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Mısır kralı 
Milletler cemiyeti sarayınt 
Cenevre 29 (Ô.R) - Mısır kralı 

ruk annesiyle birlikte Milletler ce 
yeti sarayını ziyaret etmiş ve gene 
sekreter B.Avenol tarafından gezdiril· 
miştir. 

ı __ _ 
Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

1 
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Bulgar kaynakları, 
Italya arasında bir 

Bu teşebbüs tahakkuk 

Kont 
ademi 

Cianonun iki nisanda Ankarada Türkiye 
tecavüz paktı imzalıyacağını bildiriyor 

• 

eder etmez Macaristan da ltalya ile bir anlaşma yapacakmış •• 

om n Başvekili de geliyor 
Istanbul, 29 (Husu ' ınuhabirimizden) - Sofya gaze· büyük bir diplomasi faaliyeti görillecektir. Romanya 

teleri, bugünkü sayıluında ltalya hariciye na:ı:m Kont başvekili B. Tataresko 4 Nisanda Ankaraya gidecektir. 
Cıanonun nisanın ikir,;ci cuma günü Ankaraya gelece· Diğer taraftan Çekoslovakya cumhur reisi B. Beneş 
ğini, Ankara ziyareti danüşünde tayyare ile Sofyaya pek yakında Belgradı ziyaret edecektir. 
uğrayacağını haber "~riyorlar. Bükreş, 28 (A.A) - Başvekil Tataresko Pragdan 

. Ayni g.azeteler An~arada Türkiye - Italya arasında buraya döner dönmez hemen hariciye nazırı Antonesko 
bır ademı tecavüz misakı yapılacağını ve ltalyanın ile görüşmüş ve sonra kral tarafından kabnl edilmiftir. 
Montrö Boğazlar anlatmasını imza edeceğini bildiriyorlar. Başvekil öğle yemeğini kralın yanında yemiştir. 

Bulgar siyasi mahafili ltalyanın Balkan antantını Resmi mahafil Tatareskonun Prag seyahatinde elde 
takviye için faaliyete ıirişerek Bulgaristan ve Arnavutlu· ettiği neticelerden fevkalade memnundur. 
ğ~ da bu antanta girmeğe çalışacağını haber veriyorlar. Pudapeşte, 29 (Ö.R)- "Azest" gazetesinin Belgrad-
Sofya seyahati bu arı.u ile yapılıyormuş.. dan istihbarına göre ltalya • Yugoslavya paktının akdi 

Kont Cianonun Ankarayı ziyarP.ti ınukarrerse de üzerine Italya hükümeti, Macaristanın dahili işlerıne 
tarihi hakkında henüz Ankarada malumat olmadığı müdahaleden sakınmakla beraber, Budapeştenin de 
zannediliyor. 
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En büyük B. Stalin'in raporu neşredildi Musevi vatandaşların toplantısı 

Enerji kaynağı 
~ Cençliği yakından veya uzaktan ala-

Sovyet şefi, sabotajcı fesatçılar ile 
casusların faaliyetlerini izah edjyor 

Türk harsını benimse
meğe and içtiler .•. llndıran bir İf, bir meı'ele tasavvur 

~etnez ki mnumi efk&nn candan 
......... iyetini kendi üzerine toplamJ§ ol
"'-aın... Bir havacılık bayramı yapıl
'- bütün bir tebir balkının bava istas-

" Sınıf mücadelesine devam edeceğiz ,, Türk kültür birliği teşekkülü uyan
dırıcı çalışmasına devam edecek )on,~. ak t.:>.:~: ·· ·· " Al l'd h· _ _.. m e ~...... goruruz. e a e 

"' futbol maçı spordan anla
:::llnlan bile ıpor ... ı.asına çeker. Yol-

, trampetleri önde, bir izci kafilesi 
t•~ek ol ... pencerelerden, kapılardan 
::;hlln bA§ların beyecanlanlanmıt göz
-.,~~ onian takip ettiğini farkederiz. Ve 
~ """'12 ki, balk gençliPı adımlarında 

~ çehresini bulmak İstiyor. Genç· 
te,kilatlandırmak ıçın hazırla

~ Projelerin, mekteplerde tatbik edi
~ talim ve terbiye Iİstemlerinin ha
lli._ le'Vinçle, bazan hotnutsw:lukla kar· 
~ı, umumi efkarda bu bayati 
lil ıua nekadar büyük ehemmiyet ve-
dğİnin delilidir. 

tJV. 
"' 

Paris 29 ( Ô • R ) - B. 
Stalin tarafından komünist 
partisi merkezi icra komte· 
sine verilen rapor Moskova· 
da ancak dün neşredilmiş· 
tir. Rapor bilhassa Rusya· 
dada yapılan sab'>taj teşeb
büslerine aittir. Ba mesele 
etrafında B. Stalin bilhassa 
üç nokta üzerinde ısrar et
mektedir: 

1 - Eenebi devletlerinin 
memurları ve bunlarla birlik
te çalışan Troçkistler tara· 
fından oynanan Sabotaj ve 
cususluk rolü ~on zamanlar
da çok şiddetlenmiş ve ge· 
rek devletin, gerekse parti· 

- Sonu 4 ncü sahı/ede - Kr.ralaştan bır f!Ön1nüş YAZ/Si 4 ÜNCÜ SAH!rEDE 
··················································································································································································~··········································· 

Manisa valisi B.Lıitti Kırdar, viltlvrt meclisi azalarivle bır arada 
- Yazısı dördUncU sayfada -
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Pek yaıunda bu sütunlarda 
heyecanla okuyacaksınız ? 

Beşiktaş - Doganspor maçı 

iki tarafın birer go
lüyle neticelendi 

Üçok spora O· 1 mağlup olan 
ve Doğansporla 1 • 1 berabere 
kalan misafir Beşiktaş takımını, 
dün öğle üzeri uğurlamış bu
lunuyoruz. l\ıisafır takım, şeh
rimi~de raptığı iki maçta, ümit 
ederız kı takımlarımızın hakiyki 
kuvvetini anlamak fırsatını elde 
etmiştir. 

Pazar mıtçında Doğanspor· 
dan haklı bir galebe bekliyen-

Hakem Şazi 7ezcan, Beşıktaş veDoganspor kaptan/a!lrle 
ler, tahminlerinde hata etmiş ğanspor takımı misafir kaleyi 
d~ğillerdi. Futbolün gün ve şiddetle tazyik etmiş, fakat 
şans 11ispetine tabi olduğunu faıla gol çıkaramamıştır. ikinci 
hesaba katarsak, elde edilen safha, bunden ~onraki kısım· 
beraberlik netices•nin sebeple- dır. Beşiktaşın bazen hakim 
rinden en kuvvetl;sini anlatmış olduğu dakika'ar olmuştur. Fa-
oluruz. kat, tıu takımın havadan oyu· 

Doğanspor • Beşiktaş maçı· nu bazen topun minare boyu 
nın iki safhasından ilki, birin· yükseklerde uçmasına sebep 
ci devrenin yarım s11atlık kıs- olduğundan kendisini galibiye· 
nııdır. Bu müddet zarfında Do· - Sonu altıncı ahifede -



Sahife 2 

En büyük 
Enerji kaynağı 

-BaflaTcılı birinci sahi/ede
den büyÜlı: alimler, mucidler, ıanatlı:ar-

YENi A IR 
& --

'
. ·--, L. Halkevinde 
1 Resim atelyesi açılJı 

lar çıkmU1nı İsteriz, Fakat ıüperiyör 
lr.iiltüre ihtiyaç gösteren bu mümtaz var
lalı:l.ar topraktan ekin biter gibi kolay ye
ıJımeı.. Muhiti bütün irıkipf ettirici de
lr.orlanyla hazırlamadan, gençliğin ka
i"akteini, ıaİıoiyetini yapan noktalara kl
fi derecede itina göetennedcn bu aziz 
gayemize eriıilemez. Ancalı: maddi enerji 
eahalan gibi ma.nevt enerji aahaıında 
dde edeeeğimiz muvaffakıyetten ıon

radır ki alemıümul ıöhretleriyle iftihar 
edeceğimiz süperiyör lcültürlü varlıkla

rın memleketimizde aayısı çoğalacaktır. 

Yaş meyva ihracatı 

1 - Halkevinde resim aıı:ıa· 
törlerinin çalışmaları için bet 
levazımı tamam bir resim atel· 
yesi açılmıştır. Heveskiir genç· 
(erimizin her gün Halkevindeki 
atelyede çalışmalara gelmeleri 
ve yaptıklıuı işleri yine Halk
evi tarafınden seçilen kıymetli 
resim öğretmenleri tarafından 
haftanın cumartesi ve çarşamba 
günleri düzeltmelerde bulun
maları lemin edilmiştir. Türkofis 

Müdürü geldi 

Sümerbankın da iştirakiyle bir şirket 
kurulacak ve büyük tesisat yapılacak 2 - Çarşamba günü açılaıı 

Halkevi akşam dersleri kayıt• 
!arı yakında kapanacağından 
heveskar yurttaşların pazardan 
başka hergün saat 10 daıı 
12 ye öğleden sonra 14 teıı 

17 ye kadar HJlkevine müra· 

ŞEVKET B:LGIN 

Bir lngiliz amiralı 
Dün yeni vazifesine 

başlamıştır 

, 
Elma ihracatı • • de tertibat alındı ıçın 

-
CebelUltarıkla Ceuta'nın 

mUbadaleslnl teklif ediyor 
Londra 28 (A.A)- Visamiral 

Usborme Sunday Times gaze· 
tesinde çıkan uzun bir mektu
bunda lngilterenin Ceutaya 
mukabil Cebelüttankı ispanya· 
ya vermek suretiyle bir müba
dele yapmak teklifinde bulun
ması lazımgeldiğini yazmakta
dır. 

Bu teklif vaktiyle 1868 sene
sinde amiral Georg Greyin 
teklifini tecditten başka birıey 
değildir. 

Amiral Usberme, lngilterenin 
Ceuta yerleşmek suretiyle sev· 
külceyş bakımından elde ede
ceği menafii saymakta ve bil
hassa orada bir tayyare mey· 
danının inşası imkanından bahs· 
eylemektedir. Cebelüttarıkta 

böyle bir meydan inşası ciddi 
müşkülata maruz kalmaktadır. 
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Gazetemiz 
~ 

An karada satış teş· 
kilatı yapmıştır 
Gazetemizi okumak isti· 

yen birçok zevat "Ankara" 
da "Yen Asın" bulamadık· 
!arını matbaamıza bildirmiş· 
lerdir. 

Yeni Asır gerek Ankaralı 
okuyucularını tatmin etmek 
ve gerek lzmirden Ankaraya 
giden okurlarını alışbklan 

" Yeni Asır " dan mahrum 
bırakmamak için Ankarada 
teşkilat yapmıştır. " Yeni 
Asır " Ankarada aşağıdaki 
yerlerde satılacaktır : 

Akba Kitap evi 
Karaoölanda All 

Saman pazarında Dur 
All 

Yenlşehlrde bayi 
fı.1u.atata 

TUtUncU AH Ekber 
TUtUncU Ahmet 
Taştıanda gazeteci 

Yakup 
TUtUncU karde,ıer 

pazarı 

P• stacıda 
ömer 

gazeteci 

Türkofis lzmir şubesi müdür· 
lüğüne tayin edilen sabık Bem 
ataşekomersiyalimiz Bay Cemal 
Ziya, Pazar günü Istanbul yo· 
liyle şehrimize gelmiş ve dün 
işine başlamıştır. 

Türkofis müdürü, Ankarada 
bulunduğu müddetçe uzum 
standarizasyonu nizamnamesile 
meşgul olmuştur, . ' . . . . . . 

Muhacirlere 
P razi tevzi edilecek 
11 • :ı liye vekaletinden vilayete 

gelen bir tamimde muhacir İs· 
kanı ve muhtaç köylüye arazi 
tevzii gibi daha faydalı ve 
yapılması mecburi işlerin de· 
vam ettiği şu sırada her iste· 
yene parasız toprak verilmesi 
muvafık görülmemiştir. Esasen 
yerlilerle mnbtaç olmıyan mu· 
hacirlere bu suretle toprak ve· 
rilmesi hususundaki kanun hük
mü, amir hükümlerden olmayıp 
ihtiyaridir, bu sebeple şimdiye 
kadar verilmiş olan toprakların 
kabulü ile şartlar tahakkuk 
ettiği takdirde sahipleri namına 
tapuya raptedilmesi ve bundan 
sonra araziye muhtaç köylüler· 
den madasına kanun hükmüne 
istinaden bağ ve meyvelik arazi 
tevzi edilmemesi muvafık görül· 
müştür. 

Veraset 
Verğlslnln bir maddesi 

Veraset vegisi kanununun 
23 üncü maddesinde tabı yan· 
lışlığı yapıldığı Maliye vekale
tinden bir tamimle vilayete 
bildirilmiştir. 

Bu meddanin tashihinden 
sonraki şekli şudur: 

"Bir intikal vukuunda mirasçı 
kendine vasiyet olunan veya 
bağışlanan ve yahut sair su
retlerle uhdelerine intikal va
ki olan şahıslar tarafından 
müddeti zarfında beyanname 
verilmezse mal memurluğunca 
kendilerine müracaat edılerek 
intikal mal ve hak ve menfa 
atler tahkik edilir, Bunlar ta· 
rafından malümat verilmezse 
vergilerine ceza olarak yüzde 
yirmi zam olunur. 

Fransız 
Konsolosunun ziyareti 
Şehrimiz Fransız general kon· 

solosu dün belediyeye gelerek 
Belediye reisi doktor B.Behçet 
Uzu ziyaret etmiştir. 

Bu sen" yaş üzüm ve sebze Vekaletince hazırlanmıştır. Ya· 
ihracı için esaslı surette çalı· kında faa liyete geçilecektir. 
şılmağa başlanmıştır. Haber Yaş üzüm ve incirin iç ve 
aldığımıza göre, bu iş Sü· dış piyasalara gönderilmesini ve 
merbankın da iştirakiyle ku· satışını üzüm kurumu idare 
rulacak bir şirket tara- edecektir. Kurum, yaş ve kuru 
fından yapılacak, muhtelif Ege mıntakası mahsullerini 
yerlerde de 150 ton mal ala· satmak için şimdilik Ankarada 
bilecek soğuk hava tertibatını bir satış yeri açmasını düşün· 
havi antrepolar kurulacaktır. ıriektedir. 
Bu antrepolann projeleri lktısat Elma ihracatı işlerile de, iş 
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idare bütçesi 
Vilayet umumi melisi dünkü 

toplantısında idare bütçesini 
304252 lira olarak tesbit et· 
miştir. 

••••••• 
B. Ridvan 

Şehrimizde bulunmakta olan 
maarif müsteşan bay Ridvan 
Nafiz Edgüer dün kültür di
rektörü bay Ali Riza ile bir· 
likte KızılçuUu eski Amerikan 
kolleji binasına giderek ya· 
pılan hazırlıklan tetkik etmiş· 
miştir. 

Prof. Leve 
Park mutahassısı Fransız 

profesörü bay Leve dün de be· 
Jediye mühendi9leriyle birlikte 
şehrin park iş'eri etrafında 
tetkiklerine devam etmiştir. 

Profesör Perşembe gününe 
kadar burada meşgul olacak 
ve o gün şehrimizden ayrıla· 
caktır. ---Tayin 

lzmir ilk tedrist müfettişle· 
rinden bay Emin Kültür ba· 
kanlığınca Tekirdağ Kültür di· 
rektörlüğüne terfian tayin edil· 
miştir. 

•••••••••••• 
Kaza 

Alsancak Devlet demiryoUarı 
vapur iskelesinde dün ebemmi· 
yetsiz bir kaza olmuş ve ray
dan çıkan lokomotifin sadamesi 
ile makinist lsmail belinden 
hafifçe incinmiştir. , 

At koşuları 
4 Nisan Pazar günü Kızıl

çullu alanında yapılacak olan 
koşulara iştirak edecek hay· 
vanlann ırk ve eşkallerinin tes
biti için bir baytar heyeti Kı
zılçulluya gidecektir. 

Jimnastik 
Bayramı hazırlığı 

19 Mayıs Jimnastik bayramı 
hazırlıkları etrafında görüşül
mek üzere şehrimiz Lise ve 
Orta okullar direktörleri Kül· 
tür direktörlüğünde bir toplantı 
yapmışlardır. Busene jimnastik 
bayramı her senekinden daha 
mükemmel olacağı için talebe· 
nin şimdiden hazırlıklarına baş· 
lanmıştır. ----Pamuk tohumları 

lzmir merkezine verilmiş 

olan akala cinsi ihtıyat pamuk 
tohumlarından beşer tonu Öde
miş, Tire Bayındır, Kuşadası 
ve dikili kazalarına gönderil· 
miştir. Daha evvel bu kazalar 
ihtiyacına ayrılmiş olan pamuk 
tohumlariyle birlikte müstah· 
sillere tevzi edilecektir. 

Vekaletin bütün kazalar için 
gönderdiği yilz tonun tevziatı· 
na da kazalarda başlanmıştır. 

Kiralık daire 
Ve Büyük Depo 

•••••••••••••••••••••••• 
AKŞEHİR BANKASININ ikinci Kordonda 

Borsa sarayı civ~rındaki kendi binası büyük
lüğü dolayısiyle toptan kiraya verilecektir. 
içinde elektrik ve su tesisatı vardtr. Bina yeni 
ve üç katlıdır. DEV AİR ve ŞİRKETLER için 
çok elverişlidir. Taliplerin içindeki Akşehtr 
Bankasına müracaatları. 

