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• Montrö konferansı toplanıyor 
Montrö, 30 (Ö.R) - Mısır hüküme· 

tinin talebi üzerine Montrö konferansı 
12 Ni.:1anda burada toplanacaktır. Mı
sır hükümeti kapitülasyonların ve eski 
ahıtların bila kaydü şart lağvını iste· 

1 mektedir. 

• 

Cunılıuriııetin Ve Cumlmriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gaeetedfr Flatl " & ,, kuru,tur. Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
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Başvekili.miz nisanın on ikisinde Belgradda · parlak merasimle karşıla-
nacak ve Yugoslavya kral naibi tarafından kabul edilecektir 

Dr. Benes şerefine Lelgradda Kral Aleksandr caddesinde geçit resmi yapılacaktır 

iki Antant menafiinin telifi için kararlar alınacak 
lstanbul, 30 ( Yeni 

Asır mnhabirinden) -
Romanya Başvekili B. 
1' atareskonun Nisanın 
albs1nda Ankarayı zi
Yareti takarrür etmiş 
bulunduğundan resmi 
İstikbal programı hazır
lanmı~hr. Müttefik dev
let Başvekiline parlak 
bir istikbal yapılacaktır. 
. Belgrad, 30 (Hususi Muha

bırimizden) - Nisanın ilk gü
..,:Ünden itibaren Yugoslavya 

'«'Y.Y..?Jii . >!.ZW.V..Jlbi ğ p ı -

Azlıklar 
l'ürk kültürünü 
sanıimiyetle 

benimsemelidirler -· '' ... 1.ı.:~Yaaamız, Türk ti.büyetindeki az
~ «Türk» adını veriyor. Kanunla-

lıiınayesinde olarak bütün haklar· 
d-.. Ye aerbestilerden istifadelerini te
~ediyor.Bu geniı dolerann Türkün 
lııl::.. ~ mefk\ıresine olan bağlantısının, 
~ cenahının parlak bir misalidir. 
\i. gı"bi imtiyazlı azlıklar yüzünden 
\ttı Çok istiraplar çeknüf, bir çok feli.
~ ~rle karıalaımlf olan bir memleket· 
~e, taassuba yer vermeyen bir ıiya· 
~ bu asil tezahüratını eyice kavra
' lazundır. Dünyanın bir çok yer· 
'de kendi ırkından, kendi kanından 
""' Yanlara yurddqlık hakkını çok gÖ· 
~n~an bir posa halinde yurd d!.§ına 
~ ıateyen cereyanlar alın!.§ yürümiiJ 
'Layik Türkiye böyle bir siyasete 
'1 ~ etmemİftir. Bilakis azlıklara 
il. hll" emniyet ve vicdan huzuru için-

)~aınak, İııkifaf etmek inlkanlannı 
~tir. Ve itiraf etmelidir ki, azlık
~tanat rejiminin zelili.ne siyaseti 
~ en Türk'ün feYkinde haklara ve 
~ara sahip olduklan devirlerde 
\'~Ü ferahlığa kavutmUf değildiler. 
~ ca tahrikatı, kendi içlerinden 
~fesad unsurlan çok zamanlar ra
' ru kaçınyordu. Cümhunyet re
~ d~ iae dünyanın hiç bir tarafında 
ı_., tltiyecekleri huzuru; saadeti buldu
>\' llugün hiç bir Türk, azlıkları taz
ı_ ~eği aklından geçirmez. Bunun
~ •her samimiyetle arzu ederiz ki 
"-'. n.zannda cTürk» olan yurddat· 
f, ~e vicdanı nazarında da bu şere
~ kazansınlar... Milli harsımızı 
~ :"' Yerek Türk alınanın payansız 
-yllıtı' d 1 uysunlar ... 