'~~~~·--------.... ~~~~~---.M••~ 
ANNA STEN'in dördüncü büyük filmi 

BALALAYKA 
uNana" ulslav ihtırası., ve "llk Gece filimlerinin unutulmaz yıldızı "ANNA STEN" 

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

B A L A L A Y K A ~f!~i esei~~ . J~~=:~in;ıe:;~ş~l~:.!sizbir 
san at harıkası hedıye etmıştır 

~~~..;;;;;;;;===~~~ .................................... ....,.....,.~-,,,,;;;;;;:;;;;;;;;==:;==.:;==:;==:;==:~==-=::====~-~--=-o:~--~~ 

26 mart cuma gününden itibaren yalnız bir hafta 

TAYYARE SiNEMASINDA 
Gösterilecek olan [SALALA YKA J iz mirde başka sinemada 

Bu filimle beraber ayrıca ; Renkli Miki Mavuz - PARAMUNT dünya havadisleri 
=zz:rt:7'..zzz:zT"fLZJrzT..LZT.LZ/..LLLL77T7TT.-c/.L/J7T/.ZL/..//l 

SEANS SAATLERi 
Hergün 3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15 cumartesi ve pazar günlari 1.15 ilave seansı vardır 

gösterilmiyecektir 

ac . ' . ,. ; .~. . ... ', .. " ~ ~· .. .. · , ..._ .. -: ; .... · .. 

ve Ziraat bankalarının kurmak 
üzere bulundukları bir şirket 

uğraşacaktır. Bu şirkete, bir t d k k d d'I ı · caa e ere ay e ı me erı. 
Çekoslovak firması da iştirak 3 _ 30 • 3 • 937 Salı günD 
etmek istediğinden, bu talep saat 17 de Müze ve Sergi 
tetkik edilmektedir. komitesinin toplanbsı vardır. 

·······················································································' 

GUzelllk diktatörleri yeni 
kararlar verdiler 

Ho/Jivud'un eiizellık dıktatör/Lri 
[!eçen hatta büyük,. bir toplantı yapa
rak 1937 nwdeli kadıtılll nasıl olması 
lllzımf!el~uzi tesbit etmışlerdir. 1937 
moddı kadınla eeÇLn yıllar ili model
let i arasında oldukµı büyük bır Jaık 
vardır. O f!ece, yalnız Hollivud' da de
ğıl, bütün Amoikaıla kadınlar verı

lecek kararı he.Jeean ve =ıak içinde 
beklivorıardı. Nthavd karat {!az/'fe ve 
ıadyo vasıtasivle neşredıldi. Veıilen 

karara f!ÖU 19.17 modeli kadtnın şöyle 
olması ldzımdır: 

Bov: 1,56 
Sıklet: 55 kılo 
Göğüs gcnışliği: 36 inç 
Bel (fenışlıi{ı 28 İllf 
f<.alçalar 36 inç 
Bu karar buçok kadınları mü

teessir etmış ve bırçok kadınları da 
deliler e ibt sevindırmiştır. Billıassa 

uzun bovlu ve şışmanca olan/at Jena 
lıalde üzülnııişlerdir. O f!tce kadm 
yıldızlar arasında bır müsabaka ter
tip edümiş ve 1937 modeli kadına en 
vakili olan yıldıza mükd/at verıletek 

adına "Mıs 1937 modeli., denmiştir. 
Bu mtiklltatı on sekiz yaşındaki eenç 
yıldız /ean Parker kazanmıştır. Di
ğeı yıldtz/arın, en evi (10) olmak iti
bariyle aldr.lıian numaıala1 şunlaıdır: 

NallC'ı' Caffol - 9 
janet Oavnor - 8 
Oınf!er Rorters - 7 
l11pe Velez - 7 
Rııbv KeeiLt - 7 
Mvrıame Hopkins - 7 
Carrol Lombard - 6 
Pot Pafetsl'n - 5 
Clauddte Colbert - 3 
Maı/Lne - 3 
Oreta Oarbo - O 
Dii!er daha birçok artistler fena 

numaıa alacalıJatını bıldıkluındttı 
kreaıletinin bozulmaması içın müsa
bakaya iştirak etmemişlstdir. 

intihar torpitoları 
"Labour Party., amele fırka

sının naşiri efkarı Daily He· 
rald gazetesinin iddiasına na· 
zaran lngiliz amirallığı "intihar 
torpitoları., ismi verilen torpi
toiarı teçhiz etmek için genç 
ac' amlar aramaktadır. 

Bu gemiler küçük fakat ga· 
yet kuvvetli motörlerle işliyen, 
iki torpito kovanı ve birkaç 
makineli tüfengi ile mücehhez· 
dirler. 

Bu minyatür torpitolar yedi 
kişiliktir ve söylendiğine göre 
saatte altmış kilometre snr'11tleri 
vardır. Sevahil muhafazasında 
olduğu gibi ve açık denizler har
binde de kullanılır.Harp zaman· 
larında büyük barp gemilerinin 
güvertesinde taşınabilecek tarz· 
da imal edilmiş olan bu gemi· 
ler istenildiği zaman denize 
indirilecek ve dü~man cüz'ü 
taP-ıları üzerine saldıracaklardır. 
Bunların torpillerini isabetle 
atabilmeleri için düşman gemi· 
!erinin yüz metre yakınına 
kadar sokulmaları liizımdır. Bu 
ise yüzde yüz tehlike teşkil 
ettiği için ismine " intihar 
torpidosu " denmiştir. 

Daify Herald'a göre, intihar 
torptdolarının bu teblilcli vazi 
yeti dolayısile yalnız otuz ya· 
şından aşağı olan denizciler bu 
işe kabul edilmektedir 

&045 Kilometrelik 
Kayak yUrUyu,u 

Buryato • Mongolya'h be' 
sporcu genç kız, Buryato • 
Mongolya Cumhuriyetinin mer· 
kezi olan Ulan • Udeden 21 
teşrinievvelde hareketle başla· 
dıkları, yarı yaya ve yarı ka• 
yakla yürüyüşü, Moskovada 
6 martta muvaffakıyetle niba· 
yete erdirmişierdir. 

Bu genç kızlar, 95 gün sii· 
ren yürüyilşleri esnasında 6045 
kilometre katetmiştir. Yolun 
ilk 1000 kilometresini, günde 
vasati 43 kilometreden, yayao 
olarak yürümüşler, ve bilahare 
kayaklarla giderek geri kalaD 
mesafeyi, günde vasati 70 kilo· 
metre üzerinden katetmişlerdir. 

Bu beş genç kız, bu suretle, 
kadınlar arasındaki her türlD 

mukavemet yürüyüşleri rekor· 
!arını kırmışlardır. Bilhassa şu· 
rasını kaydetmek icap eder ki, 
katettikleri yol çok güç bir 

yoldur. Bu esnada dağlar aş· 

mışlar, stepler geçmişler ve 
bilhassa Ural dağlarını katet• 
mişlerdir. 

Bu yürüyüşe iştir1<k edeli 
genç kızların en küçüğü 17, 
en büyüğü ise 24 yaşındadır 
Bunlardan birisi kolkbozcUı 

ikisi fabrika işçisi, hiri talebe 
ve biri de spor muallimidir. 

Bu genç kızlara, yürüyüşleri 
esnasında, iki sporcu da refa• 
kat etmiş ve bunlardan biri ya· 
rüyüşü idare eylemiştir. 

Moskovaya muvasalatları es· 
nasında bu genç kızlar, büyalı: 
teıahürle karşılaşmış gerelı: 
sporculukları ve gerek cesı· 
retleri için hakkiyle alkıf 
!anmışlardır . 

DUk dö Vlndsoru11 
mektupları . 

Eski lngiliz kralı sckiziııcı 
Edward, Dük dö Windsor ııa• 
miyle Vıyana yakinindeki Eıızef' 
feld şatosuna çekildikten soıır• ., 
günde 5 - 6 bin mektup a1Pl11g lı: 
başlamıştır. Üç ay içinde sab1 

krala gönderilen mektuplarıll 
sayısı yüzbinden çok faz)ııd1 '; 
Bu mektuplann yüzde ot~ 
beşi lngiliz dominyonlarıııd• ' 

~e 
yüzde yirmisi Amerikadan .• et 
müteba ki,i de dünyanın ılıK ••• 

·ıııı1• memleketlerinden göndı>rı 5o 
tir. Bu mektupların zarffıırı 8• 

şilingten iki sterline kadar 'ııo 
tıldığı haber alındığ_ı~daDiikiill 
ticarete mani olmak ıçın d ştO 
emriyle bütün zarflar ate 
yakılmaktadır. 

I' 
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it ALYA, -YUGOSLA VYA--İl~E 
DOSTLUK TESİS EDERKEN .. 
Bulgar kaynakları, 
nisanda An karada 

Kont Cianonun iki 
Tiirkiye - Italya 

arasında bir ademi tecavüz paktı 
imzahyacağını bildiriyor 

il - Başt.4rafı birinci sahifede -

elgradla ayni mahiyette bir 
111Uahede akdetmesini tavsiye 
t.decektir. Yugoslav mahfille· 
~nin fikrince böyle bir Macar 

Ugoslav paktı Tuna havza-
110da sulbun istikrarına hizmet 
edecektir. Esasen Macaristanın 
1''izyonizm (muahedelerin ye· 
niden tetkiki) talebinde Yu
~oslavyanın toprak tamamiye· 
tine karşı hiçbir kayt olmadığı 
llıiişabede edilmektedir. 

Belgrad, 29 (Ô.R) - Yarı 
1'sıni Vreme gazetesi ltalya -
Yugoslavya itilafları hakkında 
lefsirlerde bulunarak diyor ki: 

Bu itilafların dostlarımız ve 
llıiittefıklerimiz için faydalı ol· 
llıaktan bşka bir neticesi olmı· 
Yacaktır. Gerek küçük itilaf 
•e gerek Balkan itilafı vahdet 
~, İrtibatlarım muhafaza ede
~:kler ve aralarından birinin 
Uyük bir devlet ile anlaşma· 

;1ndan ancak yeni yeni kuvvet· 
er alacaklardır. Bu anlaşma 
A.vrupanın hassas bir nokta
•1nda ihtilatlar vukuu tehlike-
ı· ınj ortadan kaldıracaktır. 

Prag, 29 (Ö.R) - " Orta 
~Vrupa ,, mecmuasına göre 
b'rag ile Budapeşte arasında 

b~~ anlaşma mümkündür. Ve 
Ulün merkezi Avrupada umu

llıi vaziye tavazzuh edecek ve 
~11nt Ciano'nun ümitleri tahak-
uk eyleyecektir. Gazeteler 

Başvekilin ifadesini teyit ede-
1ek, ltalya - Yugoslavya anlaş
llıasından yalnız Yugoslavyanın 
değil, bütün küçük antant dev
~tlerinin istifad edeceklerini 
a aydediyorlar. Çekoslovakya 
tedenberi ltalya ile iyi müna .. 

;ebetler tesisini istemekte idi. 
kalya - Yugoslavya paktı, Çe
d 0slovaky ile ltalya arasında 
a iş biriiğine mukaddeme 

olacaktır. 
Y Atina 26 (A.A) - ltalyan -
lıgoslav paktını mevzuubabs 

b~en Yunan matbuatı büyük 
r'.' llıemnuniyet göstermektedir. 
.k•lhakika bu paktı imzalıyan 
1 • 1 taraf ta Yunanistanın kom-
tuları ve dostlarıdır. 

Bundan başka pakt nizam ve 
IUIL • • d b• 'd' V il Q ıçın e ır garantı ır. e 

1 alkan sulhunu larsin eylemek
dedir. Çünkü ltalya 4 Balkan 
! tvletine de dos:luk anlaşma-
1811 ile bağlıdır. Ve bu yeni 
~U!h vesikası ne Balkan antantı 
'l;.e Küçük antantı ne <le Yu
t~slav - Fransız ittifakını ihlal 
~ llıeınekte ve Akdeniz memle
\ etlerinin mülki tamamlığını 
tıkil eylemektedir. 
ı\ ."1oskova. 29 (A.J-\.) - Tas 
ı;nsı bildiriyor: 

'l;. ravda gazetesi ltalyan - Yu
' 
0slav anlaşması hakkında di

ıor k' 
ı · 

'l;.i)liabeşistan barbi ltalya • ln
'l;.i 

1 ~ ınünasebetlerindeki gerta: ık Akdeniz hakimiyeti mü· 
bQ efesinin şiddetlenmesi gibi 
ba susat Mussoliniyi biiyük bir 
y~P takdirinde hiç değilse 
tt lros!avyanın bitaraflığını elde 
tıı~ek meselesiyle karşılaştır
İl~ ş~r. ltalyan faşistleri lngiltere 
betıeu~oslaya arasında münase
•ı it ~ııı dostane olduğunu naza
~•t 'D are almıyor değiller. Fa
tııQ alınaçyadaki emellerinden 
li;ı~ak~atan v:ızgeçmek sure· 
lj,.e kuçük antantın bir köşe-
~ı Ç"k 

~orı 0 ürteceklerini ümit edi-
bu ar, Bu suretle Fransanın 
lııj ~ıııtakadaki emniyet sisle· 
~ti e baltalanmış olacaktır. 
tııı:.'ild anlaşmasının kollektif 
'1~1et ve taksim edilmez 

1 
.. b' b' ıc ır alakası olmadı-

ğını görmek için hiçte per
tevsiz lazım değildir. Adriya
tik denizinde ltalyan Yugoslav 
müzakeresi Roma-Berlin mih
verini icat edenlerin hazırla
dıkları taarruza yaramaktadır. 

Paris, 29 (A.A) - Ekselsi
or gazetei hususi muhabirinin 
Çekoslovakya başvekili B. 
Hodza ile yaptığı bir mülakatı 
neşretmektedir. Gazeteci B. 
Aodzaya şu suali sormuştur: 

f-labsburgların muhtemel bir 
tahta çıkarılması hakkındaki 

kanaatiniz nedir? 
B. Hodza şu cevabı ver

miştir: 

Habsburgların hergangi bir 
tahta çıkarılışı ne sulh ne de 
orta Avrupa istikrarına hizmet 
eder. Bu sebepten dolayı Çe
koslovakya Habsburgların tahta 
dönmesine bütün kuvvetiyle 
muhalefet eylemektedir. Bu
nunla beraber şu vaziyet Avus
turya ile olan dost münasebet
lerimizi indme va batla takvi
yeye katiyen bir mani teşkil 

etmez, lsted:ğimiz şudur: 
Ne Alanyaya iltihak ne Habs 

burğları. Fakat Tuna memle
ketleri işbirlik çerçevesi dahi
linde mustakil bir Avusturya. 

Bazıları küçük antant blo
kunun sarsılmış olduğunu söy• 
lediler. Bir Slovak darbı me
sel vardır: 

Ölümünden bahsedilenlere 
allah çok uzun ömür verir. 

işle küçük antantın vaziyeti 
bu darbı mesele uyar. 

Çekoslovakyanın Almanya 
ilebir pakt imzalamak üzere bu
lunduğunu söylüyorlar. 

Evet. Bilmiyorum noden bu 
meseleden bahsediliyor. 

B. Hodza mülakatın sanun
da Fransa hakkında da şunları 
söylemiştir : 

Bizim için Fransa yalnız bir 
dost ve müttefik olarak kalma
maktadır. Fransa manevi kuv
vetini ziyadesiyle takdir ettiği
miz kardeş bir cumhureyettir. 
Fransaya karşı olan hissiyatı

mız küçük antanta karşı olan 
dostluğumuz gibi tarihin mah
sulüdür. Ve bundan dolayı da 
çok kuvvetlidir. 

Paris, 29 (Ö.R) - "Debats., 
gazetesine göre B. Beneşin 
4 Nisanda Be!grada yapacağı 
ziyareti çok mühimdir. Yugos· 
lavya dostluktan daha tabii ve 
daha kuvvetli bir dostluk yok
tur. B. Masariknin şakirdi ve 
varisi olan B. Beneş Yugos
lavya birliğini kurmağa amil 

olanlardan biridir. Eğer Kont 
Ciano Belgrad sevahatini acele 
yaparak bu ziyaretin tesirini 
önceden azaltmağı ummuşsa 

aldanmıştır. Bilakis şimdi bu 
ziyaret daha büyük bir mana 
kazanmaktadır. Ve ltalya ile 
yapılan anlaşmanın taraftarları 

da, aleyhtarları da B. Beneşi 
alkışlamak için birleşeceklerdir. 

Ak hisarda 
K nlı Bir hadise 

Akhisar (Hu~usi) - Medar 
köyünde kanlı bir vaka olmuş· 
tur. Verilen malümata göre 
köy muhtarı 8. Riza, arkadaş· 
lari}le birlikte Akhisadan oto
mobille dönüyorlardı. 

Muhtar ve arkadaşları kö
yün ağzındaki kahvenin önün
de otomobilden inmişlerdir. 
Burada bir kavga olduğu ve 
hercümerç esnasında muhtarla 
arkadaşlarından Sadettinin ya
ralandıkları anlaşılmıştır Jan
darma hadiseye el atmıştır. 

VENi ASIR a 

iş Bankası umumi heyeti topland! 

Milli bankacılığımızda muvaffa
ba yraktarı olan 

müessese büyük işler başardı 
ki yetin 

bu 

Sof yada 
BelP.diye intihahatını 
Hükümet partisi kazandı 

Sofya, 29 ( Yeni Asır ) -
Sofya belediye intihabatı bu
gün neticelenmiş ve büki:met 
partisi büyük bir muvaffakiyet 
kazanmıştır. lntihabatta kadın· 
!arın propagandası çok şuurlu 
idi. intihabata balkın yüzde 
doksanı iştirak ederek muha
lifler ancak yüzde on rey al· 
mıştır. intihabat esnas-ında ka
nuna uygunsuz olarak fesat 
beyannameleri dağıtan 18 genç 
tevkif edilmiştir. 

Dokuz yüz otuz altı yılının net karı 7 3 5 O O O liradır 
lstanbul 29 ( Hususi ) - iş 

bankası umumi heyeti öğleden 
sonra Ankarada toplandı. idare 
medisinin raporu ve planço 
okunarak kabul edıidi. idare 
meclisi raporu Mahmut Soydam 
ve Nuri Conker'i kaybetmiş 
bulunmaktan doğan teessürleri 
ifade ile başlıyordu. Raporda 
dünyanın umumi vaziyeti hak
kında şu satırlar mevcuttur: 

"1936 yılı bazı siyasi hadi
selerin meydana getirdiği umu
mi bir emniyetsizlik ve karar
sızlık içinde geçtiği halde dün
yanın ekonomik vaziyeti geçen 
senelerden fazla düzelme ve 
inkişaf göstermiştir.,, 

"iç vaziyetimize gelince dı:J 
memleketlerin umumi ekono
mık vaziyetlerinde görülen in
kişaf memleketimizde daha ge
niş bir mikyasta be'.irmiş, ve 
devanı etmiştir. 

Çalışmağa başlıyan veya ın
şaatı devam etmekte hu'unan 
pamuklu, kağıt, sun'i ipek ve 
merinos fabrikalarından başka 
endüstri sahasında geçen yılın 
en mühim hamlesi Karabiik'te 
kurulacak çelik ve demir fab
kasının ısmarlanmasıdır. iki 
buçuk yıl sonra çalışmağa baş· 
lıyacak olan bu fabrika, endüs
tri hayatının, değerli ve manalı 
eserlerinden birini teşkil eder. 

Birinci beş yıllık endüstri 
planının zamanından evvel ba
şarılması ile beraber ikinci 
beş yıllık planın da hazırlan· 

ması, endüstri harektlerinin 
sur'atli inkişafını göstermek· 
tedir. 

"Atatürk devrinin in önü 
hükümetinin tarihe mal olan 
eserlerinin taaddüdü Kamalist 
Türkiyenin dünya müvacehe
sindeki şerefli mevkiini kuv
vetlendirmektedir.,, 

Rapor bundan sonra mahsul· 
terimizden bahsetmekte 1936 
yılını bereketli ve iyi bir yıl 

olarak tavsif etmektedir. 

Bankanm lzm,r şube binası 

Rapor dış ticaretimiz hak
kında şu malümatı ihtiva edi-

,Yor: 
DIŞ TiCARETiMiZ 

1936 Yılında bütün mahsül
lerimizi iyi şartlar ve yüksek 
fiatlerle satmış bulunuyoruz, 
Dış ticaretimiz seri, sevinile
cek bir tarzda inkişaf etınek

te(!ir. ihracat ve ithalatımız; 
mıktar ve kıymet itibarile esas
lı fazlalıklar göstermiştir. 

Kıymet bakımından dış tica
retimizin yekünu 184.685.000 
liradan 210.265.000 liraya, it· 
halatımız 88.823.000 liradan 
92.532.000 liraya, ihracatımız 
ise 95.861.000 liradan 117 mil
yon 733 bin liraya yükseldi. 
Geçen yıl, ticaret müvazene
ınizde 25.000.000 liralık lehi
mize bir fazlalık görüldü. 

Ekonomik bünyemizdeki fe. 
yizli inkişafın elle tutulur bir 
delilini de, bu yıl devlet hüt-

çesınde göze çarpan varidat 
fazlalığında görüyoruz. Bu son 
yıllarda pekaz devletlere mü
yesser olan bütçe fazlalığı, 
mali kudret ve imkanlarımızı 

genişletecek mahiyettedir. 
iŞLERiMiZ 

1936 yılında bankaoızın işleri, 
memleketimizin umumi vaziye
tinde olduğu gibi, geçen yıl
dan fazla bir inkişaf göster· 
miştir: Mahsullerimizin, sür'atle 
ve iyi fiyatlarla sahlmış bulun
ması seyyal hanka muamele 
hacmını genişletmiş ikrazattan 
yapılan tahsilatta kolaylık te
min etmiş ve umumiyefe plas· 
manımız büyümüştür. 

Çabuk satışlar, ikrazat müd
detlerini kısaltmışsa da, iş hac
minin verdiği hareketlerde bu 
noksan telafi ed:lerek mem
nııniyeti mucip kar temin 
edilmiştir. 

Aynı yılda piyasalarımızda 
iflas ve konkordato vakalarının 
normalden aşağı olduğunu bil
hassa kaydederiz. 

Ekseri şubelerimizdenbu yıl 
daha iyi neticeler aldık. Par
tisipasyonlarımızın mahdut rand 
manlarına rağmen geçen yıl 

bankacılık sahasındaki verimli 

çalışmamız neticesinde, ayrıca 
dahili ihtiyatlar tefrikinden 
sonra; 1935 den fazla bir safi 