1 
~ ~tiltere, Fransa gibi hürriyetin beşi-
~ 'rtıokrasınm anası sayılan memle
\iiı.,:~e bile müfrit milliyetçi cereyan 
~dit 'ilir. Bu cereyanlar en çok ya
'1~1§ tr aleyhinde bir husumet şeklini 
lt1c dtu-. Dünytlyı kaplayan hırçın 
~l ıı.lgası Tü le musevilerine bir çok 
ı.,· ~t .. 
"'it\ '-h?il'ctmelidir. Koskoca bir tari-
~. ifelerini karıştınnağa hacet yok
d~ ~Ündelik hadiseler vardır. Bu ha
d~ ~-2eki bir tahliJden geçirer~k ifa. 
Ilı ~ 1 manayı anlayaruar Türk barsı-
~e •eve kabul etmekle en büyük 
"~ndilerine y&pllllf olacaldannı 

takdir ederler. 

....._Sona ilrinci aahilede -
SEVKF.T l "'4:1/N 

payitahtı, mühim siyasi toplan
tılara sahne olacaktır. Nisanın 
ilk günü Belgradda toplanacak 
olan Küçük Antant hariciye 
naznları top'antısına Çek bari· 
ciye nazırı B. Kamilo Krofta, 
Romanya hariciye nazırı B. 
Viktor Antonesko iştirak ede
ceklerdir. 

Nisanın beşinci günü Çekos
Jovakya Cumhur başkanı S. E. 
Dr. Benes Beıgradda parlak 
bir surette karşılanacak ve şe· 
refine şenlikler yapılacaktır. 
Nisanın yedinci günü Belgrad
da Kral Aleksandr caddesiııde 
Dr. Ben es şerefine büyük bır 
askeri geçit resmi yapılacaktır. Kii(bk Antant devlet ıeisleti bir aıada 

mD' 

Fransa, ltalya ile anlaşmalı mı? 

"Fransa Akdenizde tuturmak için 
kafa tutacak kadar kuvvetlenmelidir,, 

Anlaşmak ehvenişer görülüyor 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

,. Of{renıld ğine göre Almanlar 
La Carogne ve Ferrol da bi
zim atlantik münakalelerimiz 
için ağır bir tehdit teşkil ede
cek mahiyette üsler kurmaya 
hazırlanmaktadır. 

Son sıstcm bır ıtatııan Dcsuo~wı 
Paris, 30 (A.A) - Bahri vellerim.zin büyük bir kısmını 

noktai nazardan bir F ransrz - Brestede muhafaıa etmemize 
ltalyan anlaşmasının lüzumunu mecburiyet gösteren Alman 
ispat etmek istiyen Le Jour tehdidi Akdeniz.de ltalyanın 
gazetesi diyor ki: kuvvetine müsavi bir kuvvete 

Eğer Fran!!a Akdeniz.de bi- malik olmamıza müsaade t:f-
rinci sınıf bir devlet olarak memektedir. O halde ltalya ile 
kalmak istiyorsa ya ltalyaya anlaşalım veyahut akdenizde-
karşı kuvvet vasıtasiyle kafa ki münakalemiz tehlikeye gi· 
tutmaya muktedir bir halde recektir. 
bulunmalı veyahut onunla an- Diğer taraftan yine Le Jour 
laşmalıdır. Halbuki bahri kuv- ~azdesi şu haberi veriyor : 

............................................................ ····················•••··•· 

Oslo bloku için 
Brükselde hazırlık 

Övr gazetesi ise ltalyanın 
Tuna havzasındaki siyasi faa
liyeti hakkında şunları yazıyor: 

ltatyadan ne istiyoruz? Tuna 
havzasında mevcudiyetinden, 
her türlü faaliyetten veyahut 
her türlü ekonomik S!'enişleme· 
den vazgeçme~ini mi?Kat'iyyen 
bayır. Fakat her türlü hege
monyadan vazgeçmesini mi? 
Kat'iyyen evet. Italyadan bir 
başka isteğimiz de şudur: 

ltalya orada herkesten ziya
de kendisine karşı tehlikeli 
olabilecek herhangi bir başka 
hegemonyaya mini olmalı ve 
gerek kendisinin en iyi inki-
saf şanslarını ve ~erek en i"i 
sulh şanslarını Orta Avrupa 
milletleri ile bir anlaşmada ara
malıdır. 

Fransız komiseri 
Bağdada hareket etti 
Paris 30 (Ö.R) - Şamdan 

bild.irildiğine göre Fransanın 
Surıye fevka'ade komiseri B. 
de Martel Bağdada hareket et
miştir. Seyahat resmi mahiyet
te olmamakla beraber şerefine 
verilecek ziyafetlerde B. De 
Martel Irak ricaliyle görüşmek 
fırsatını bulacaktır. 

Nisanın on ikinci Pa· ziyaretlerinde manası tebarüz 
zartesl gUnU Türkiye ettirilerek Balkan Antantı ve 
bafveklll 5.E. general Kiiçük Antant arasında daha 
ismet lnönU refakatle- sıkı bağlar teı;isi için konuş-
rinde deljerll mesai ar- malarda bulunulacağı söylen-
kadaşı Dr. Tevfik RUştU mektedir. iki antanta mensup 
Aras olduğu halde Bel- beş memleketin iktısadi Raha· 
gradı ,ereflendlrecek- da el birliği yaparak kendi 
tir. MUmtaz devlet ada. mallarım diğer memleketlere 
mı lnönU, Belgrad'da satmak hususunda bazı karar· 
parlak merasimle kar- lar alacakları tahmin ediliyor. 
,11anac k ve Y·ıgoslav- lstanbul, 30 (Yeni Asır mu-
ya hUkUmetlnln resmi habirinden) - Başvekilimizin 
misafiri olarak kral Nal- Belgrad seyahatini takip ede-
bi prens Pol tarafından cek olan matbuat heyeti, nisa· 
kabul edllecektlr. nın yedisiode Belgrada hare· 

Siyasi mahafilde, BeJj!'rad ket edecektir. 
•zsıwz:KZZZ3"V'?'??fZkz~~..2:l:n .. a112P .. l&liiEZaırlli!Zl2!~1ifii~::z;. 

Avdında bir okllvucumıız (Antakya-Hatay) kavdiyle Sancaktaki aluabasın· 
dall biline gönde1rliifi mektubun iade edıldiğini bi/difere:k ıade edılen ;:aı /t 
gazetemıze go!ldermıştır. Zarfın tetkikınden anlaşılacağı üzeıe, malıalli Flan
sız idaresi şavam teessüf bir garretkeşlık yaparak zar Jın üzmne (San rede 
Hatay yoktaı) ibaıesmi J•azmıştır. 

B. Menemencioğlu rahatsız 

Anayasa komisyonunun 
toplanmasını istedik 

B. Aras beyanatında, Suriyelilerin Türkiye-Fransa 
arasında niza vesilesi olacaklarına, rabıta tesis 

etmelerini temenni ettiğini söyledi 

lstanbul 30 ( Yeni Asır Mu
habirinden ) - Hariciye siyasi 
müsteşarı B. Numan Menemen
cioğlunun rahatsı~lığı üzerine 
Hatayın anayasasını hazırhya
cak olan komisyonun 9 Nisan
da değil, 22 Nisanda toplan-
masını talep ettik. Murahhas· 
larımız, Fransız delegeleri ve 
bitaraf ju~isller 22 Nisanda Ce
nevrede bu 1unacaklardır. 

lstanbul, 30 (Yeni Asır mu
habirinden) - Sancakta son 
günlerde işkence yine arttı. 
Hariciye Vekilimiz Dr. Tevfik 
Rüştü Aras "Petit Journal" 
gazetesinin Ankara muhabirine 
beyanatında şunları söylemiştir: 

... -·-···· p 'f :1 .... .. .. . ·······~·~·················· 

- "Suriyelilerin Fransa ve 
Türkiye arasında bir niza ve
silesi olacaklarına, bir rabıta 
teşkil etme!erini d•lerim. Ce

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ı nevrede düşilnfilmüş olan mü-

Belç'ka krnlı Londıadakı Be/çıka elçısi ılc bulıkte 

Brüksel, 30 (Ô.R) - An- Labide yapılan içtima üzerine 
verste çıkan "Metropole,, ga- bu büki~metler delegelerinin 
zetesinin bildirdiğine göre Oslo 

1 

blokunu teşkil eden altı dev- yeni bir konferans halinde top· 
Jetin (lsveç, Norveç, Danimarka, lanmaları için yakında Brük-
F enlandiya, Hollanda ve Bel· ıelde bir hazırlık toplantısı 
çikanın) eksperleri tarafından .1apaJacakbr. 