kar elde ettiğimizi, memnuni
yetle arzederiz. 

Bankacılık sahasındaki işle
rimizin yanında partisipasyon
lanmızın verdiği netice umu• 
miyetle daha dundur. Memle
ketin umumi menfaatini daima 
her şeyden üstün tutarak en· 
düstride karşılaşılan müşkülleri 
iktihama çalışıyoruz. 

Bankanın 936 yılında karı 
735 bin liradır. 

Kamutayda yeni 
kanunlar 

Ankara, 29 (A.A) - Kamu• 
tay bugün Refet Canıtezin 
başkanlığında toplanarak jan• 
darma kanununun 18 inci mad
de~inin tefsiri hakkındaki maz
batanın birinci müzakeresini 
yapmıştır. 

Yine bu toplantıda siyasi 
miisteşarlıklara tayin edilen 
zevat hakkındaki başvek.:ilet 
tezkeresi okunmuş ve yem 
memurin kanununn alakadar 

bütün encümenler tarafından 
ayn ayrı tetkik edilmesi kabul 
edilmiştir. 

Kamutay çarşamba günü 
toplanacaktır. 

100 lira hediye 
Ankara, 29 ( A.A) - Türk 

Dili Kurumu genel sekreterli
ğinden: 

Ceyb, T eceyb sözlerinin 
Türkçelerini Nisan iki akşamı· 
na kadar mektup veya telgrafla 

bildireceklere yüz lira hediye 
edilecektir. 

Ömer camii ve Fransızlar 
Kudüs, 28 (A.A) - Fransız 

vapurlarının Yafaya uğrama

yıp Hayfaya gitmelerine Fran
sız vapur kumpanyalarında 

verilen karar üzerine müftülük 
hu kararın geri alınmadığı 
takdirde Ömer camiinin Fran
sız ziyaretçilerinl" kapalı bu
lunduru ' nıasını kararlaştırmış

tır. 

···············································································································································································•ı 
Staiin bir nutuk söyledi 

T roçkistler yolkesen 
haydutlardan ibarettir 

7ıoçkinin oğla 

Moskova, 29 (Ö.R) - B. etmiştir. Hatibin sözlerine göre 
Stalin komünist partisinin mer• Troçkizm çoktan beri siyasi bir 

hareket mahiyetini kaybetmiş· 
kezi komitesinde büyük bir tir. T roçkistler şimdi yol orta-
nutuk ıöyleyerek Troçkizm sında haydutluk eden kimse-
alevhindeki mücadeleden bahs- )erden farksızdırlar. Ecnebi dev• 

Sancakta infial hakimdir 

Çöl azmanlarını adam 
diye toplayıp duruyorlar 

lstanbul, 29 (Hususi)-Suriye vatanileri Fransız müstemleke
cilerile birlikte Sancakta ve Suriyede Türkiye aleyhinde tahrikat 

ve tezviratların• arttırmışlardır. Şamdan gelen haberlere göre 

Fransız müstemlekecileri akıllarına gelen muzır hareketlere 
girişmektedirler. Bunlar Suriye çöllerinde yaşıyan Muchim ve 
Aneze aşiretlerini toplattırarak Amuk ovasına yerleştirecekler
miş .. Hatayın istiklali aleyhinde olarak yapılan azgınlıklar Ha
tayda infialle karşılandı. 

• • 15.000 seyırcı önünde 

takımı, Gençler Fener 
Birliğini mağliib etti 

. Ankara, 29 ( Radyo ) - Fenerbahçe milli küme maçlarının 

ikincisini dün Gençler Birliği takımile yaptı Sahada onbeş bin
den fazla seyirci vardı. Başvekil ismet lnönü ve diğer vekiller 
maçta hazır bulunmuşlardır. Ma~ çok çetin ve heyecanlı oldu. 

Gençler Birliği oyunun bazı [anlarında çok ağır basıyordu. F e· 
nerbahçe bire karşı iki sayı ile galip geldi. 
....................................................................................... 
Jetlerin hizmeti altına girmiş 
casuslardır. 

B. Stalin partinin dikkatini 
hazı eski sabsiyetler üzerine 

çekmiş ve beynelroilel mesele
leri faydalı 'ekilde izah için 

Leninist siyasetine ait alaylar 
tertip olunacağını söylemiştir. 



s- ~ıre .. Y ENi Al5ilf' 

Manisa U. V. mecli~inde 
Varidat bütçesi bir milyon 300 bin 

lira olarak kabul edilmiştir 

o 

Musevi vatandaşların toplantısı 

Türk harsını benimse
meğe and içtiler ... 

Türk kültür birliği teşekkülü uyan· 
Atatürk heykeli için bir müsabaka açılacak dırıcı çalışmasına devam edecek 
••••••••••••• • • • • • •••• ••• 
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•• • ••• • •••••• • • •••••• Pazar sabahı Musevilerin "Hamur· sini yapmış, Türkiye Cümmuryeti Hü-
Manlsa 28 (özel) - V~yet Umuınll him miktardn tahsisat ayırmış ve bil- tiği faydalar - ıuz" adını verdikleri bir din bayramlan kumetinin Türk olan, Türk harsını be-

lıfeclisi 40 gün sUren umum1 toplan- hassa 1341 senesinde başlandığı halde Bu sene umumi meclis azalan ile münasebetiyle İzmir'in yedi sinagogun- nimsiyen Musevilere karşı dünyanın her 1 
tılarına son vermiş ve dağılmıştır. Mec- şimdiye kadar ikmal edilmiyen Borlu Reisleri olan Vali Bay Dr. Lutfi Kır- da mernsim yapılmıştır. Bu münasebet- yerindeki Musevilerden daha mazbut 
ilsin bu yılki mesaisi çok verimli ol- De.mirci yolunun 1937 yılında muhak- dar arasında meclisin açılmasile birlik- le faaliyete geçen Avukat B. Alber Fe- bir yaşama hakkı verdiğni, bunun min-
uştur. Bunu rakamlar üzerinde tes- kak surette bitirilmesine karar veril- te teessüs eden tam anlaşma ve seviş- ridun'un riyasetindeki Türk Kültür Bir- netle kabul edilmesi iycap ettiğini anlat• 

pit etmek suretile aşağıdaki malQ.matı miştir. Önümüzdeki yıl Manisa - Me- mc memleket için çok faydalı kararlar liği teşekkülü, Musevi vatandaşlar ara- mıştır. 
veriyorum. nemen ve Manisa - Turgutlu yolların- ittihazına amil olmuştur. sında çok müspet ve verimli Türk harsı Hatip bir aralık Türkçe konuşma sa• 

Vililyet hususi idaresinin 1937 yılı da mühim inşaat yapılacak ve bu yol- Valimizin halk mümessillerine knrşı vaşmın yalnız dile inhisar etmemesine 
ve Türk dili propngı ldası yapmışlardır. 

varidatı çok hakiki esaslara istinat et- lar bir kaç ay içinde geliş gidişe müsa- gösterdiği büyük nezaket ve tevazu a- temas ederek demiştir ki : • 
b k Karataş' taki ıinagokta hazır bulunan 

tirilmek suretilc bir milyon üçyilzbin it bir hale konulacaktır. zalar nrasında çok iyi intibalar ıra - _Yalnız Türkçe konuşmanın kafi 
1. 1 Vilt> te geldlgvi bir muharririmiz bu merasimi takip et-Mra olarak kebul edildi. MüTEFERRtK YARDIMLAR mış ve mec ıs aza arı, cıye . . . . • · · olmndıgv ını kaydetmiye mecburuz. Türk-

.. d b · ml k tin • ve ihya mıştır. Merasım tafsılatmı muharnmı-
Muhtclif işler için ayrılan tahsisat Umum1 meclis bu yıl parti için gun en erı me e e ımar • ı . v • • • • • çe konuşma savaşının bir gün evvel fey-

mlktan şudur: (27500) lira; Manlsada inşası mukar- sı için geceli gündüzlü çalışan sayın zın agzınd~n dınlı:~bılı~z : . zini vermesi için behemehal samimi ol-
KUltilr işlerine (376703) lira; rcr Milli kütüphane için kütüphane başkanlarının Vilayetin tanlisine nit ar- Saat sekız buçuga doptu Sınagok he- mak, samimi surette Türk harsını be-

fl •· tin d 1 k (3000) ız ı · t• k lçın' vesileler men tnmamen dolmuştu. ibadethane h b Muhtelif ve müşterek masra ara ccm ıyc e yar un o ara ; - zu arını yenne gc ınne nirnsemek lazımdır. Bunu epimız ir-
(343753) lira; mir fuvannda Manisa Vilayeti namına .aramışlardır. Meclis kapanırken ikin- içinde derin bir sessizlik hakimdi. Bu birimize telkin etmeliyiz." 

Yol işlerine (284507) lira; belediye ve ticaret odaları ile birlikte ci reis Salahattin Asım'ın irat ettiği nu-, sırad3 Türk Kültür Birliği azalarının Bundan sonra Türk Kültür Birlğinin 
İdari kısma (141549) lira; inşa ettirilecek daimi pnvyon inşasına tuk bu anln§manın fam ifadesi olmuş-, mü .. pet faaliyetleri gözden kaçmıyordu diğer azalan da söz alarak ıjnagokta 
Sıhhat işlerine (76978) lirn; yardım olmak üzere (3000); tahsilde tur. ilk sözü, ibadethanenin yüksek ruhani toplanan Musevi vatandaşlara telkin· 
Heykel ve akar inşasına (50000) bulunan fakir talebe ile talebe yurt- Vali Dr; Lutfi Kırdar verdiği cevap. I reisi almış ve başhahnm sıfatiyle kürsü- !erde bulunmuşlar, behemehal açılan 

lira; larına yardım olarak (2800) lira talı- ta: Meclis azalan tarafından gösterilen ye çıkarak lbranice birdua okumuştur. Türkçe konuşma ve Türk harsını benim· 
Baytar işlerine (13764) lira; sisat kabul etmiştir. iltifata hararetle teşekkür ettiğini, ken- 1 Bu zat, yeni Türkiye'nin yaratıcısı büyük seme kararına uymalarını istemişlerdir. 
Ziraat işlerine (11251) lira; FEVKAL'ADE TAHSiSAT disinin ancak vazifesini yaptığını, eğer Şef ATATORK'ün l!lhhati ve Türkiye Sinagoğu dolduran binlerce Musevi va· 

ATATVRK HEYKELİ Hususi idare varidatına bir kaç ay- bu sene; Vilayetimizin her yönden te- nin muvaffakıyeti için duada bulun- tandaş bu yoldaki davete uyacaklarına 
Umumi Meclis bu yıl tanzim ettiği dan beri bariz bir inkişaf görülmekte- rakki ve tealisi için iyi kararlar alın- muştur. and içmişler ve kendilerine vicdan hür-

proğramda Atatürk heykeli için elli dir. Haziran iptidasına en az (150000) mış ise bu şerefin meclis azalarına ait Sonra kürıüye çıkan Türk Kültür Bir· riyeti veren Türkiye Cümhuriyetine kar• 
bin liralı::C tahsisat kabul etmiş ve hey· lira nakdi mevcutla girileceği muhak- olduğunu v.e ~y~e. çok şuurlu nr~daş- l liği azasından Doktor B. Mizrahi .~ Din: şı vnz.ifclerini noksansız olarak yapa· 
kel için daha fazla para sarfı icap ettiği kak sayılıyor. Umumi meclis bu para- larla mesaı bırliğı yapmaktan cıdden dnşlarım, diye aöze bn§lıyarak gur ıeıı şı vazifelerini yapacaklannı söylemiş· 
takdirde mali yıl iptidasına devrcdile- nın memleketin imar ve inşası ve tez- bahtiyar bulunduğunu söylemiş ve 

1 
ile ve beliğ bir Türkçe ile Musevi va- lerdir. 

cek nakdi mevcut karşılık gösterilerek yinatı işlerine sarfedilmek üzere Vila- meclisi kapayarak azalara hayırlı yol- I tandaşlımna hitaben bir nutuk irat Yeni Asır. Musevi vatandaşlar ara· 
istenildiği kadar yeni tahsisat alınmak yete tam bir salahiyet vermiştir. culuklar temenni eylemiştir. etmiştir. aında •Türk Kültür Birliği" nin hima# 
için Viliıyete salahiyet vermiştir. - Anlaşma ve sevişmenin temin et- F. A Hatip söze ba§larken Türkiye' de ya- yesi altında inkişaf eden Türk harsını 

Evvelce Krippel tarafından hazırla- ........................ • ........................ , ............................. •••n 111 şamakta olan on binlerce Musevinin benimseme ve Türkçe konuşma cereya-

nan modeller abideler komisyonunca Umurlu tarım kooperatifi mazide ve bugün geçirmekte olduklnn nının 1ı:esiJmiyereke devamını temenni 
bu işe Türk san'atkarlarının da iştira- mes'ut ve müferreh hayatın bir tarihçe· eder. 

~:ııun~:~~d::y~~~~e7a:~je;::::~: Senelik toplantı çoK sa- ........... o~·g::·i;;·~~<l~;~<l~ .. -~ü;;·k· .. ~;~·········· 
maketlerinin ihzarı için yakında bir mu 

salınka açılacaktır. Heykel için hali ha- • •• •• ı ı • 
zırdaki belediye binasının bulunduğu 1 A goruşme e e geçtı 
yer muvafık görülmüştUr. Manisada 
bundan daha güzel ve daha gösterişli 

başkaca münnsip yer olmadığı tesbit 
olunmuştur. 

MEMLEKET HAST ANESI 
19:14 Yılında ihalesi yapılınış olan 

memleket hastanesinin inşasına bir 
knç oydnn beri büyük bir hızla devam 
edilmektedir. MaU sene sonuna kndar 
(130000) liralık inşaat tamamlanmış 

olacaktır. Umumi meclis hastanenin 
itimamı inşa ve tesisatı sihbıyesi için 
proğram mucebince (40000) liralık tah
sisat kabul etmiş olduğundan hastane
nin önümüzdeki Cümhuriyet Bayra 
mına kadar tamamen ikmal ve Cüm
huriyet bnyramında küşat resminin 
yapılması mukarrer bulunuyor. Umu
mi Meclisçe t.ruızlm edilen proğram 

mucibince Manisadn bir doğum evi in
şası için (30000) lira tahsisat kabul 
olunmuştur. 

JLK MEKTEPLER 

Yeni binası yapılacak 

Toplantıdan bir intiba 

Y eniköyde köy ülerle 
a ında e as e ildi 

bir aıada almmış 1esimlcri 
Halk ve avcılar kolu pazar [ mışlardır. Dr. Bay Ekrem Hay-

ao Mart 1!JS!-. 
s E!3 se 

Viyana da 
A vusturya-Çekoslo

va k başvekilleri 
neler görüştüler? 
Viyana, 28 (A.A)- B. Hod· 

za başvekil B. Şuşnige yap011Ş 
olduğu ziyaretin öğleden sonra 
uzun müddet devam etmiş ol· 
duğu öğrenilmiştir. 

Dün akşam istihbar edil· 
diğine göre iki devlet adatıı1 

siyasi ufku etrafhca gözden 
geçirmişlerdir. Diğer taraftan 
iyi malumat almakta olan rnıı· 

hafil bu ziyaretin m~rkezi /\". 
rupa ile Balkanlardaki diplo· 
masi faaliyetinin istilzam et01İŞ 
olduğu nagihani bir ziyaret 
olmadığım çiinkü bu ziyaretin 
bir aydanberi mutasavver ol· 
duğunu beyan etmektedirler. 

Ayni zamanda B. Şuşnigio 
Prag ve Budapeşte arkadaf 
lan ile sıkaık yapmakta olduğu 
temasların hiçbir veçhile ya· 
kında Tuna havzasındaki itti• 
faklarda tadilat yapılacağı 01~: 
nasmı tazammun etmiyeceğ1 
kaydolunmaktadır. 

Prag, 28 (A.A) - HaricİY~ 
nazırı Kamil Krofta. ananef1 

Prag sulh bayramı münasebe· 
tiyle bir nutuk söyl'l!yere~ 
Çekoslovakyanm sulha hizrnet 
etmek için kuvvetli bulunaıa1' 
prensibine sadık kalaca~anı qe 

hiçbir zaman harp çıkarına" 
İçin kuvvetinden istifade etıne· 
yi düşünmiyeceğini beyan et· 
miştir. 

·ıe Başvekil Hodza radyo ı 
neşredilen nutkunda bilbasa 
ecnebi dinleyicilere hitap ede· 
rek demiştir ki: 

Biz zaif olamayız. Sulh~ 
tahdit eden zayıflard1r. ÇüokU 
bunlar düşmanı taarruza davet 
ederler. 

Viyana, 28 (A.A) Başve· 

kil Şuşnig paskalyalar münıı· 

sebetile neşrettiği bir maka· 
lede diyor ki: 
Eğer Avusturya hürriyet ve 

istiklalini kıskançlıkla koruya: 
bilirse kendisine düşen vaz fe)'1 

yapabilecektir. Avusturya öte· 
deberi beynelmilel ahidnaıne' 
lere sadık kalan bir devlet 
olmuştur. Ve bundan böyJe d~ 
öyle kalacaktır. Avusturya aY111 

zamanda kendi için infirada0 

veya bir taraflı hareketin ınüdl' 
kün olmadığım da müdriktir. 

(ZZ'Zz:L72J.7,ZZ;'IZT/.ZZZ7...ZZLZZ7-
GöZTEP DE 

Satılık v 
Turğutlu, Akhisar ve kulada yapıl

mnkta olan ilk mektep binaları inşaa
tına faaliyetle devam edilmektedir. Ma
nisa Cümhuriyet caddesinde yeniden 
yapılacak (50000) lira bedeli keşifli o
lan mektep için de münakasa açılmış
tır. 

Umurlu, 28 (Hususi Muhabi
rimizden) - 240 sayıla Umurlu 
zirai kredi kooperatifinin yılhk 
toplantısı, kooperatife dahil or
takların iştirakiyle adeta bir 

liyeti ve elde edilen semereler 
gözden geçirilmiştir. Kooperatif 
ortaklarına tev1i edilen kar, 
kooperntifin yeni yaptıracağı 
bina işleri üzerinde görüşmeler 
olmuş ve heyeti umumiye, veri· 
len izahatla tenevvür etmiştir. 

günü Değirmen Dere c.ahiye- ri köylülerin sıhhi vaziyetlerile 
sinin. 

11 ~eni köy ,, mm takasın· yakından alakadar olmuş, bir Gözteped~, 
da bır surek avına çıkmışlar- çok evleri birer birer gezmiş, desi üzerinde 

tramvay cnd· 
831 numaralı 

KIZ ENSTITOSO 
Umumi muvazeneden Mnnisada bir kız 
enstitüsü açılması mukarrerdir. Umu· 
mi meclis, Kız enstitüsü için ilk mek
tep binalarından münasibinin enstitüye 
tahsisi hakkında Vilayete salahiyyet 
verilmiştir. Cilmhuriyct caddesinde in
şası miinakasaya konulan modern 
mektep binasının enstitüye tahsisi ve 
buna mukabil yeni bir mektep inşası 
tasavvw· olunmaktadır. 
HUSUSi iDARE lÇIN AKAR lNŞASI 

Umumimeclis bu yıl bütçesine Ma
nisada Hususi idare için modern tipte 
akar inşası için {40000) liralık tahsisat 
kabul etmişti?'. Meclis bu suretle Vila
yete ayak bastığı ğündcnberi Vilayetin 
imar ve ihyası için hiç bir fırsatı ka
çırmıyan VaJi Dr. Lutfi Kırdar'a bir 
cemile göstermiş bulunuyor. Her gün 
ortaya atılan imar hamleleri Manisa
mn çok yakında cidden güzel bir şehir 
ol::ıcağı hakkında her kese kanaat 
VC'rntiştir. 

SPOR SAHASI 
Umumi meclis tanzim ettiği proğ-

ınıla spor sahası için (75000) lira tah
sisat kabul etmiştir. Saha ittihaz edile
cek yerin istimlak muamelesi bitmek 
üzeredir. Esasen mevcut olan tahsisat
la sahanın derhal tesviyesine başlana
caktır, 

Manisada yapılacak saha ve stadyum 
çok modern bir surette tanz,i.m ve inşa 
edilecektir. Spor Umumi merkezinin 
de (75000) lira kadar yardımda bulun-
m mUhtemeldir. 

YOL 1~LERt 

bayram şenliği içinde yapdmış
tır. Köylümüz zirai kooperatif· 
lere sarıldığı ve bundan azami 
surette istifade ettiği için köy-
lüde, kooperatif ruhu derinleş
mektel:Jir. 

Toplantıya Aydın Ziraat ban· 
kası memurlarından 8. Hamit 
Güoday'm riyasetinde başlan
mış, koo:>eratifin bir yıllık faa-

Kooperatif ortaklarından 215 
azanın verdikleri reyle yeni 
heyetin başkanlığında B. Ha
san Toros, üyeliklere 8. Raci 
Barlas ve B. Bayram Ali, mü
rakipliğe de B. Halil lbrahim 
Pmar seçilmişlerdir. 

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

lajı paketlerde buluııan çivile
rin kilo fiatine kağıt ambalajı 
farkı olarak ayraca 20 para 
ilave edilir. 

3 - Çivi iptidai maddesi 
olan kangal halinde çivi teli· 