Pek 

• 
yakında bu sütunlarda 

heyecanla okuyacaksınız ? 

zakerelere başlamak için elçi
niz B.Ponsot'un Ankaraya dö
nüşünü bekliyorum. 

Müzakere edilecek meseleler 
Türk - Fransız ve Türk - Fran
sız - Suriye muabedeleridir. 

Hatay meselesinin nihai su
rette hallinden sonra ortada 
münasebetlerimizi karartacak 
bir 1'611'e kaJmıyacaktar. 



Türk kültürünü 
samimiyetle 
benimsemelidirler 

••• il ••• 

-Baıtaralı birinci ıahilede--. 
Filhakika Kemalist. Türkiyede kanun 

hakimdir. Kanunun fevkinde biç bir 
teY tasavvur eclilemes.Onua himayesin
de olanlar endişeden varestedirler. Fa
kat Türk adını tawan. cHakiki bir va
tanclq olmak isteyen a.zlıklarm menfaa-

ti milli bünyen.in dqmda kalmamaktır. 
Bu balrundan cTiirk Kültür Birliği» ko
lunda çalll&D münevver musevilerin gi
nqtikleci mücadeleyi takdir ederiz. 

Türk kültürünü benimsemek iti sade
ce bir temenni halinde kalmamahda. 
Museviler, kadınlı erkekli, evlerinde ve 
umumi yerlede Türkçeyi Türkler gibi 
konuşmayı itiyad edinmelidirler. Türk
ler gibi konuşmaktan maksadmuz Türk 
lehçesine uymakta. Bu bir azını, bir 

pyret mea'elesidir. Ayni zamanda 
kendilerine tamamen yabancı bir dil 
olan İspanyolcaya boykot yapmalıdırlar. 
hpanyolcaıun esaretinden bqka ıuret· 
le kurtulamazlar. Tilik kültürünü sami
miyetle sevmenin en müşkül ve en"cldcli 
adımı bu olabilir. Musevi gençleri, mü
nevverleri gİriftikleri mücadelede mu
vaffak olurlaraa bundan bü: sadece 
memnun oluruz. Fakat ud sevinç 
ve iftihar kendilerine diifecektir. Zira 
yeryüzünün en asil bir milletiııe İnlİlap 
ıerefini kazanacaklardır. 

Musevi mekteplerinde bizim kültür 
programlarımız tatbik olmıuyor. Mek
tepte talebeye verilen ruhun ve sevgi
nin devamlı olması aı1e muhitinde ma
küı tezahuratla karıdqmamaıma bağ
lıdır. Mektepte kzanınlan Türk Kültürü 
terbiyesini evdeki ne olduğu belirıiz ya
bancı kültür terbiyesi tahrip etmemeli
dir. Musevi vatandqlar aanıimiyetle
rini fiilen g&tcrmelidirler. Tiki Türk
lük camiua oıilamı umimiyetlerine 
İnansın. 

ŞEVKET E:LGIN 

Gazetemiz 
-~ 

An karada satış teş-

• • • • 
•• .. .. 
' . 

Sivrisinek 
mücadelesi 

lzmirde Sivrisinek mücade
lesine ehemmiyetle devam edil
mektedir. 8584 Evin ma~ot 
kontrolu yapılmıştır. Bunlardan 
608 ev mazot dökemiyecek 
kadar fakir oldukları için ma
zotları belediyece döktürül
müştür. 

Muayene neticesinde 40 kişi 
dökme~ten imtina ettikleri için, 
86 ev sokağa pis su döktük· 
leri için, yirmi kişi evlerinin 
kör kuyulannı açık bulundur· 
dukları için cezai ndırılmış· 
lardır. 

Sıhhat müzesi 
Kültür parkda inşa edilecek 

ola '' sıhhat müzesi için sıhhat 
Vekaleti belediyeden izahat 
istf nıiştir. Belediye istenilen 
izal!ab ve esaslan vekAlete 
göndermiştir. 

Ziraat müzesi için hazırlanan 
plan da ziraat vekaletine gön
derilmiştir. 

' •••• 11 • 

Fuar eğlenceleri 
Dahiliye Vekaletinden Fuar 

komitesine gelen bir yazıda 
deniliyor ki : 

J Umumi Meclisi 

Vilayet umumi meclisi dün . daha kabulünü istedi ve muaHimlerin kıdem zamları da 
vali B. Fazlı Güleç'in başkan· mE:ktep ve talebe adedini de mevzuu bahsedilerek Vekalet-
lığıoda toplanmış ve nafıa, göstermek suretiyle esbabı ten cetvellerin gelmemesi ve 
maarif adi bütçelerini müıake- mucibesini izah etti, bu husrıs merasimi kanuniyenin ikmal 
re etmiştir. hakkında bir çok Uyeler söz edilmemiş bulunması dolayısile 

Nafıa adi bütçesi, 98318 lira alarak neticede bir müfettişlik bütçede bu tahsisat konulma· 
olarak kabul edilmiş ve maarif daha maarif kadrosuna ilave- sına maddeten imkan görü-
adi bütçesi de 833,303 lira sini kabul ve bu maddenin lemedi. 
olarak tesbit olunmuştur.Fakat bütçe encümenine iadesi mu- Neticede tespit edilen maarif 
bu bütçenin bazı fasılları büt- vafık gQrüldü. bütçesi ile busene yani 937 
Çe encümenine iade edildig· in- Buna binaen on yedinci 

d k 1 senesinde 19 tane mektep 
den degv işmesi muhtemeldi::-. fasıldaki müfettiş ve o tor ar 

k b. açılacak ve geçen sene açıla-
Maarif adi bütçesinin müza- harcırahı olma üzere tes ıt 

d·ı .. b" ı· b" ··f t mıyan 8 mektep daha ilavesile keresi hararetli olmuş ve büt- e ı en uç ın ıra, ır mu e • 
çe madde madde müzakere tişin ilavesi kabul edildiğine 937 senesi kadrosuna 27 mek· 
olunmuştur. Bütçedeki birinci göre bunun da hakiki rakka- tep verilecektir. 
fasılda ilk tedrisat müfettişleri ma iblağ edilmek Uzere bütçe Kültür bütçesi 833.303 lira 

10 k encümenine iadesi muvafık gö- olarak tespit edilmişse de büt-maaşatı 575 lira o!ara gös- rüldü. 
t ·ı· d M ·f -d- .. ·· çe encümenine iade olunan 
erı ıyor u. aarı mu uru soz 21 inci faslı teşkil eden muh-
1 k kt d d. · t . fasıllarda ilave edildig· i tak-a ara me ep a e ının eza- telif maddeler üzerinde de söz 
.. dn b"t b' ı b d d" dirde bu yekün yükselecek yu ve ı ta ı ta e e 3 e ı· alınarak bu faslın da diğ~rleri 

nin nisbeti ziyadeleştiğinden ile beraber tekrar tetkik olun- ve meclisin ikinci bir müzakere· 
mevcut on bir müfettişle iste- mak üzerere bütçe encümenine sinde kat'i şeklini alacaktır. 
nilen mürakabenin temin edile- iadesi muvafık görüldü. Kültür Meclis yarın saat 13 te tekrar 
miyeceğinden bir müfettişliğin bütçesi müzakere edilirken toplanacaktır. 

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

Park mütahassısı g·diyor Ondülasyon 

p 

1A makineleri 
ı sun ı Şehrimiz berberler cemiyeti 

idare heyeti dün belediye riya· • ca.k setine bir istida vererek ondü
lasyon makinelerinden muayene 

Odalar • 
sergı 

;;,;;;ı;. 
sarayı ve vilayet 

barcı namiyle alınmakta olan 
senede on liranın çok olduğu-
nu iddia etmişler ve bunun in
dirilmesini istemislerdir. istida 
belediye daimi en~ümenine ha-pavyon arı yapılıyor 

Kurslar, toplantılar . 
"bı 1 - Geçen yıl olduğu gı 

ilk tahsili bitirmiyen vatandaş" 
fara ilk okulu bütünleme kurr 
)arı açılacaktır. Bir nisan per· 
şembe günD derslere Eşrefpa" 
şada T u.aztepe, Tepecikle Şe· 
hitfadıl ve Arapfmnt cadde· 
sinde Dumlupınar ilk okulla· 
rında başlanacaktır. 