nin bezı fiati ton başına fab
rika teslimi peşin 114 lira ol
mak üzere tesbit edilmiştir. 

4 - Toptan satıştan mak
sat fabrikanın yaptığı her mik
tar satıştır. 

5 - Tesbit edilen fiatlar
dan yüksek satış yapan fabrı
kalar hakkında kanunda yazılı 
cezai hükümler almır. 

•••••••• 
Japon sefirine suikast 

Moskova 29 (Ö.R) - japon
yanın Moskova büyük elçisine 
bugün tertip edilen bir suikast 
yarıda halmıştır. Sovyet hükü
meti, birçok şüpheli kimseleri 

dır. Bu ava lzmirin kıymetli bir evdP. bir tifo vak'ası mü- ev sahhktır. 
dahiliye mütahasislerinden bay şahede etmiştir. Değirmendere içinde elektriği, havagaı• ~ 
Ek~em H.ay~i ile operatör bay nahiye müdürünün himmetiyle tesisatı vardır. Yeni denile• 
Ad~l ?e ıştır.ak etmiştir. Sürek köyde .icap eden sihhi tedbir· bilecek haldedir. Havadar: 
neşeli geçmış, on dört yaban ler alınmıştır. Köylüler çiftçiyi dır Talip olanlar uy e111 

domuzu öldürülmüştür. Bu ve- belalı bir düşmandan koruyan A ' 'd .. d .. ı- w -ndell 
·ı ·ı y · k sır,, ı are mu ur ugu 

sı e ı e enı öyü ziyaret eden avcılarımızın ayni zamanda tt'kl · t f ·ıAt ... 1ıı· 
1 k - - arzu e ı er1 a sı a ı .. 

avcı ar oyluler tarafmdan coş- kendi sihhatleriyle alakadar ol· b·ı· 
1 

9 _ 10 ~.4 
k b• , . . . ı ır er. 

un ır neş e ıçınde karşılan- malarından sevınç duymuşlardır. rzzr..LZ7.7.Z'7T/.Zr,L7;?Z77777 ,,,•' 
............................................................................................................................... 

B. Stalin'·n raporu neşredildi 
- Btl§tarafı birinci sahifede 

nin hemen bütün ekonomik ve 
idari teşekküllerine sirayet et
miştir. 

2 - Ecnebi memurlarla bir
likte Troçkist agentler rejimin 
esas teşekküllerine ve hatta 
bazan en yüksek mevkilerine 
kadar sokulmuşlardır. 

3 - }fazı yüksek idareciler 
sabatörlerin hakiki vaziyetini 
fatkedemiyerek ve bunlara mü
samaha göstererek yüksek 
mevkilere erişmelerine imkan 
vermişlerdir. 

B. Stalin Troçkiımi bir daha 
takbih etmiş ve bunun ışçı 
yığınJan arasında bir hareket 
halinden çıkarak canilik, ca-
susluk ve sabotaj hareketi 
şeklini gösterdikten sonra 
Troçkistler aleyhindeki muha-
kemelerde ileri slirülen itham· 
ları tekrar etnıiş ve şunu sor• 
mu tur· 

Parti azaları Troçkistterin 
eserini nasıl olup ta bu derece 
gözden kaçırmışlardır ? Bunun 
sebebi ekonomik gayretlere 
tam maoasiyle dalmış olan ar-
kadaşların kazanılan muvaffa
kıyetlerle iftihar ederek bu 
meseleyi ikinci derecede ve az 
ehemmiyetli tutmalarıdır. Hal
buki casuslarla, kapitalist mem
leketlerle ve sabotajlarla et-
rafı sarıh olan Sovyet Rus· 
yanın beynelmilel vaziyeti en 
esaslı bir meseledir. 

B. Stalin düşmanın kuvvetini 
olduğundan küçük ve kendi 
kuvvetini olduğundan büyük 
görmek temayülünü tenkit 
etmi~ ve demiştir ki: 

Bazıları, ekonomik sahada 
kazandığımız muvaffakiyetler 
arttıkça bizde sınıf mücadele
sinin azalması laZ1mgeldiğine 
kani olmuşlar, muvaffakiyet
lerimiz arttıkçe düşman sı-
nıflarm vola vir aini nm-

oe· 
muşlardır. Bilakis, biz 

ııır kadar çok ilerilersek 
"te sım stnıflar o nisbette b~ , 

karşı isyanlarım artıracak :ıi 
ve o nisbette daha şidde , 
imha vasıtaları ku1Janacak1°', 

·dır. Memlekette Troçkist. ~
botaji için ihtiyat kuvvet• aı.ı 
madığını sanmak hatndır. •

1
• 

ihtiyat kuvveti bizim kırdı~, 
mız sınıflard1r. Ve bunlar ıı>e ıı· 
leketin düşmanlarından r.ıOt 
heret görüyorlar. 

1
ti 

Bundan sonra B. Stalio ~:,tı' 
kadrolarını ve şeflerini 1 ·çit' 
gelen şekilde tamamlamak 

1 
tfli 

takibedilecek siyasi s·ste 

bildirmiş ve demiştir ki: fıl'I' 
Troçkist agentler tarıı ııs' 

dan takibedilen sabotaj, c~ste' 
• 1 

luk ve tedhiş hareketler•P ıett 
sirsiz kılmak için lazırııgetlıı' 
tedbirleri tayin ettik ve b,ıi~ 
ları tatbik vasıtasına rl1 

hnlnnnunrttT 
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Cumhuriyet ordusu zafer kazanıyor 
Cumhuriyeti müdafaa eden kıt'alar şiddetli 
nıuharebeden sonra Kaza Vayenteyi işgal ettiler. 

Madrid, 29 (Ô.R) - Madrid meti hakkında temamile muta· ablabileceğini bili ümit eden- .. ..,. 

bir 

•llclafaa komitesinin bugün bık kalmıştır. Böyle bir ibti· le de vardır. 
•eıredilen tebliği ıudur: Jara• mamla karşılaşırlarsa lngiltere Cebelüttarık, 28 (A.A) -
... cephesinde Cumhuriyet kıt- ve Fransa vaziyotin büyüklü- Maçbul \Jir harb gemisi dün 
alan şiddetli bir muharebeden ğünli yeniden tetkik edecek· dim bir alay yapıldığı s1rada 
IOnra Kaza Vay"nte mevkiini lerdir. Böyle ciddi hadiseler Malagayı 30 dakika bombar• 
lfral etmitlerdir. Burası Sase- ihtimali hiç şliphesiz B. Mus- daman etmiştir. 3 Kiti ölmüş 
ta Rafael köyilne ve vadisine soliniyi muvakkat bir zaman için bir çok kiti yaralanmııbr. 
laaldm olan milbim bir ıevkul- bile olsa, gönüllil sevkini mene- Cebelüttank, 28 (A.A) -
teyı merkezidir Madrid ve den anlaımaya m•1halif hare- Uzak bir mesafeden Malagayı 
Gaadalajara cephelerinde bir- ket fikirlerini terketmeğe bombardıman etmiş olan 
ley olmamıştır. sevkedecektir. harb gemisinin Jaime Paimero 

Pariı, 29 (l).R) - Tancada "Tinies" gazdesinin Berlin zırhlısı olduğu zannedilmek-
İyi kaynaklardan haber ahndı- muhabiri de Almanyanın lspan· tedir. 
iına göre lspanyol Fasında ya dahili barbı karşısında va- Valensiya, 28 (A.A) - Hü-
Tetuan tayyare karargihmda , ziyetini şöylece tahlil ediyor. kümet filosunun Malaga, Me-
llaıyonaliıt otoritelere kartı Öteden beri bu işte daha litla, Metnili bombardıman et-
lceıfedilea bir ıuikaıt ilze- ibti ıatlı bir siyaset takip edil- miı olduğu hllkümet tar.afın· 
rine otuz zabitle asker yirmi mesi IUzumanu mlldafaa eden dan neıredilen bir 'tebliğde be-
dlrt martta kurıuna didlmiş- Almanlar lngiliz teslibat pro- yan edilmektedir. C11mburiyetçi 
lerdir. gra:111nın tetkiki v~ Alman· harp gemileri C.rtbaganedeki 

Pariı, 29 (Ô.R)- ispanyaya yanın Londra ataıemilleri llsılllbarekelerine aydet eder-
llnilUii ıevkedilmemeıi mese- tarafından bu programın ken asiler tarafından bombar- Ôlmtdiği tahaü'llt eden meşhut 
leıinde paskalya yortulan ae- neticeleri bakkınde gönderilen dıman edilmit isede isabet vaki /spanvoı Jutbolcusu Zamo1a 

l:aebiyle yeni bir bidiae yoktur. rapor üzerine göriişlerinin da· olmamıtbr. rin bildirdiğine göre Delvayo 
Fakat bu sabahki lngil\z ga- ba ziyade kuvvet kesbettiğini Faaliyeti bilbaua artmıı olan dlln Valenıiya bükümetinin 
ıetelerinde dikkate değer bazı görmüşlerdir. Papanın tamimi, cumhuriyetçi tayyar~ler asilerin ademi müdahale komitesine 
tefsirlere teaadllf edilmictir. ltalyanJann ispanyada düçar Madrid cephesindeki mevzile- gönderdiği notayı neşrettirmiş-., tir. Sillb ve mühimmat tedarik 

"Dailye Herald. gazetesi oldukları muvaffakıyetsizlikler· rine ve Saragosse, Huesia, Te- etmek hakkını muhafaza eyle-
IUnlara yazıyor: lngiltere ve de ihtiyat ve silahlanmayı ya• ruel, Almievar, Belehite, Vi- diği ve lspanyol bayrağı altında 
Fransa ispanya gönüllli sevkini vaılatmak siyaseti taraftarlan· veleobrige ıebirlerini askeri . seyriıefer edecek gemilere 
llaen eden anlaşma ahkimına nın tezini takviye etmiıtir. Bu- hedefJerini mfiessir surette hiçbir tedbirin tatbik ne mil· 
riayet edilmediği takdirde or• nunla b~raber Almanyamc Av· bombardıman etmişlerdir. saade edemiyeceği bildiriJmek· 
taya çıkacak vaziyetin veba- rupada bir sergüzeşt siyasetine Londra, 28 (A.A) - Royte- tedir. 
................................................................................................................................................................................. 

Hindistan işleri çatallaştı \ Japonya - Çin mukareneti 

Kanunu esasiye muhalif S. Rusya bu teşe~büsten 
olanlar ekseriyettedir endişede bulunuyormuş. 

Bunlar Hindistanın Hindular tarafın
dan idaresine taraftardırlar. 

Jngilte1e nezdinrleki Hindistan komise1i Fi111z Han 
Londra, 29 (Ö.R)- Hindis- 1 tahminden fazla 'liçlUkler .çık· 

laııda lngiltere büyük siyasi mışbr. Son Delbı kongresınde 
IGçliiklerle karşılaşmaktadır. ko~~recile~, vilayet hük .. üme~-
ftta)t\aıdur ki Avam kamarası lerını teşkıle temaylll gosterı· 
ltiııdistan için yeni bir kanunu yo~lardı. Halbuki a.ıt.ı vi!i-
"-•• kabul etmiştir. Kanunu ye~m kongr~ pa~hst reı!~ 
'aaai Ingiliz umumi efkirı ta• ler1 hükümetı teşkıl etmegı 
tafınd ld k l'b 1 t )"'-ki reddetmişlerdir. Bunl~r ancak 

an o u ça ı era e a" h · ı~ tt ı· · · "f · • 'diJın· h tti t dil b • er vı aye e va ınının vazı esını 
f ıı Ye a mu e mu a ifadan vazgeçmesi şartile kabl· 
~kirl•r t~rafından l~zu~un• nelerini kuracaklarını bildirmiş-
~n faz!a lı~er~l görul~uştn. ferdir. Valiler tabii bu teklifi ka-
te 

8 
a gore Hındııta~ ~ 1 v~liy~- bul edememişler ve timdilik eıki 

hılrılacak ve ber vılayetın bır kanunu esasiye göre icra kuv• 
ta •ınentosu ve bu parlamen· vetine mensup memurlann bll-
oı!:. dayanan bir hükümet kümet taşkil etmelerini iıtemiı-

8u ktı. .. . . lerdir. Fakat bu da ancak yeni 
>iıa hükumet lngılterenın ta- kanunu esasinin 1 Nisanda tat• 
.... lcettiği vali ile iş birliği yapa• b'k k' · · emesı·le müm ..,. tı. B k · 1 N' ı mev nne gırm • 
a.._ u anunu esası ı· 1 •.. y k b ı t -.ada t tb'k k"" · clinaur. o sa u surete eı-telc a ı mev ııoe gırr - . 

ti. Fakat t 1 Viliyette ya- kil edilen. .htıkiimetler 3 g&n 
~il teırii intihap neticesinde zarfında ısbfaya mecbur ola-
!iaj lard~n 6 sinda kongre par· ceklar~ır. . • . • 
\;ii/•nı kanunu esasiye mu· ~ enı ~~nunu e~sının. t~tbı~ı 
ti, olanlar ezici bir ekse· tehır edılırse lngıltere ıçın hıç 
tlLa et kazanmııb. Bunlar Hın• ıüpheaiz daha kolay bir vui· 
~· munbasıran Hint· yet hasal ol~ıyacak ve aiyaıl 
"-'t ta~afmdan idaresini iıte• güçlükler bır kat "•ha arta· 

edirler. Ba sebeple timdi cakhr. 

Paris 29 (Ô.R) 
Şanghaydan bil
dirildiğine göre 
Japonya ve Çin 
arasında ekono
mik bir işbirJiği 

tesisi fikri Ja
ponların zihnıni 
gittikçe daha zi
yade işgal et· 
mektedir. Ticaret 
ve endüstri ale
minın yüksek 
şabsıyetlerın den 
mürekkep bir Ja· 
pon heyeti on 

günden beri Şang· •··''''''''''''.''''···'=·='···. ····'···'""''··., .. ,,.,., ... ,. , .. , .. 
bayda bulun -
maktadır. Resmi !:~==ı:.:~~==: .. :::,.:=::::=»:'::.=z:". =~=;,=~= .. 

Çin Finans mah
felleri bu heyeti :tW:t,:::~'ffij(f}~it1r:ıı~~~~·=~ 
sıcaklıkJa kabul N;~:=::'='~;fö= . .::iM?=/ 

etm;ş olmakla be- t>=~=:::w===~Lt/:<>,>·=.'=~"·?•::::: 

ra ber ıöy len en ~";'''"''""''''~'==;:==·;=:-o~=,·=====·= 
nutuklar iki mem-
leket arasında ,., .. ,.,.,'·.···=.,.,, .... ,.,. 

muallakta duran f:4:;/it&.rt~%tkf~<v~:= 

siyasi m eıeleler I[ 
' meseli ıimali Çin 

Çindeki Japon tecavüzl~ri lıal• 
Jedilmedikçe Çin ve Japonya 
arasmda ekonomik iıbirliği 
meselesinin halline imkin ola· 
mıyacağını kaydetmekten de 
geri kalmamıılardır. 
Şanghay Çin mabfellerinde 

rivayet edildiğine göre Sovyet 
Rusya Japonyanın Çinle bir 
mukarenet teıi~i için sarf et· 
tiği gayretlerden oldukca endi· 
ıededir. Moskovanın Nankinle 
gizli bir siyasi anlaıma aktet· 
tiği ı6ylenmektedir. Falrat yan 
resmi Çin Ajansı buau tekzib 
etmiıtir. 

Japon ortalarına göre Ruı,,a 
Çin komuaiıt partiaiae müza· 
herette balanmam•it_.!! INr 

dıklatöıü Çan • Kav. Şik 
çok ydlardan beri Sovyet nu
fuzu altında bulunan Sikianğ' 
vilayeti Ozerinde Çınin hliklim 
raniyetini tanımağı Nankine 
vadetmiı ve buna karıılık ola
rak Nankin hükümeti de Çindcı 
komunist faaliyeti meselesini 
dahili bir mesele saymağı ve 
komünizmle mücadele için ya-
bancı hiç bir devletle. Yani 
Japonya ile biç anlaıma yap
mamak vadında bulunmuttur. 

Roma, 29 ~ Ô.R ) - Tokyo 
hariciye nezaretinin bildirdij'ine 
g6re meçhul phıı ar Moıkova• 
da Jnpon aefarethanesine taı· 
lar atmıılardır. Sovyet hilkü· 
meti komDniıt partisi mensubu 
oı.. bir f&h•ı teykif ettirmitt!r': 

- Buradan yukandaki eve 1 ber vereceğim. Sakın bir adım 
geçer aıağıya iner ve arka ta- atmayınız. 

raftan çıkarsınız. Kaçınız, ça· Puntoı ise kılıncını çekerek; 
buk kaçınız. Hokete seslendi: 

Dora illve etti: - Sen bunu dinleme, haydi 
- Vallahi klfirlerin yok kaçınız. Eğer bu yılan birtey 

edilmesi hakkında namımı ne- yapmağa kalkarsa derhal te-
ıilden nesile tanıttıracak bir peliyeceğiın. 
tiir yazacağım. Şiirimin adını Dora olduğu yerde kaldı, kı-
da Pari•İn sabah eğlencesi di- mıldıyamadı. Birkaç dakika 
yeceğim. sonra caniler yıkılan kapıdan 

Puntos, öyle ise kalemini içeri girerek kimseyi bulama-
kana batır, dedi. yınca oteli yağma etmiıler• 

d ateıe vermitlerdi. ' 
Saçlarını yolmak iste iği Feci hayaller 

halde başı tamamiyle tüysüz - 42 -
olduğu için muvaffak olamıyan Pardiyanfar Hoketin göıter-
Luderi Greguvar aqze karıştı: diği yoldan ıssız bir sokağa 

- Feliket. Efer bu herif- çıktılar. Buradan da koşa, koıa 
lerin buraya kaçtıkları duyu- Monmarter caddesine vardılar. 
luraa otelim yağma edilecek. Fakat buraya girmek için bey-

Hoket soğukkanlılığını biç hu de uğraştılar. Çünkü Sen 
değiştirmiyerek, cevap verdi: nehrine doğru bağıra, çağıra 

- Silpbesiz duyulacak, haydi ilerJiyen bir sürü halk sokak-
Landeri en kıymetli eşyamızı ları doldurmuştu. iki kahraman 
al biz de kaçalım. Monmarter köşesinde durduk· 

ihtiyar Pardayan bağırdı: ları zaman çehreleri değiımiı 

- Landeri otelinizde kırılan adamlarla çevrilmiş bir kadın 
eşyayı benim hesabıma geçiri- alayı görmllılerdi. 

· Bu kadınlann aögw üslerinde 
nız. a 

Şövalye illve etti: beyaz ıalipler dikilmiıti. Her 
- Hepsinin parasının öde- kadınm sırtında birer sepet ve 

neceğine emin olunuz. bu sepetlerin her birinde de 
Hoket ise; mlltemadiyen ka- bir veya iki boğazlanmıt k6çlk 

çınızl.. Kaçınız!.. S6zlerini tek- çocuk vardı. Bu canavar ka-
rarladı. danlar bunlan Sen delarine at-

Babll oğul kachnın göster- maya gidiyorlardı. Maıum 
diği bilyllk yardımdan müte- Hiikno çocuklarını boğazlayan 
vellit minnettarhkla Hokeb: sa- bu kadınların canavarlığı kar· 
nlıp &ptnler. Ve bu eyiliği asli şısında tüylerin ürpermemesine 

imkin tasavvur edilemezdi. 
unutmıyacaklannı ilive ettiler. Kahramanlar bile bu manzara• 

Pardayanlar; merdivenden dan ürktüler ve titrediler. Bu 
fırlayıp kaçarlarken otelci de feci hayali ikinciti takip edi-
kolunda parasiyle, karısının mu- yordu. Üç yüz süvari baıtan 
cevberab bulunan bir torba ile aıağı ~ırhlara bilrfinmüı üstleri 
geldi. Karıkoca, tehlikenin bil- baılan kan içinde olduğu halde 
yüklliğünli kestiriyorlardı. Ca- çan seslerine karıpn halkın al-
niler sokağı iıtili etmiıler, ka- kıılan arasında ahaliyi sağa, 
pıyı zorhyorlardı. Kankoca kaç- sola ikiye yararak yıldırım 
maya karar vermiılerdi. Şiir sür'atiyle geçtiler. Bunlar da 
Dora mınldanıyordu: Monfokondan dönen Giz ve 

- Madem Landeri ıiz çok çetesi idi. 
fena bir katoliksiniz. Sizi ha- - BiTMEDi -........................................................................................ 

\
lngiliz ordusunda Vatikanda 

Merasim yapıldı 
Yalnız A iman sefiri 

merasimde yoktu 
Pariı 29 ( Ö.R ) - "lntran• 

siguant " gazetesi bu sabah 
Paskalye münasebetiyle Vati
kanda yapılan merasimde Al· 
manya sefirinin hazır bulunma• 
dığını, bunun bir protesto ma
hiyetinde olduğunu yazıyor ve 
ilave edıyor: Bununla beraber 
B. Hitler Vatikanın hakkından 
gelemiyecektir. Bismark bile 
buna muvaffak olamamııhr. 

"Ce Soir " gazetesinin Ber• 
lin mebabiri de katolik papas· 
ların ihtanoa rağmen papaa 
mekteplerini hfikllmetin kapat• 
mn11 va papaslara Papanın ta· 
miminden kiliselerde bahstme· 
ği menetmesi ihtimalinden bah
•ediyor. Şu takdirde bu emri 
dinlemiyen katolik vaizler kili
ıeden çıkarken tevkif edile
ceklerdir. Fakat bunun çok va· 
him neticeleri olabilirmiı ! 

Zabit fıkdanı varmış 
Londra 28 ( A.A ) - Mun· 

tazam orduda zabit fıkdanı 
daima hissedilmektedir. 980 
Zabitlik münhaldir. Ve hususi 
bir komisyon bu boşluğa bir 
çare bulmak için tetkikatta 
bulunmaktadır. 

Bilakis tayyarecilk al~mi da
da müsait bir talie mazhar ol· 
muştur. Son iki sene zarfmda 
2140 mevki için 14 bin pilot 
namzedi müracaat etmiştir 
Alelade neferlik için yirmi bin 
yere 65 bin namzet müracaat 
eylemiştir. 

Flistin'de 
Çeteler Yahudi koloni
sine tecavüz etmişler 
Kudüs, 29 (A.A) - Şimal 

Filistininde karııık1ıklar dc:vam 
ediyor. Hayfa yakınındaki Je· 
ninede ıilihlı bir çete d6rt 
arabayı durdurarak yolculan 
ıoymıtur. 

Sedjarada Galille Yahudi 
kolonisi siliblı baskına uğra· 
mıı ve polis tarafmdan kurta
rılmışlardır. 

Birinci 
SINIF SAA TTIR 

T. C. 
Devlet Demiryollan 

idareaiain kullandığ't saat 

bmirde sabf yeri : MORENO D. GABA Y Yolbedesten ee 
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Yedi bine yakın • • 
seyırcı önünde 

Doğanspor takımı, Beşiktaş kalesini 
uzun müddet sıkıştırdı. Netice: 1-1 

Endişeler devam ediyor 
Hitler Mussoliniye daha ihtiyatla 
hareket etmesini tavsiye etmiş ..• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir arkadaşımız maçtan sonra hal,em B. Ş"zi Tezcanı, futbol federasyo
nu mUşahidi B. Kemal Rlfat'ı ve diğer ~por ldarecilerlnl görerek takım· 
larımız hakkında mütalaalarını tesbit etmiştir. Hakem tarafgirlik yapma
dığını ve maçtan önce rahatsızlandığını söyllyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
-Baştaralı birinci sahifede- / 
te çıkaramamıştır. Hakem, iki 
tarafın gayri kasti yaptığı bi
rer penaltıyı vermemiştir. 

Nefis bir bahar havasına böy
le ecfes bir maç seyri fırsatı da 
ilave edilirse, stadyumda top
lanan altı, yedi bin kişilik ka
labalığın manası kendiliğinden 

anlaşılır. Şimdi oyunu anlatabi
liriz : 

Hakem: Şazi Tezcan. Yan 
hakemler : Mustafa Şenkal ve 
Kadri. 
BEŞiKTAŞ: 
Mehmet Ali, Faruk, Taci, 

Feyzi, Enver, Fuat, Şeref, Re
fet, Hüsnü, Rıdvan, Hayati. 

DOGANSPOR: 
Mahmut, Adnan, irfan, lsmail, 

Hakkı, Nurullah, Şeref, Ömer, 
Fuat, Halit, Mehmet 

Oyuna Beşiktaşlıların vuru
şuyle başlandı ve top avuta 
gitti. 

Üçüncü dakikada Doğanspor, 

Oüzet oynamasına tağmeıı Beşıktaşın 
lnr [[cılüne mani otamıvan kalecı 

8. Mahmut 
tını sol iç fena b ' r vuruşla 

kaçırdı. Bir dakika sonra Fu
adın uzsktan bir şutu da avut 
oldu. 

Dmıırspor takımını büvükç• hır /arkla malflııp eden Yaman/arspor takımı 
Beşıktaş kalesine kadar daya- ı DAKiKA 12: Doğanspor 
nan bir akın yaptı. Fakat isti- Hücumda. Ve top Beşiktaş 
fade edilemedi. Bir dakika kalesi önlerinde ayaktan ayağa 
ıonra da Beşiktaşın sağdan in- dolaşıyor. Nihayet Fuadın sıkı 
kişaf eden bir hücumu Doğan bir şutu Heşiktaş ağlarında. 

spor kalesine tehlike ihdas etti. DOGANSPOR 1-BEŞIKTAŞ O 
Sağ için çok yakından çektiği Doğanspor müdafaanın gay-
ıutu Mahmut kornere atmak retile Beşiktaşı sıkıştırmakta 
ıuretiyle kurtardı. devam edıyor. Fakat bu tazyik 

müessir olmıyordu, 24 ncü da· 
Bu dakikalarda Doğanspor kikada Doğansporun bir bü-

güzel paslaşmalarla Beşiktaş 
kalesine sık sık hücumlar cumurda Beşiktaş mıidafii ısk:ı 

geçti. Sol açık koşarak yetiştı. 
yapıyordu. Yedinci daki· Fakat berzaman ele geçmiyen 
kada Beşiktaş kolesi önünde bu fırsatı kaçırdı. Ve çektiği 
bir ceza vuruşu verildi. Fuadın şut dışarı gitti. 
çok sıkı bir şutu kalenin ya- Bir dakika sonra da Beşiktaş 
kınından avuta gitti. ayni şekilde bir fırsat kaçırdı. 
DAKiKA 9: Doğanspor sağ- ·Beşiktaş bugün, bir gün 
dan Beşiktaş kalesine kadar evelkine nazaran fena oynı-
indi. Top çok müsait bir vazi- yordu. Hüsnü ortada bir İş 
yette olan sol ıçın ayağına göremiyor ve takım heyeti 

eldi. Muhakkak bir gol fırsa- umumiyesi itibariyle durı?un 
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1 
Diyebilmi;,ti. Hüseyin bey atına bir 

mahmuz savurup , haykırdı. 

oynıyordu. Bu durgunluk ya
rım saat devam etti. Ve bun
dan sonra açılan Beşiktaş Do
ğansporun akınlarına ayni te
sirle gol fırsatı vermiyen akın· 
larla mukabele etmeğe başladı, 

DAKiKA 37: Beşiktaş sol
dan hücum ediyor. Ve Eşrefin 
güzel bir ortası Doğanspor ka· 
lesi önüne düştü. Üç kişi bir
den hücum eden Beşiktaşlılar 
Ridvanın ayağıyle beraberliği 
kurdular. 
DOGANSPOR 1BEŞiKTAŞ1 

Mahmut bu golü batalı yi
miştir. Bir gün evvel Nejat 
yerinde çıkışlarla ayni şekilde 
bir çok tehlikeleri bertaraf 
etmişti. 

Devre on sekiz çizgisi dı
şında kalan mütekabil hücum
larla böylece 1 - 1 bitti. 

iKiNCi DEVRE 
Oyun başlayınca Beşiktaşın 

canlı bir oyun oynadığı görü
lüyordu. Birinci devredeki dur
gunluk kalmamıştı. Biraz sonra 
Doğanspor da mukabil akınlara 
geçince oyun mütevazin bir 
şekle döküldü. 

Mamafih bir gün e.vvelki maç 
daha seri ve daha heyecanlı 

idi. Bugün her iki takımın mü
hacim hattı fena oynuyorlardı. 

Doğaasporun sağ ve sol açık
ları günün en durgun oyuncu· 
ları idiler. O kadar ki eğer bu 
iki oyuncu vazifelerinin yarısını 
yapabilmiş olsalardı Pazar 
günkü 1-1 netice 4·1 Doğan
sporun lehine olabılirdi. 

17 inci dakikada Fııat şahsi 
bir gayretle Beşiktaş kalesi 
önüne kadar geldi. Ve müsait 
yerde duran sağaçığa topu 
verdi. Sağaçık hafif bir vu
ruşla bile topu Beşiktaş kale
sine sokabilecek vaziyette ol
masına rağmen kaçırdır. Bir 
aralık Beşiktaş sağ beki sakat
lanarak oyundan çıktı. Doğan
spor da takımda tadilat yapa
rak sağaçıkla so!açığın"yerlerini 
dei?iştirdi. 

20 inci dakikadan sonra on 
kişi kalan Beşiktaş ezilmeden 
oynamağa devam etti. 

Beşiktaş ikinci devrede sert 
ve tekmeli bir oyun takip edi
yor, ve hakem sık sık ceza 
vuruşu veriyordu. 

36 ıncı dakikada hakem 
kasdi tekme vurduğundan Be
şiktaşın orta baFını dışarı çı· 
kardı. Şimdi Beşiktaş 9 kişiyle 
oynuyordu. Fakat nedense bu· 

- Teslim olun l 
Naraları helirmeğe haşladı, bir ld.h

zada, ahloka edilen Bıyıklı Mahmut ve 
arkadaşları ne olduklarını hileıniyerek 

ıa1ırıp kalmışlardı. Bu şaşkınlık onlaıa 
müdafaa zaruretini bile unutturdu. Akıl· 
larını daha ,başlarına toplayamadan 

hepsini de; Canikli Hüseyin hey asker-
lerini esir ettiler. 

Canikli Hüseyin hey, Bıyıklı Mahmu· 
du, heman oracıkta yakalayıp : 

Bre kafir heri! l Devlet içinde devlet 
- Hoş geldinızl dı ye atları

nın üzengilerine saııldılar, fa
k:ıt köyün bir tarafından da 

bir sürü atlı tozu dumana ka
rı~tırarak kaçıyorlardı. Hüseyin 
bey bundan şüphelendi, atın-

- inmeyin atlardan, dönün 1 Şu ka
kurmak, millete isyan etmek ne demek

ç.anlan tak.ip 1 diye atının ayağı altında tir. Sen canına kasdetmişsin r 

dan inmeden, 

lara çevır p, 
bir köylüye: 

gözünü kaçan

üzengisini tutan 

- Bun ar kim? 
Dedi. Köylü şa:7ırmıştı. Cevap vere

miyordu. 

köylüyü çiğneyerek dört nala kaçanla-

ıın üstüne koşturdu. 

....... 
O gün kaçanlar, arkadan kovalıyan

lar, köyün yollarında adeta kuş olup 
uçtular, gözden kayboldular .. 

Bıyıklı Mahmut ve arkadaşları can 
havliyle. atlarını çatlatırcasına yıldırım 

gibi yollara atılıp, bir saat içinde izleri-

Hü~yin bey tekrar sordu. 

- Be herif hunlar kim? 
ni kaybettiler. Arkalarında görünürde 

Söyle l kimseler yoktu. 
yoksa canına mal olur. 

Köylü, kendini tutamayıp ağ1arken 
kaçanların hayli ilerlediğini seyretmi~ 
•e: 

- Sizin geldiğinizi haber alınca kaç
tılar. Ne bileyim 1 

Sağa, sola. zıkzak yapıp nihayet bir 
meydanlıkta atlarından indiler. Soluk 
soluğa merak ve heyecanla birbiriyle 
meram anlatıp, dururlarken birdenbire 
dört bir taraflarından silahlar patl~ma
ğa, 

Diye haykuarak üzerine yürüdü, Bı

yıklı Mahmut ellerinin ipini koparacak 
gibi bir hızla gerilip, zurlıyarak : 

- Hain adamlar 1 Baştaki padişah ta 
rezil, veziriniz de alçak .. Devleti fesada 
verdiniz. Ortalık kan ağlıyor. Sizden af 
dilemiyorum, biliyorum ki sen benim 
ba~ımı almak için ferman aldın. bu can 
için minnetim yok 

Kim a1acaksa ba~tmı çabuk alsın, zira 
sizi görmeğe fazla tahammülüm yok t.. 
Allah belanızı versin 1 

Diye haykırdı. Bıyıklı Mahmudun ar
kasında duran bir askere gözüyle işaret 

eden Hüseyin bey : 
- Peki l Öyle olsun 1 Canın cehen· 

neme 1 
- Sen de Allahından bul belanı 1 

Fransız - lngiliz donanmalarının müşterek bir nümayiş 
yapmaları teklifi Londrada mfikes bulmamıştır •••• 

Londra, 28 (A.A) - Matbu- bu memleketi yeni kıt'alar ı bildirilmiştir. 
Rt ispanya meselesiyle meşırul sevketmesi ihtimal dahilindedir. lngiliz ve Fransız hükümet-
olmakta devam etmektedir. Fakat Londra ile Parisin bir feri 20 Şubatta mer'iyete giren 
Bazi gazeteler Hitlerin Musso· şekilde buna mani olmak için mezkür anlaşmanın ihlalini 
liniye daha ihtiyatla hareket manevi bir mecburiyet hisset- fevkalade vahim bir hareket 
etmesini tavsiye ettiğini yaz- memelerini teminen ltalya bu olarak telakki edebeklerdir. 
makta, bazıları da aldıkları savkiyatı aleniyete vurmadan Gönllüler meselesinde lngiliz 
malümata atf~n ispanyaya ha- yapacaktır. Buna meydan ver· ve Fransız hükümetleri arasın-
reket etmek üzere Napolide memek içindir ki Valensiya hü- da hiçbir ihtilaf olmamıştır. 
iki kolordu tabşid edilmekte kümeti Milletler Cemiyeti kon- Ve yoktur. 
olduğunu iddia etmektedirler. seyinin toplanmai\'a davet edil· Beynelmilel kontrol komis· 

Bununla beraber Da;li Tel- mesini istemektedir. yonu vazifesine başlamıştır. Ve 
graf !l'azetesi ltalyanın l!'Önüllü Rrıma, 28 (A.A) - Ciornale bunu mümkün mertebe kısa 
mesel~sinde dii\'er devletlerle Ditalia yazıyor: bir zamanda fili olmasına Lon-
müttefikan vazettiği takyidat· ltalyan hükümeti daha ge• dra ve Pariste büyük bir ebem• 
tan vaz geçmesi için ortada çen haftanın başlarında lspan- miyet atfolunmaktadır. lngiliz 
hiçbir sebeb mevcut olmadığı· yol islerindeki hattı hareketine ve Fransız hükümetleri şimdi-
nı yazmaktadır. dair lngiltereye teminat vermiş lik başkaca hiçbir tedbire ma-

Bu gazete ispanyada barb bulunuyordu. ltalyan hükümeti, bal olmadığı mütaleasındadır· 
eden ecnebi l!'Önüllüleri mese• ispanyaya katiyen yeni kıtaat lar. Ve bu busuııta yeni hiçbir 
lesinin mümkün olur, olmaz göndermek fikrinde olmadığını teklif de yapılmamıştır. 
ademi müdahale komitesinde temin eylemiştir. lngiliz kabi- Londra 28 ( A.A ) - Daili 
müzakere edileceii'ini ve bu nesi çarşamba günü toplantı• Telgraf gazetesi ltalyanın lngil-
meselenin Milletler cemiyetin- sında bu teminatı almış bulu- tere ile olan münasebetlerini 
den ziyade komitede halle- nuyordu. bunun içindir ki in- fenalaştırmakta hiçbir menfaatı 
dilmesi ihtimali bulunduğunu giltere Fransız hariciye nazı· olmıyacaii'ını yazdıktan sonra 
kavdetmektedir. rının lngiliz ve Alman elçile- diyor ki: 

Paris, 28 (A.A) - ltalyanın rini kabul ederek girişmek Jngiliz bükümeti de Akdeniz 
lspınyaya karşı vaziyeti mat- istediği teşebbüse iltihak et- anlaşması mucibince siyasetine 
buatı endişeye düşürmektedir. miştir. devam edeceğini ltalyaya te-
Le Peuple bu hususta diyor ki: Londra, 28 (A.A) - Royter min eylemiştir lngiltere dahi 

Mussolininin ispanyayı istila tebliğ ediyor: Fransa gibi ispanya işini Mil-
etmekten vazgeçmiş olduğunu Bu akşam salahiyettar ma• !etler cemiyetine götürmek ni-
söylemekle ağzımızı kapamak hafilde beyan edildiğine göre yetinde değildir. Fransız baş• 
istiyorlar. Halbuki Düçenin ispanyaya gönüllü gönderilme- vekilinin ispanyaya gönüllü 
haysiyeti bu istilayı icabettiri- sini meneden anlaşmayı akte- l(Önderilmesi hususunda ~aze-
yor. Hadisat bize bu işin mabi- denlerden her hangi tarafın teciler önünde yaptığı ihtar 
yetini öi\'retecektir. bu anlaşmayı ihlal edeceğini herhalde dahili siyaseti göze-

Övr şöyle yazıyor: zannetmek için ortada biç bir ten beyanat olmalı idi. 
llspanyada kalan beş fırkasını sebep yoktur. Ve böyle mühim Fransa hariciye nazırı Del-

Takviye için olsa dahi ltalyanın bir hareketin vukubulduğu da bosun Romaya karşı protesto 
·;ü~··~~İc···~;~~·:;;·;İ~~··Ö~ğ~·~:·•••·;ı~İı·~··;;k·;;~··;;ki'k~İÜ~İ;;~·;;:• mahiyetinde olmak n-.~ -

sız-lngiliz donanoW.•••W• 
spor mubacimleri bu avantaj- det nazariyesi ortadan kalk- rek bir nümayiş ··~lc::s~ 
dan bir türlü istifade edeme· malıdır. Bu iş oyuncak değildir. kındaki teklifine 
diler. HAKEM ŞAZI TEZCAN Londrada makes 

Halit son dakikalarda bir "Yeni Asır" ilk maçta taraf- Londradı< beyan~==r.~~ 
fırsat kaçırdı. Ve oyun Doğan- kirlik yaptığımı yazmıştı. Hal- göre lngi!terede 
sporun .hakim~y~ti al~nda 1· 1 buki böyle bir şey varid değil- ademi müdahale k 
beraberlıkle bıltı. Hakem bu dir. Yalnız ogün yemeği geç sının hepsiyle miişf""~!lhlll-.: 

· · 'd t · t• reket etmek fikrin<~=~ ... 'J!; maçı ıyı ı are e mış ır. yediğim ve lzmirin sıcak bava-
KEMAL RIFAT 

Daily Herald gaze 
sına alışmadıg" ım için rahatsız 

1 d 
nen ltylyanın ademi 

zmir e takımların birleş- gibi bir şey olmuşdum. Bazı ı b k 
mesi çok yerinde ve isabetli an aşmasını ozma 

hatalarım olduğunu da itiraf yaya yeniden gönüllü 
olmuştur. Evvelce dağınık olan ederim. Mamafih tarafkirlik mek fıkrinde olmadı 
elemanlar bugün bir araya lngiltereye teminat 

1 k 
yapmadım. 

top anmış ve uvvetli bir takım yazarak : 
çıkarabilmek imkanı basıl ol- YAMANLAR SPORDA.N Bu belki de Almany<•dim. 
muştur. BAY HlKMT ONUR yiki ile olmuştur, diyor 

Artık lzmir eski zaif şeklin· Hakem ilk maçta tarafkirdi. Times ise bilakis Fı•jj'. 
de 6 - 1 gibi farklı neticelerle Fakat lzmir balkının spor- lngiliz konuşmaları es•••~ 
karşılaşmaz ümidindeyim. Maa· dan anladığını ve her hangi bir ademi müdahale anlaşrrı:~ı· 

f b 
·ık 1 d . . d' hatayı derhal kavrıyabilecek işleyemediği takdirde mü• 

ma ı ı an ar a, yanı şım ı- bir deniz nümayişi yapılm~9j 
!erde büyük bir muvaffakıyet bir vaziyette olduğunu hisse- görüşüldüğünü yazarak di}-• ı<ı: 
beklenilemezse de ilerisi için dince ikinci maçı dürüst idare Fransanın Milletler Cemiye-
çok ümitlidir. etmek mecburiyetini hissetmiş· tine müracaat edilmesini iste-

Bilbassa her iki takımda da tir. Hakemi, balkın bilgisi dü- diği doğru değildir. 
çok istidatlı gençler var. Bun- rüstlüğe sevketmiştir. Nevs Chronicle gazetesi de 
!arı bilhassa eski idarecilerin ÜÇOKSPORDAN BA y ademi müdahale komitesinde 

) 
lk' Fransa ile lngilterenin müşte-

(fiskoslu te ınlerinden sıyırdı- MEHMET reken hareket etmeleri bak· 
ğınız dakikada her zaman iyi Hakem ilk maçta bariz bir kındaki Fransız teklifinin ma-
neticeler alabilirsiniz. tarafgirlik yaptı. Fakat ikinci kes bulmamış olmasından do-

Ve bu hal lzmirde spor için maçı eyi idare etmiştir. layı Pariste gerginlik basıl 
bir dönüm noktasıdır ve bir Agih Bartu olduğunu kaydeylemektedir. 

Bıyıklı Mabmudun arkaSLnda cellat 
aıynlmış palıuını sallayıp Bıyıklının ha· 
§tnl uçurdu, fazla sözleşemediler. 

········ 
Bıyıklı Mahmudun kanlı başı, bağla· 

nan esir arkadaşlariyle beraber lstanbu
la getirildi. Artık gönülleri ondan rahat 
kalan sarayın ve Yeniçeri ocağının 1eeri
ye kalan kaygularmdan birisi Girit harbı 
ötekisi Katırcıoğluyle, Haydaroğlunun 

başları idi. 

*** Haydaroğlu oyluğuna saplanan mız .. 

rağı. iki eliyle tutup : 
- Allah 1 Vuruldum f Diye hızla çı

karırken atından yuvarlanmıştı. Arka

daşları hemen etrafına koşuşup, birkaçı 

siper aldı. Birkaçı onu yerden kaldırma
ğa uğraştılar. Siper alan efeler; arkasın

da ancak birkaç imdatçısı bulunan Koca 
Hasan paşaya ok savurmağa haşladılar. 

Hasan paşa, bir avuç adamla bunlara 

yetemiyeceğini anlayıp oklara siper ala
rak, zıkzaklı bir şekilde geri döndü. 

Haydaroğlunun yarasını basit bir te
davi ile sarıp ata bindiren efeler, ağır 

ağır yola çıktılar. Yakın köylerden hi· 
risine yaklaştılar. 

Haydaroğlu köyü karşıdan görünce: 
- Durun kızanlar l Hepimiz köye 

birden girmiyelim, benim yanımda bir rakbgı arkadaşları etrafa dağıtarak 
kaç arkadaş beraber gelsin, geriniz, kö· onu kollıyacakları yerde, birbirlerini 
yün ilerisinde gerisinde muhafazaya ha- bulup, dert açmağa, Haydaroğluna a
ltın 1 Ben ıuracıkta yaramı sarıp bu ge- cıyarak onu kurtarmak için çareler 
ce rahat edinceye kadar bu tertip üzere dü§ünmeğe koyuldular. 
gidin .. Dedi. Efeler, kendi aralarında bir Yeğen Hasan : 
taksim yaptılar. Haydaroğlu, on, onheş - Arkadaşlar 1 Dedi. Katırcıoğlu 

arkadaşıyle köy yolunu tuttu, diğerleri ile Haydaroğlunun darılması doğru iş 

dağıldılar. olmadı, hana kalırsa, Katırcıoğlu yal-
Haydaroğlu, yaralı ve yorgun halile nız düşmana insafsızdır. Arkadaşlarına 

köyün içine girince, onu birkaç köylü 
karşılamıştı. · 

- Ağalar 1 Dedi. yaralıyım, odanız· 
da bir gece misafir kabul edin. Dştüm, 
bacağıma fena bir kaya çarptı. 

Köylüler : 
- Hay hay l Başımızın üstünde ye-

ve mazlUmlara acır, Kabrcıoğlu Hasır .. 
cı köyüne gitmiştir. Ağzında bir kızın 

hani, o yangından kurtardığı kızın adı 
geziyordu. Mutlak o orada bulunur. 

Haydaroğlunun halini açsak her halde 
iki eli kanda da olsa koşar, gelir, im .. 
dada yetişir. 

rin var 1 Buyurun, buyurun 1 Haydaroalunun yanında kalan Ak-
lkramlariyle, köyün bir odasına aldı- yakalı c !'lu : 

!ar. Yemekler çıkardılar, yedirdiler, köy - iyi diyorsun elem ... Amma gel 
de yara saran, hastalıktan anlıyan ze- gelelim, herifi yayan, yapıldak, efesiz 
ki bir arabacıyı yaka paça getirdiler, ya bırakacağız. Ben diyorum ki hurda ka
rasını sardırdılar. ve o -ece hem Hay· lalım, evdeki pazar, çarşıya uymaz, yal 
daroğluna, hem arkadaşlarına, Tanrı Yal Biz oraya gidecek birkaç arkadaşı 
misafiri uğruna yapılacak her türlü ik- ayırıp kuvvetsiz kalınca basarlarsa kö-
ramı esirgemediler. yü ... Olur a .. 

Yatırdılar Haydar oğlu istirabı ile ea- Diye itiraza koyuldu, Yeğen Hasan: 
bahlara kadar inledi, uyuyamadı. - A canım 1 Zaten oldu, loacak ... 

• • • . • . Eğer köyü kuvvetle basacak olurlarsa, 
Haydaroğlu hu on, on beş kişilik kaç kişiyiz ki mi:dafaa edelim. Herifler 

arkadaşıyle, bir köy odasında inleyip I hu sefer daha kuvvetli olarak meyda• 
sabahı beklerken, köyün dışında hı· _ BiT Mı;-nl _ 
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ao llları ıe:a.,, YENi ASIR 

Alman yada 
katollkler ve protestanlar 

arasında gerglnllk 
Berlin,29(Ö.R)-Dün paskalya 

fortulan münasebt tiyle yapılan 
ıııubtelif dini merasimde nas· 
Jona\ sosyalist otoriteleri ile 
katolik ve protestan hıristiyan 
kiliseleri arasındaki gerginlik 
k~ndini şiddetle hissettirmiştir. 
Saint Helferich Katedralında 
Rerlin katolik peskapo~u hü· 
küınet tarafından katolik mek· 
leplerini ilga için sarfedilen 
fayrete karşı katolik çocuk 
babalarını yazılı olarak protes· 
toya davet etmiştir. Peskopos 
Alınan hükümetinin Vatikanla 
•kdedilen konkurda ahki· 
ıııııu ihlal ettiği hakkında 
Papanın tamimindeki itham· 
lar üzerinde ısrar ederek 
bu tamimin bükümetçe hiç gö· 
ze alınmadığını ve katolik kili· 
•ının talim ve terbiye işlerine 
karışmak hakkının kabul edil
llıetliğini söylemiştir. Peskopos 
lıatolik kilisasının bırstiyanlık 
naınına girişilen mücadeleyi 
terketmiyeceğini şiddetle be· 
Yan etmiştir. 

Protestan kiliselerinde de ra
hipler üsera karargahlarına 
Riinderilmiş olan protestan pa· 
Paslarını ve dindarlarını batır· 
latrnışlar ve balkı dualarında 
bun•arı unutmamağa davet et• 
tııişlerdir. Protestan kilisesi ta· 
r~fından paskalye münasebe· 
tıle hazırlanan tamim polis ta
tafından müsadere edilmiştir. 

Vatikan 29 (A.A) - Papa 
dün sabah Saint Pierre kilise
sindeki merasimde bulunmak 
İçin sarfetmiş olduğu gayretten 
sonra dün bütün gün yatmıştır. 

Dün akşam kendisini mua· 
Yene etmiş olan doktor sıhhi 
Vaziyetinde anormal biç birşey 
o!ınadığını söylen· :ştir. 

Yeni Adam 
Yeni Adam 69 uncu nüsha· 

'1ndan itibaren Anatole Fran• 
ı: 'in -şaheseri olan (Epikürün 
bahçesi) nin Servet Yesariuğlu 
Ve Mitbat Cemal kalemleriyle 
tercümesini ilave olarak ver· 
IDiye başl adı. Bu nüshada Is· 
llıail Hakkının (imtihan Belası) 
diye bir makalesi, Hüseyin 
A.vninin F aşi~t ekonomiye dair 
Yazısı, Bugünkü neşriyatın üç 
Cephesine dair Lütfi Brişcinin 
etütü, Akif anketine Burhan 
llelge, Yaşar Nabi, Suphi Nuri, 
Satahattin Ali tarafından veri· 
leıı cevaplar, Andre Gide ve 
diğer müelliflerden tercümeler 
"ardır. Yeni Adam gitgide 
·laba mükemmel bir bale geli-

r tavsiye ederiz. 

lzmlr beledlyeslnden: 
1 -- Belediyece gösterilecek 

yerde ve binada bir çimento 
boru imalathanesi yapılması işi 
6 - 4 - 937 salı günü saat 16 
da açık eksiltmeile ihale edi
lecektir. işin bedeli keşfi do· 
kuz yüz otuz bir lira altmış 

dört kuruştur. Keşif ve şartna· 
mesini görmek üzere başmü· 
hendisliğe iştirak için de yet· 
miş liralık muvakkat teminta 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - Senelik kirası yetmiş 
beş Ira bedeli mubammenle 
Basmahane istasyonu karşısın· 
da Gazi bulvarı ağzındaki ben· 
zin satış yerinin bir senelik 
kirası baş kitiplikteki şartna· 
me veçhile 6-4-937 salı günü 

Teşekkür 
Eşim ve babamız Sait Zıh

n3nın ufulu ebedisi dolayısile 
acılı kalplerimizi teskine ve 
bizi teselliye koşan ve cena
zesinde bulunan ve mektup 
yazmak suretile beyanı taziyet
te bulunan dostlarımıza ayrı 

ayrı teşekkür etmeye teessür
lerimiz mani olduğundan sayın 
gazetenizin buna delalet etme
sini dileriz. 

Sait Zıhna eşi, oğulları 
ve kızı 

951 (558) 
-

Paris takülteıinden diplomalı 
Diş tablplerl 

l\'I uza Her Ero~ul 
Kt>mal Çetinda~ 

saat on altıda açık arttıtma ile Hastalarını her gün sabah 
ihale edilecektir. iştirak için saat dokuzdan baş!ıyarak 
altı liralık muvakkat teminat Beyler - Numan zade S. 21 
makbuzu ile söylenen gün ve numralı muayenehanelerinde 
saatte encümene gelinir. kabul ederler. 

3 - Senelik kirası elli lira Telefon : 3921 
bedeli muhammenle Eşrefpaşa· Cuma ve salı 8 den 10 a 
da lkiçeşmelik caddesinde 603 kadar mem 1eket ha~tanesinde 
sayılı kahve yanındakiyol fa:ı.· "' * 
!asının bir senelik l..irası baş 
kitiplikteki şartname veçbile 
6-4-937 salı günü saat on al· 
tıda açık arttırma ile ihale 
edilecektir, iştirak için üç yüz 
yetmiş beş kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene geli· 
nir. 20-23-27-30 831 (492) 

1 - l:r.mir ve civarında be· 
Jediye eliyle işletilecek oto
büsler için ilk parti olarak 4 
veya 6 silindirli tam dizel mo· 
törlü 20 • 24 kişilik ve şehir 
yollarında çalışan tiplerden ol
mak üzere beş adet komple 
otobüs kapalı zarfla ve kırk 
beş gün müddetle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Beherinin bedeli mu· 
hamenni gümrük, muamele, be· 

lediye, tahliye ve kordon re· 
simleri belediyeye a•t olmak 
üzere lzmir belediyesi itfaiye 
binası önünde teslim edilmek 
şartiyle altı bin yedi yüz elli 
lira ve hepsinin otuz üç bin 
yedi yüz elli liradır. 

3 - Mali ve fenni şartname· 
leri yüz altmış dokuz kuruş 
bedel mukabilinde lzmir hele· 
diyesi makine ve elektrik mü· 
hendisliii'inden tedarik edilir. 
Taşradan lstiyenler şartname 
ve posta ücretini peşin gön• 
dermelidirler. 

DOKTOR 

HANDAN 
K. SARACOGLU 

Doğum ve kadın hastalıkları 
Mütahassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü ,-apur iskelesi 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon No. 2545 

Modern yeni atel- , 
yesinde işe haşladı 

' 
' ı lzmirin ve daha dog· r:ısu ' 

1 • 

~ Egenin çok İyi tanıdığı ~ 
: FOTO KEMAL fotoğraf ' 
: san' atının en son tekamülle- ~ 
·~ rini göstermek için yeni geç· ' 

I
:~ ~ tiği Kemeraltında Mollazade ~ 
, binasındaki atelyesinde işe ~ 

başlamış bu l unmaktadır. ' 

i: FOTO KEMAL bundan ' ,, ' 
, , sonra getirttiği yeni makine ~ 

~ ~ ................................••• 

4 - ihale 23/Nisan/937 Cu
ma günü saat 16 da şehir 
meclisinin tasdiki şartına bağlı 
olarak lzmir belediyesi Daimi 
encümenince yapılacaktır. 

: i ile çekeceği fotoğrafları es- ~ 
i: kiden olduğu gibi, bir haf- f;: 
: tada değil, sahiplerine yirmi ~ 
: dört saat ~ibi çok kısa bir ' 

1 ~ zamanda teslim edecektir. ~ 
, Bun.dan baska yeni alınan ~~ 
~ ~ertıbat ve bulunan formül ~ 
, -.; ıle atlas, cam ve düz beyaz :;: 
1 ~ tabaklar İçine de fotoğraf ' 
~ çıkaracaktır. ~ 

l_IBORSA 1 
üzüm 

Alıcı Fiat 
65 inhisar 8 50 9 50 
21 N Börekçi 11 11 50 
12 Ş Riza Ha. 11 13 
12 K Taner 10 10 
8 J Kohen 10 25 10 50 
6 Şerif Remzi 14 50 14 50 
124 Yekun 

t23204 Eski yekun 
423328 Umumi yekun 

çu _ ~ahire 
19

5 
· Cınsı Fiat 

8
9 
4 Buğday 5 75 6 375 

9
9 Arpa 3 75 4 

8 
3 M darı 4 125 4 25 

lO~ ba. Pamuk 42 50 44 

99 
ton P. çekir 3 25 3 25 

~ ke. Palam. 440 440 

"GOZQKe~iöli"" 
l\'tlT AT OREL 
~a~dres - Beyler Numan 
b e sokağı Ahenk mat-

8851 Yanında. 
Numara:23 

Telefon : 3434 
(229) -

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

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

7 - Teklif yapacak firma
nın otobüsler hakkındaki bil'u• 
mum katalog ve teknik resim· 
!erle broşür plan ve izahname· 
!erini ve yedek parça katalo• 
ğunu ve fiat listelerini vermesi 
mecburidir. 

8 - iştirak için 2490 sayılı 
kanunun tarifi dairesinde ihzar 
edilmiş teklif mektuplarını 
ihale t&rihi olan 23 Nisan 937 
Cuma günü azami saat 15 e 
kadar lzmir Belediye Reisliğine 
vermelidir. 

4-10-20-30 628 (354) 
1 - Alsancakta belediyeye 

ait 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 albda 
açık artırma ile ihale edilecek· 
tir. işin bedeli keşfi altı yüz 
r-- . ' ve şartaametial 

~ 1-3 (526) h.3 S.7 ~ 
rcz=zz.L77 LZ.T'L.J'X//Z7ZLLTZ:iG~ 

görmek ve bu hususta malu
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 b e d e 1 i muhammenle 
Üçüncü Kahramanlarda Selanik 
sokağındaki bahçenin bir sene• 
lik kirası Baş kitiplikteki şart· 
name veçbile 9-4-937 Cuma 
günli saat on altıda açık artır
ma ile ihale edilecektir. işti· 

rak için dört buçuk liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

3 - Senelik kirası yüz yir· 
mi lira bedeli muhammenle 
Kemer caddesinde tanzifat hanı 
karşl9ındaki benzin satış yeri
nin bir senelik kirası Baş ki· 
tiplikteki şartname veçbile 9-
4-937 Cuma günü saat on al· 
tıda açık artırma ile ihale edi
lecektir. iştirak için dokuz lira· 
!ık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte en· 
cümene gelinir. 

26-30-2-6 899 (524) 

lzmlr Slclll Ticaret lllle· 
murluğundan: 

Tescil edilmiş olan (lzmir 
Esnaf ve Ahali Bankası Türk 
anonim şirketi) nin 25-3-937 
tarihinde adiyen toplanan umu· 
mi heyeti zabıtnamesi ticaret 
kanunu hükümlerine göre si
cilin 1948 numarasına kayt ve 
tescil edildiği ilin olunur. 

1 : Zabıtname 
İzmir Sicili Ticaret Memur· 

lujiu resmi mührü \'e 
F. Tenik imı.ası 

lzmir Esnaf ve Ahali ban· 
kası Türk Anonim şirketinin 
dokuzuncu hesap yılına ait ale
lade umumi hissedarlar toplan· 
tısı, komiserlikçe yapılan yok
lama net.cesinde asaleten ve 
vekaleten (dört yüz kırk bir 
bin yedi yüz doksan) liralık 
sermayeyi ve (altı yüz seksen 
yP.di) reyi temsil eden hisse· 
darlar tarafından 25 mart 937 
tarihine müsadif perşembe gü-
!IÜ saat 14 de lzmir Ticaret ve 
Sanayi odası salonunda lktısat 
vekaleti komiseri bay Şevkinin 
kuzuriyle, heyeti umumiye baş
kanı bay Hamdi Akyüreğin ri· 
yaseti altında küşat edilmiş ve 
şu kararlar verilmiştir : 

- Müzakerata başlamadan 
evvel asaleten en çok hisseye 
sahip olan'ardan kara oğlan 
• ade bay Mustafa ile idarei 
hususiyeyi temsil edenlerden 
Mühendis Ömer Lütfü, avukat 
Murat Çınar ve avukat Şükrü 
Savar ara camiliklerine seçil
miş ve zabıtnamelerin bunlar 
tarafından imza edilmesine sa· 
lahiyd verilmiştir. 

- Ari camil~rinin tasvibile 
zabıt katipliklerine de Banka
mız memurlarından iki kişi 
seçilmiştir. 

- Ruzname maddelerine ge· 
ç:lerek umumi Müdür Bav Atıf 
inan tarafından idare meclisi 
ve murekabe heyeti raporla
rile, bilanço, kir ve zarar hu
lasası okunmuştur. Okunan ra· 
porlarla, bilanço, kir ve zarar 
hulasası üzerinde hiç bir itiraz 
yapılmamış, bilakis ittifakla ve 
alkışlar la aynen kabul o~una
rak idare meclisi azası ibra 
edilmiştir. · 

Heyeti Umumiyenin şu su
retle izhar ctti!i'i mutlak itimat 
üzerine, meclisi idarenin teşek· 
kiirat ve tahassüsatını ifade 
eden umumi Müdür Bay Atıf 
inan, Bankanın yapmakta ol
duğu ticaret işleri hakkında 
hissedarları tenvir maksadile 
mufas•al beyanatta bulunmuş; 
yapılan muamelatın sureti ce
reyanını, idare meclisinin; ça
lışmalarında takip ettiğ i hattü 
hareketin, heyeti umumiyece 
gösterilen itimada layik bir 
şekilde olduğunu anlatmış ve 
işbu beyanattan mütehassis 
olan hissedarlar, umumi mü
dürün beyanatını alkışlamak 
suretile takdir ve beyanatın 
isabetini ittifakla tasvip eyle· 
mişlerdir. 

- Vilayet Umumi Meclisi 
namına namzet gösterilen bay 
Talat Muşkaranın, yeni sene
de de Banka idare meclisinde 
aza olması ittifakla ve alkışla 

· tasvip ve kabul olu• muştur. 
- Müddetleri bıten idare 

meclisi azasından Bay Mehmet 
Seyrek, Rahmi Filbeli ve Şe• 
rafettin Serbes yeniden ve it
tifakla azalığa seçilmişlerdir. 

- Banka esas mukavelena
mesi m u c i b i n c e müddet
leri biten murakip bay Nazmi 
llker ve Kamil Ocakoğlunu, 
hissedarlar, yeni sene için de 
ittifakla mürakipliğe seçdiler 
ve bunlara verilecek senelik 
ücretlerin, eskisi ıribi dörder 
yüz lira olarak verilmesini ka· 
ralaştırdılar. 

- Temettü tevziatının idare 
meclisi raporunda gösterildiği 
şekilde aynen ve 26 Mart 937 
tarihinden itibaren dağıtılma
sını ittifakla kabul ve büyük
lerimize tazimat telgrafları çe
kilmesini kararlaştırarak top
lantıya nihayet verdiler. 

Heyeti Umumiye Başkanı 
H. Akyürek 

lktısat Vekaleti Komiseri • 
_ M. Şevki 

Ari camileri 
lzmir ldarei Hususiyesini 

temsil edenlerden Ö. L. Akal 
Kara Oğlan zade Mustafa 

M. Kara Oğlan 
954 ( 560) 

sanıra 7 

IZMIR ŞUBESi AÇILDI 
r.77'"./"/""~························:,..(";r-../.Zi'./'..7,I •••••••••••••••••••••••••• 

PEŞTEM.\LCILARDA : Mimar 
Kemaleddin caddesi No. 43 

Telefon 2555 

Toptan ve perakende 
u-.a::o~X7Z/J7Z"LZXZL77//n 

SATIŞLARIMIZ lstanbul fiatedir. Aldatmak 
yok, pazarlık yok .. 

Bir defa uğrayınız kafi .. 

~!!!!~·" , 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

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

Hacıdavut zade 
R A H M i K A it A D A V U T 

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

IZMIR 
Telgraf adı-esi : KARADA YUT Telefon 3809 

~--------------------------~' 
VATAN OTELi 
!Z////7/ ~ILZ'7.:J::T.:t'77'77'dDWZL'.CZ-.L/ Lr.Jr/"/l 

Keçeciler C ellalbaşı sokağında 
5 "'V":E 7 1 ) E:: 

Yeniden tanzim ve tefriş edilen VAT AN oteli müşteri
lerinin her türlü istirahatini temin eylemeği düşünmüştür. 

Sıcak ve soğuk banyo'.arı geniş ve havadar bahçı:si vardır. 

Fiatler tasavvurun fevkinde ucuzdur. 
Temizliği ve ucuzluğu bir kerre tecrül>e ediniz. 

1-26 (357) h.3 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osılıaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin mü•teciri 
Tilrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalan1ar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

ıilll 't... . ~, Yr- - ·•'- . . . • . , ,~ • •• 

lzmir ve Kasaba Temdidi hatları 
memurlar kooperatif şirketinden: 

1936 hesap senesi plinçosu 28 mart 937 tarihinde toplanan 
umumi heyetimizce tasvip edilmiş ve idare heyeti ve murakıp !ar 
ibra edilmiştir. 

Hükümet namına Borsa Komiseri Şevki Ertuğrul'un huzurıle 
yapılan bu toplantıda yeni idare heyeti azaları v~ murakıpların 
seçimi yapılmış, neticede idare heyeti azalığına: 

işletme müdürü Tahsin Sezen 
Mes'ul muhasip Akif Altınsoy 
Hareket müfettişi Miimtaz 
Atelye şube amiri Sadeddin 
Birinci sınıf usta Necati 
Telgraf müfettişi Ali Riza 
Veznedar Cevat Tok göz. 
MURAKIPLER: 
Muhasebe müdekkiki Mehmet Ali Çelıkkol 
Basmane gar müdürü lbrabiııi 
istasyon şefi Sadeddin 
Seçildiler. 
Geçen sene zarfında tahakkuk eden karında şirket;n ortaklarına 

dağıblınıyarak sermayeye ilavesi kararlaştırıldı. Keyfiyet bu tarz· 
da tescil edilmiş oldu2a ilan olunşr. 943 r557l 

• 



Sahife a 
•• • • •'. - • ·.- • : •• ~. I. - . 

Türkiye 
- f{ızılay I{ urumu 

\1~ 

~ · l 
:< ' 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazırrısızlığa İ<arşı en iyi ve 

şifalı maden ~suyudur 

Her yemekte bir iki · 
Bardak içiniz 

TELEFON : 2067 

• ..--.· mulıablllnde' bÖyOk- bir tOb ,!'ER: 
LOOENT d•? macunu atabılirsınız. 

PERLOOENT fenni bır tarzda hazırt~n
,mış, lyf, idareli ve çok hoş lezzete melik 
olub, nefesi serinletir ve dltlerL mO-:,.. 
kemmel ,.ısur.ette tem izler" ·' ··"-" 1::.' ·-·- ~~----:::r.- -
.A~ ve~• PülLOOENT·tolA#i. c:A~~a.u lw. 

. ~olan.~~~' 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız . Her yerde !latılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 

H··sEYIN KAYIN 
Mobil ye mağazası Şekerciler No.26 

Bir defa geJip görünüz 
Modern, temiz malzeme 

Birinci ~ınıf jşçiHk sipariş kabul 

~~~il 

Türkiye Mensucat 
Türk Limitet 

Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster• 
)enir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

YENi ASllf 

Sigara da içseniz 

Di } macunu kuHamyorsan11, dişlerinizin daima temİ7, daima 
be) az, daima sağlam l a · acağına e:nin olabilirsiniz 

N 

Diş macun
larının en 

tesirli ve en 
nefisidir 

y 
o 
L 
1 
N 

Daima ADYOLIN 
Devlet Demiryollarında11: 

1 - Hareket ve mi.!nakalat servisimiz için müsabaka ile enaz 
orta tahsili bitirmiş olanlardan istasyon memur namzedi alınacaktır. 

2 - Müsabaka imtihana Sirkeci, Haydarpaşa, Ankara, Kayseri, 
Adana, Malatya, Afyon, Balıkesir, lzmir, Mudanya, Erzurum 
işletme merkezlerinde yapılacaktır. 

3 - Müsabaka imtihanı: Fen bilgisi, hesap, hendese, memle
ket coğrafyası ve yabancı lisandan yap;Jacaiitır. Yabancı dil veya 

lise d erecesindeki tahsil ayni notların kazanı lması halinde tercih 
hakkını verir. 

4 - Müsabakaya iştirak edebilmek için taHpferin bulunduk
ları işletme mıntaka müdürlüklerine aşağıdaki fıkralarda yazılı 

şartlar a::: vesaiki ve altışar vesika fotoğrafiy!e beraber pulsuz 
bi istida iie müracaat etmeleri gerektir. 

ŞARTLAR: 

A) Türk olmak. 

B) Yaşı 18 dt!n aşağı ve 28 [dahi1] den yukarı olmamak. 
C) En az iki sene için askerlikle alakası olmadığına dair as

kerlik şubesinden vesikası olmak. 
Ç) iyi hal eshabmdan olduğuna ve devlet hizmetinde çalıştırıl

masına mani bulunmadığına dair alakadar makamatın vesi
kası bulunmak. 

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

5 - Sıhhi muayene ve!!ikast istida verildikten sonra idaremizce 
temin edilir. (Talipler sıhhat merkezlerimize davet edilmek sure
tile muayeneleri yaptırılır.) 

6 - Ayni şartları haiz olup da iyi telgraf muhaberesi bilenler 
yalmz telgraftan imtihan edilirler. 

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

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

9 - Kazananlara şehri elliyedi lira ücret verilecektir. isimleri 
de gazetelerle ilan t!c\ileceği gibi kendilerin'! ayrıca tebJigat 
yapılacaktır. 

20-25-30 837 (486) 

Aydın hattı boyunda çamlık istasyonunda ve yakında iosası 
iki sene miiddetle ihale edilecek olan tunel cıvarındaki idaremize 
ait otel binası Demirbaş eşya ve mefruşatile zeytinlik, çamlık 
ve arazisi 12-4-937 Pazartesi günü saı.t 15 de lımir - Alsancak 
8 inci işletme Komisyonunda açık artırma suretile bir sene için 
kiraya verilecektir. Muhammen bir senelik kira bedeli 500 lira
dır. Jsteklilerio 3750 kuruş muvakkat teminat yatırmaları ve 
aranılan vesikalar ve işe girmeye manii kanuni bir halleri olma
dığına dair beyannamelerle muayyen vakitte komisyona müracaat 
etmeleri lazımdır. ŞartnaOJeler Çamlık istasyonundan . ve komis· 
yondan parasız ahnır. 

• • • . 
• • • • • • • • • • • • 

910 (556) 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı· 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

=······································································ • 

, so Nları ıs3 ..-,!\ 

; - . ~ .. 'ı , .. . • . , . . .... f- . • • ·... • . .. _, • . • ..--- JI' 
Haraççı KC!rdeşler 

l\10BIL YE MAGAZASI 
KAR y OLA En zarif ve 

sağlam çeşitleri 

Ç k A b 1 Avrupanın en şık ve en ocu ra a arı dayanıklı modelleri 

Hasır tak mları Yerli malların en zengin 
1 koltuk ve masaları 

M b•) } Türkiyenin en modern ve en çok beğeni· o 1 ye er Jen çeşitlerini daima .................. : . . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
E. ..... Jzmir ve Ankara ınağazalal"ın1ızda 

llazır bulabilirsiniz •.• 

Türk 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getiriJdi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar 8okak 
No. 10 - t2 J. P~rplnyanl 

TELEFON : 3937 

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

Daima sabit daima 

/ · 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK ecıanesi lalloratuarlarında hazırlanan Ju" 
v:mtin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii ren~ 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edı" 
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 
-------iiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiôıı __ iiiiiiiiiii ___ mİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--------~ 

lzmir ~ilayeti Muhasebei Hususiye 
müdürlüğünden~ 

Molla Osman ve rüfekasının müterakim vergi borçlarındıı0 

dolayı müzayedeye çıkarılan Seydiköy nahiyesinin Oğlanaııas~ 
köyüne tabi .Şeytan tepe civarında terzi oğlu tarlası mevkinde1'• 
1070 dönüm tarlaların 21 gün müddetle müzayedeye çıkarıldı" 
ğından pey sürmek istiyenlerin l~mir Muhasebei Husu~iye mil" 
düriyetinde tahsilat komisyon kalemine gelmeleri. 

17~21-25~30 794 (462) 

1 

No.1526FOC 1511 FOC 
Daimon markalı bu fenerler iki yüz metre mesafeyi gö~· 

terir. Yapılış itibariyle pil sarfiyatını derece ile alır. PillerıP 
uzun müüdet yanması ve bozulmaması bu fenerlerin şöbre .. 
tini arttırmıştır. Bekçilere, polislere, bağcılara, rençbere ~e 
herkese tavsiye ederiz. nii 

Umum depoları : lzmirde Suluban civarı No. 28·9 Hil5 

Özödemişli •• Tahtakalede Jak Deka1o ve Şsı • 

• 



~ao Mart t937 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROy ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASl 

1. BACCHUS vapuru elyevm 
"lbanuııızda c,lup Rotterdam 

1 •nıburg ve Amsterdam liman
arı · • li •çın yilk alacakbr. 

8 
ERCULES vapuru 21 martta 

. Urgas, V arna ve Köstence 
~Vanlar, için yük alacaktır. 

ENSKA ORIENT LINIEN 
kumparıyası 

b tASNE motörü 29 martta l:h !enmekte olup yükünü 
li lıyeden sonra Rotterdam, 
anıburg ve Skandinavya li

llıanlarına yükliyecektir. 
SERViCE MARITIME 
ROUMAIN kumpanyası 

ın SUÇEA VA vapuru 23 
}>·arta doğru beklenmekte olup 
laıre, Malta ve Marsilya liman-

drına yolcu ve yük kabul 
e ecekt• ır. 
d ~ELES vapuru 9 nisana 
\ı 02ru bekleniyor. Pire, Malta 

ed MarsiJya limanlarına hareket 
e ecekt' it. 

'( olcu ve yük kabul eder. 
Yolcu ve yük kabul eder. 

le Daha Fazla tafsilat için ikinci 
b?rdonda Tahmil ve Tahliye 
S~aaı arkasında FRA TELLi 
"1\i ERco vapur acentahğına 
ti racaat edilmesi rica olunur. 
tibvl~nlardaki ve hareket ta-

lerındeki değişikliklerden 

lwi' • 

N. V. 
'''. f ,. 11. Van i )er 

Zce & C:c•. 
DEUTCHE LEV ANTE LJNIE 

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

bekleni1mektedir. Rotterdam, 
Hamburg Ye Bremcn için yük 
kabul ~der. •mna• 

Amerıcan l:.xport Lines 
Tbe Export Steamship Corpo· 

ration - Nevyork 
EXIRIA vapuru 22 martta 

bekleniJmektedir. Nevyork için 
yük kabul . eder. 

Pire aktarması sey~iseferler 
EXCAMBION vapuru 19 

martta Pireden Nevyorka ha
reket edecektir. 
· EXOCHORDA vapuru 26 

martta Pireden Nevyork ve 
Bôstona hıueket edecektir. 

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

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

- ... ••..-.C!!O ..... 
Service Maritime Roumain 

- Bucarest -
DUROSTOR vapuru 3 ni

sanda Köstence, Sulina, Ga· 
latz ve Galatz aktarması Tuna 
limanları için yük alacaktır. ..... "'° 4• 

Johnston Warren Lines 
A VIEMORE vapuru 21 mart· 

ta beklenilmektedir. Anvers ve 
Liverpul Limanlarından mal ge· 
tirecektir. 
Burgas, Varna, Kösteoce, Ga· 

latz ve Sulina limanlan için 
yük kabul eder. 

'~enta mesuliyet kabul etmez. 
elefon: 4142-4221-2663 

~~~~~!!!!M!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l9 

Den Norske Middelhavlinje 
Oslo 

SARDINIA vapuru 20 mart
ta beklenilmektedir. Ayni gün 
Pire, Iskenderiye, Diyep ve 
Norveç limanları için yük ka-

ltıl'Z.rnlr sicili ticaret me
llrlufiundan: 
lıoıirde Fevzi paşa bulva-

tında 6 numarada ticaret 
Yap 
22 an Vedat Uras tarafından 
•
1 

·8.935 tarihli Vekaletname 

~ c Kemal Aktele verilmiş olan 
b~llısif salahiyeti 23-3-937 tari· 

~ilden itibaren ref edildiğine 
k Utedair beyanname ticaret 

f~~Unu hükümlerine göre. si
l• ın 1945 numarasına kayt ve 

eacu edildiği ilin olunur. 
iz .... · s· ·ı· t' 1 v ~ır ıcı ı ıcaret memr ugu 

'tso.ıi ··b- " F T 'k i~ mu uru ve . enı 
tası 
l • B l ·. eyanname 
ınıır Üçüncü Noterliğince 

)1l211 
11 

an 22-8-935 tarih ve 7170 
k:Olaralı vekaletnamede mu· 

•e:.Ye~ sa~i~iyetlerle müease· 
l\ ın ışlerını temsil eden bay 

,.e~flıil Aktel'in çekilmesi ile 
~.iletin bükmn ve 23-3-937 
L. '•binden itibaren imza sala· 
Qı)ct' k 1 kalmadığından Ticaret 

ll13 
~Uk U~unun mevaddı mahsusası 
~ lnunce iktizası ifa edilmek 

ere . d'k .. t~ı . ımzanın tas ı mı reca 
trıoı. 26-3-937 
lını· d 6 ır e F evzipaşa Bulvarında 

YedNo. lu dairesinde oturan 
lJ at Uras imzası. 

ltıunıi No. 1965 
~usuai No. 2/149 

İtb ahallinde okunup anlat.lan 
~ ~ 26.3.937 tarihli beyanna-

edek· 
~eli 1 imzanın, zat ve hüvi-
b111 D:ıaruf lımirde Fevzipaşa 

de ~arında 6 numaralı dairesin· 
~lıı oturan bay Vedat Uras'ın 
~~~ llıünderecatını tamamen 
bil Ve ikrar eyledikten sonra 

td~~t vazeylediğimi tasdik 
>tdi •ın. Bin dokuz yüz otuz 

'lt113 senesi mart ayının yirmi 
'-• cı <:uma günü ,,Ol • 

A..e~ resmi mühürü ve vekili 

lJ lı Raif Günyer imzası 
li:~UOJi N o. 1966 
~~ sıısi No. 2/149 

İte d beyanname suretinin da-

tııı tı 03Yasındii saklı 1965 umu• 

~11i~Uınt aralı aslına uygun ol
>~~ ttsd'k ~ "< ot 1 kılındı. Bin dokuz 
-ı14 llı y d. . 1 l'İr . e ı st:nesı mart ayı-

~~llqt' .. mı altıncı cnma günü 
uç~ • 
\' Uncü noteri resmi mü· 
e Tahsin An.ur imzası. 

qr-5 '"61 \ 

bul eder. 
(t z z zwr.AZ2 ZZ2U'Jl.t2KY..J27..0..ZZ"7..z.n 

DOKTOR ~ 

Sami Kul a~çı ~ 
Kulak, Boğaz, Burun hasta- ~ 

lıklan birinci sınıf 
mütahassısı 

Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad· ~ 
desi 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 
IZZ'ZZ'%T/T/ZT~(7zzr;rLcıqzz;. 

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

"UNİC" markalı makine ya
ğıdır. 

Y egine deposu Gu:i Bulva
rında Küçük Kardiçalı handa 7 
numarada yazı ve hesap ma· 
kineleri tamirhanesi sahibi 
KALOMENI de bulunur 

AÇIK ARTIRMA iLANI 
Salihli icra memurluğundan: 
Salihlinin Türten çiftliğinin 

Türten mevkiinde vaki 13 nu• 
maraİı tapuya müstenit 20 dö· 
nüm tarla beher dönümü 50 
lira kıymeti muhammenesile 
29-4-937 tarihine nıüsadif per· 
şembe günü saat 14-15 te 
ihale olunmak üzere açık art· 
tırma ile sablığa çıkarılmıştır. 

Arttırmaya iştirak edenler 
yüıde yedi buçuk pey akçası 
vereceklerdir. Bu gayri m~nkul 
üzerinde bir hak iddia eden
lerin yirmi gün içinde memu· 
riyetimize müracaat etmeleri. 
Tayin edilen zamanda üç defa 
bağırıldıktan sonra en çok be
del verene ihale edilir. Yüzde 
yetmiş beşini bulmazsa ihale on 
beş gün temdit ve on beşinci 
gün aynı saatta en çok bedel 
verene ihale edilir. Daha fazla 
malumat almak istiyenlerin dai
remizin 283 dosyasiyle her gün 
müracaat etmeleri lüzumu ilan 

o'U"''"' f 555\ 

YENi ASIR Sahife s 
- ~ 

Olivier. Ve Şii. 1,-----,ıANSIZIN Y AKALIY AN AGRILAR 
Diş Hekimi LıM1TET 

Vapur Acentası 
IRrNCİ KORDON REES 

BlNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

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

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

l~~ulla~ Naci 
HOllTAÇSU 

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

1-26 [2101] 

OPORTO vapuru limanı~ 
mızda olup Liverpool ve Svan
seadan yükünü tahliye ediyor. 
Ayni :zamanda Liverpool ve 
Glal'gov için vük alacaktır. 

,ta227~7./.YX.J' 

~BC>N9C>§ 
FLAMINIAN vapuru 5 ni

sanda Liverpool ve Svansea· 
dan gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpool ve 
Glas~ov için yük alacaktır. 

N Mübadil ve gayri mübadil ~ 
bonoları bilumum banka ve '~ 
şirket hisse stmetleri Ergani "" 

~ 
Sivas ve yüzde beş ve iki ' 

The General Steam 
Navigation Co. Ltd 

faizli ve eski istikrazı dahili ' 

AD JUT ANT vapuru nisan 
nihayetinde gelip Londra için 
yük atacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va-

talivilleri ve buna mümasil 
her nevi esham satın alır. 

Adres : lzmir Kemeraltı 
Hacı Hasan oteli No. 60 

C AV 1 T 
~ 

purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me
suliyet kabul edilmez. 

Telefon 3903 ~ 
(77) S.7 h.3 ~ 

"ZZJ.7-T_a7.7J..'?.2 & r,r.QZZY././.Z!ZZJ• zm 

Beş Çiçek, Krep Jorjet 
VE 

Nergis Nuvar 
Leylak blam 
Revdor Fe.rit 

işte siz.e 

S. Ferid 
eczacıbaşının 

5 şaheseri daha 

Tecrübe ediniz takdir 
edeceksiniz. 

Alırken 

S. Ferid 
isim ve etiketine 

dikkat. 

M. Depo S. Ferid Şifa eczanesi 

İZ-M 1 R o E • 
(Nasırdan) şikayet ayıptır 

Eczacı Kemaı Aktaşın 
( Nasırol Kemal) diye bir 

Nasır ilacı vardır 
( Hilal Eczanesi ) vardır 

30 kuruştur 

Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Satış No. 
667 3 üncü Karataş Halil Rifat paşa Cd. 229 eski 

249 taj No.lu 224 metre M. arsa 
668 Güzelyalı Müstecabi S. 44 eski No.lu 2550 

M. M. arsa 
669 1 inci Kordonda Deniz banyolara 
670 Karşıyaka Turan Menemen Cd. 81 eski 249 taj 

numaralı 1600 metre M. Arsa 
672 1 inci Gaziler Sinekli Cd. 122 taj numaralı 

160,85 metre M. arsa 
676 1 inci Gaziler Sinekli Cd. 42 taj No.lu 294,85 

Lira K. 

67 20 

510 
4500 

400 

80 43 

metre arsa 117 94 
679 1 inci Gaziler Sinekli Cd. 132 taj numaralı 

249,30 metre arsa 124 65 
Yukarda yazılı Emvalin mülkiyetlerine haddi JayikiJe talip zu· 

b~r etmediğinden · 10 gün müddetle temdide bırakılmıştır. Iha· 
lesi 8 - 4 - 937 tarihinde saat 15 dedir. Taliplerin Milli Emlak 
müdürlilğüne müracaatları. 952 (559) 

~Y~i~~·i··bi;····k·~·ş~··G·RIP.iN~ 
~ ............................................•.....•....... : 

Almakla derhal izale edilebiJir 

GRIPIN 

Bütün ağrı, sızı ve ıstırapların panzehiridir. GRİPİN varken 

di'}, baş, ve romatizma ağrılan çekilmez. Gripin nezle ve gribi 

geçirir : Harareti düşürür, hastalıkların önüne geçer. 
icabında günde üç kaşe alınabilir. 

GRIPIN 

~ALIED6 

Safilam kefaletle herf ey taksitle verlllr. 

Balcılarda NECİP SADIK No. 156 

EGE MINT AKASI 
BAGCILARIN A iLAN 

Bu sene kükürt acentalıkları kaldmlmıştır. 

. . 

lzmir hariç olmak üzere aşağıda gösterilen mıotakalarda kü-
kürt satışı ziraat Bankaları şube sandıklarınca hizalarında yazılı 

perakende fiatleriyle yapılacaktır. 

lzmire bağlı olan Karşıyaka, Bornova, Buca, Seydiköy, Torbalı, 

Ilıca, Boz yaka, Balçova, Y enikale timarı bağcıları ihtiyaçları olan 

kükürtlerin bedelini şirketin (IZMIR KAPALI YEMiŞ ÇARŞISI 

No. 41) MUTEMETLIGINE tediye ederek kükürtlerini Darağaçta 
Taı iskeledeki ardiyede tesellüm edeceklerdir. 

ikinci eller kaldınlmış olduğundan bağcı olmıyanlara kükürt 

verilmiyecektir. 
Satış 

mıntakası 

1 Z MIR 

Perakende satış fiab 
beher torba için 



Sahife 10 

Italya ispanyaya sevkiyatını kesiyor 

Frans olmuş .. 
Paris Italyan s ·ri, Ba e bosa teminat Vermiş .. 

Roma 29 ( Ö.R) - "Ber· 
liner Börser Zeitung ,, gazete· 
sine göre Fransa hariciye na
zırı B. Delbos tarafından Ital· 
yaya karşı müşterek bir Fran· 
sız • lngiliz rıümayişi için Lond
ra hükümeti nezdinde yapılan 
teşebbüs pek fena kar-
şılanmışbr. Fransanın şım· 
diye kadar ispanyada ademi 
müdahale meselesinde takip et· 
tiği mutedil siya.setle bir tf'zat 
teşkil eden bu teşebbüsü Lond· 
ra kat'i olarak reddetmiştir. 

"Germania,, gazetesi de bu 
münasebetle Fransn. dıplomasi· 
sinin esaslı bir hata işlediğini 
müşahede ediyor. Fransız te
şebbüsünün kolu, Lrndra ade
mi müdahale komitesinin sa
lahiyeti yerine Fransa ve In
gilterenin münferit hareketini 
ikame etmek olurdu. Bu ga· 
zete Fransanın ttalyayı protes• 
toya haklı olmadığını, zira 20 
şubattan, yani beynelmilel kon• 
trol anlaşmasının akdindenberi 
Fransadan ispanyaya birçok 
silah ve mühimmat gönderildi-

birçok defalar Paris ,, gazetesi Paris, 29 (A.A)- Populaire 
tekrar etmiştir. ' Fransanın Gas· gazetesine Liyondan bildirili" 
Buna memnuni· konya körfezi yor : 

l sabilJerine de- lspanyol cumhuriyetçileri ta• yet e inamyoruz ı t 
ispanya taksim nizin attığı el- rafından esir alınan lta lyan 8 

edilebil~cek mil leri ayakları Lyonda toplanan Italyan ınül" 
Jetlerden değil- bağlı cesetler tehit cephesi kongresine şu 
dir. Keza hal- esrarının halle- telgrafı çekmişlerdir: 

yan askerleri· dildiğini yazı Valensiya lspaoyol cumburi• 
nin impratorluk yor. Bu gazete yetinin esiri olan Italyanlııtı 
münakale hat· ce~etler üzerin· İtalyan milletinin müttehit ceP" 
)arı üzerinde de yapılan otop hesi kongresini selamlarlar. ve 
toplanması da siye göre bun· cumhuriyet ordusunun askerle~ 
nihayet Fran· ların diri ola- tarafından kardeş muamelesı 
sayı endişeye rak denize atıl- gördüklerini temin ederler. 
düşürecek ma- dıklarını yaz· Yaşasın cumhuriyet ordusllı 
hiyette idi. makta ve bu akı yaşasın milletlerin hürriyeti. 

B.Delbos ltal- bete uğnyanla- imza: Bonni Renato, Vateotl 
ya büyük elçi· rın ispanyanın Fransesco, Barberi Pasguefllı 
siyle yaptığı San Sebastin Grece Salvatore, Catol Bruo0• 

son görüşmede Flanstz /ann Emıle - Bertın kruvazörü ve lrun şehirle· Londra, 29 (Ô.R) - Jspao: 
bunu kat'i olarak anlatmakla kümeli Paris hükümetile olan selenin aldığı şekilden hafifçe rinde hükümetçiler tarafından yanın cumhuriyetçiler elindeki 
iyi yapmıştır. tesanüdünü bir kere daha te- endişeye düşen B. Mussolioi denize atılan millici rehineler kısmında dini vaziyet üzerinde 

Paris, 29 ( A.A) - • Petit yit etti. Ve ademi müdahale Londraya yatıştırıcı bir cevap olduğunu farzetmektedir. Ce· bir anket yapmak isteyen bir 
Journal " gazetesi yazıyor: komitesi kararlarına riayet et· verdi. setler denizde üç dört ay çal· papaslar heyetinin ispanyaya 

Delbos siyasetinin münekkit- tirmek hususundaki kat'i niye· Paris, 29 (Ö.R) - Salamao- kandıktan sonra dalgalar tara• gitmesine Foraynofis ruhsst 
leri dışbakanın lngiltere ve Al- tini bildirdi. kadan bildiriliyor: Tervel cep- vermemiştir. ''Nevs Chronicltıt 

fından sahile atılmışlardır. · 
manya büyük elçileri önünde lngiliz kabinesinin bu hattı besinde nasyoealistler mühim gazetesi hükümetin bu heyetııı 
b l k ı 1 k b Madrid 29 ( A.A ) - Mad- · i-ğini yazıyor. ütün soğu: anı ığmı ay e- hareketi karşısında Roma aaha mevkiler işgal etmişler ve Soria hareketini men'e salahiyeti O 

Paris, 29 (A.A) - La Re- derek tasavvur edi lebilecek en az yüksek perdeden konuştu. cephesinde de yapılan hücum- ridin müdafaası işlerile meşgul madığıDJ, olsa olsa lspanyaY~ 
poblinque gazetesi yazıyor: uygunsuz sözleri söylediğini ve Grandinin biraz fazla şiddetli Jarı püskürtmüşlerdir. Pozop- olmağa memur edilmiş olan gittikleri takdirde kendileri~• 

ltalyanıo askeri sevkiyatına bunun feJaketli neticeler do- olan beyanatı hak kında Lon· lanka mevkii şimdi nasyona- komite öğle vaktı tebliğ et- muhtemel tehlikelere karşı_ bı" 
nihayet vermesi çok ehemmi· ğurabileceğini bildirmekten hali draya yatıştırıcı izahat verdi. listler tarafından tamamile mu• miştir. maye edemiyeceğini heyet aza• 
yetlidir. Roma ispanya üzerinde kalmadılar. Halbuki B. Delbo· B. Delbosun S ir Klarkla gö- hasara edilmiş vaziyettedir. 24 Saattenberi mühim hiçbir larına bildirebileceğini ya'// 
hiçbir toprak hedefi olmadığını sun istediği oldu. Londra hü- rüşmesincien sonra komite me· Paris, 29 (Ö.R) - "Eko de hareket yapılmamıştır. maktadır. 

··" ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Harp bir 1 ar ettir •• o • t 
··················---------------

Bazı devletler Amerikanın senelik diplomasi 
kitabına bazı teşebbüslerin konmamasını istedi 

Paris 29 (Ô.R)- "Ekselsior" 
:azetesinde B. Pierre MiJle mu

'ıarebenin kırdökten başka bir 
neticesi olmadığını kaydediyor: 

B .. Hitler Rendeki garnizonları teftiş ediyor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- rmce yeni bır harp gibi vahim 
~ bir ihtimal karşısında Birleşik 

Maliye vekili Pariste 

B. Ağralı sıhhatı hak
kında malU.mat verdi 
Nisanın ilk haftasında ge!iyor 

1913 de Fransanın umumi 
borcu 39 milyardı. 1919 sonun
da 219 milyara çıktı. lngiltere· 
nin umumi borcu ayni müddet 
zarfında 700 milyon liradan 8 
milyar liraya, halyanınki 4 mil
yardan 94 milyara, Almanya
nınki 5 milyardan 144 milyara 
fırladı. 

Amerika devletlerinin nasıl b·r 
vaziyet alacaklarını önceden 
tayin ve tesbit etmeğe imkan 
yoktur. Bu sebeple, mümessil
ler meclisinin projesinde, yeni 

1 

bitaraflık kanununun müddeti .~~..._.,;...;;.;;;;;;:;:~-.;:;;..ır;= 

insanca zayiat ise, sakat ka
Janlar hariç, 8 buçuk milyon 
kişidir. Bunlar hem işçi hem 
müstehlik idiler. Harbın harap 
ettiği yerleri eski haline ge· 
tirmek için harpten sonra Fran
sa (130) milyar frank sarfetmiş 
ve bu da mılfettin ihtiyat ser· 
mayesinden çıkmıştır. Tamirat 
için yapılan bu müthiş masraf
lar geçıci bir refah ve faaJiyet 
devresi açmışsa da bundan 
sonra evelidnden daha aşagı 
ıeviveye düşülmüştür. 

Roma, 29 (Ö.R) - Vaşing· 
tondan biJdirildiğine göre Ha
riciye nezaretinin hazırJadığı 

ıenelik diplomasi kitabı müna· 
sebetiyle bazı devletler ve Va
t1ngtoo hükümeti nezdinde 
yaptıkJarı ve gizli kalmasını is
tedikleri bazı teşebbüslerin 
kitaba dercedilmemesini ve 
bunlara ait vesikaların ancak 

Vaşinetondan 
15 sene sonra neşrini istemiş
lerdir. Hariciye nezareti bu 
talebi müsait bir şekilde kar
şılamıştır. 

BiTARAFLIK MESELı;SI 
Vaşington 29 (Ö.R) - Bir

leşik Amerika devletleri ayan 
ve mümessilJer meclisleri harp 
halinde memleketin takip et
mesi laıımgelen bı tarafhk va· 
:ıiyeti hakkında birbiriyle ihti
laf halindedirler. Bu iki mec
listen her biri bitaraflık hak
kında ayrı bir proje kabul et· 
miştir. Harp halinde Amerika· 
nın muhasamata sürüklenmesi 
ve muharipler arasında teraziyi 
muvazeneli tutabilmesi için her 
projede birçok tedbirler göz 
önünde tutulmaktadır. Fakat 

bır manzata 
iki metin arasında bau derin 
fark lar vardır: 

Ayan mecfüı'nde kabul edi
len bitaraflık lay ihası mutJak 
bir mahiyette iken mümessiller 
meclisinin 18 yihası iı;;e, bilakis, 
cumhur reısıne memleketin 
menfaatlerine en uygun şekild~ 
hareket etmek ve muhariplere 
harp malzemesi ihracının mem• 
nuiyetini ne vakit tatbik eyle
mek Jazımgeldiği hakkında ol· 
dukça mühim salahiyetler bı
rakmaktadır. işte iki meclis 
arasında ihtilaflar da bu sala-
hiyetler üzerindedir. Bundan 
döfayı bitaraflık kanununun şu 
veya bu şekiJle kabulü c:ddi bir 
teehhure uğramaktadır. 

Birçok siyasi mabafJin fik· 

iki sene olarak temdit edil
miştir. Bundan maksat kon
greye bu müddet zarfında me
seleyi daha derinden tetkik ve 
ahvale daha muvafık bir ka-
nun tanzim eylemek imkan ve 
fırsatını vermektir. 

HITLERIN TEŞEBBÜSLERi 
Berlin, 22 (0.R)- B. Hitle

rin Ren mıutakasında bir tef
tiş seyahatine çıkacağı haberi 
tekzip edilmektedir. Führer se• 
·yahatlerini daima habersizce 
yaptığından ancak son dakika
da nereye gittiği haber alına-

bilir. Bununla beraber B. Hit
lerin Ren mıntakasında bir 
seyahate çıkması ihtimal hari· 
cinde de değildir. 

Bertin, 29 ı Ö.R)- B. Hitler 
G<>tsberj!de bayram ayinlerine 
iştirakten sonra Ren mıntaka
sındaki garnizonların teftişine 

başlamıştır. Önceden hazırlan
mış bir seyahat programı yok
tur.Führer Ren bölgesinde ba· 
ıı askeri teşekkülleri haber
sizce ziyaret arzusundadır. 

Siyasi müsteşarlar veka!etlerde çalışmağa başlamışlardır. S1' 
münasebetle siyasi müsteşarların resimlerini koyuyoruı sır'' 

Yuka1tda solaan sağa doğru Nafıa bakanilğı sn•asi müsteşaıı 8 · (Ot' 
Dav (Trabzon), Mılli Müdafaa sivasi müsteşarı B. Necip Atı l<Ji,ii/ttl/dtl N 
nızliJ, Sılılıat sıı·asi müsteşarı Dr. Hulusi Alataş (Avdm), oıtada_.: 50 sıJ'aSI 
bakdrılık sıvasi müsteşarı R. Muttalıp Öker (Malatya), oıtada: J<ulfİJT B ,411 
müsteşan B. Na fi Atuf K.ansu ( Erzuıum), Zuaat siyasi ml1s/l'şaflı[J]ı~ltifl 
Rıza Erten (Mardin). sağda altta; Adliye sıvası müsteşan B. sa 
Yargı (Kocaeli), Jktısat siJ'ast müsteşan B. Alı Rıza 1ürtl (J<..on vaJ. t 

. . fil' 
lstanbul 29 (Hususi)- Pariste bulunan Maliye vekıh s."uştı:ı· 

Ağrab Vekalet siyasi müşteşarı B. Faikle t~lefonla ~~ e fe' 
Sıbbatımn iyileştiğini söyledi. Vekalet işlerini sordu. M.a •Y 
kilimi~ oi.anın ille: b._ftasıotla Ankaraya avdet edecektir• 