2 - Halk der aneleri ve 
kurslar komitesinin karariyle 
bu yıl da Fransızca, lngiliıce 
ve Almanca kursları açılacaktır· 
Derslere 1 Nisan Perşeoıbe 
gününd~n itibaren başlana· 

caklır. 
3 - Bugün saat 17 de hal~ 

dersaneleri ve kurslar şubesı· 
nin komite toplantısı vardır. 

4 - Bugün saat 18 de S~s· 
yal Yardım şubesinin koınıte 
toplantısı vardır. 

' ....... . • 
Bozyaka hadisesı 

mahkemede 
Bozyakada Ayet oğlu Önıeri 

katil kasdiyle yaralamakla IDaı· 
nun Giritli Süleymanm muba· 
kemesine ağırceıada başlaD" 
mıştır. 

Dava evrakına göre ôoıer 
ve kardeşi Mehmet Bozyaka· 
da Evkafa' ait zeytinleri top" 
larlarken maznun SüleyoıaD 
elinde Çifte tüfengi olduğ'U 
halde avlanmakta idi. Süley
man : 

- Neden zeytinlerimi top" 
lıyorsuouz, demiş.. Mehmet te 
bu zeytinlerin Evkafa ait ol· 
duğunu söylemiş, aralarında bU 
yüzden kavga çıkmıştır. SüleY" 
man bu aralık belinden çıkar· 
dıgı tabancayı davacı Ömere 
ateş etmiş ve belinden yarala· 
mışhr. Ömer yürüyemiyece~ 
bir hale gelmiştir. Mehmet te 
o sırada kardeşi Ömeri kut• 
tarmak için Gra tüfengi ile 
ateş etmiştir. Süleyman bundaD 
korkarak Ömeri bırakıp kaç• 
mışhr. 

Mahkemece şahitler dinlen· 
mek üzere muhakeme başk• 

kilatı yapmıştır 

Bu sene açılacak olan İzmir 
fuan münasebetiyle memJeke· 
timize gelecek olan sirk, balet 
ve tiyatro artistlerinin kanun 
ve nizamlar dahilinde icrayı 

ıan'at etmelerinde bir mahıur 
olmadığı gibi yüksek sao'at 
ehliyetleri olduğu kendi veya 
milli salahiyettar makamlardan 
( meseli konservatuvarlardan) 
tasdik olunan musikişinasların 
da eğlence yerlerinde konser 
vermelerine mani bir sebep 
yoktur. 

~~------··__... . ._. ________ ~ 
Nafıa Vekaleti tarafından ve göl biber ağaçlarıyle saye- vale edilmiştir. bir güne bırakıldı. ,,,, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gazetemizi okumak isti

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

Yeni Asır gerek Ankaralı 
okuyuculannı tatmin etmek 
ve gerek lzmirden Ankaraya 
giden okurlarını ahşhklan 
" Yeni Asır " dan mahrum 
bırakmamak için Ankarada 
teşkilat yapmıştır. " Yeni 
Asır " Ankarada aşağıdaki 
yerlerde satılacaktır : 

Akba Kitap evi 
Karaoğlanda All 

Saman pazarında Dur 
AH 

Yenlşehlrde bayi 
Mustafa 

TUtUncU All Ekber 
TUtUncU Ahmet 
Ta handa gazeteci 

Ya kup 
TUtUncU kardeşler 

pazarı 

P& stacıda gazeteci 
ömer 

tZZIZ'"L"/.ZZT..L.ZZZ7.ZZ%7~....-. 

Diğer eğlence grupları hak
kında da serdedilecek menfi 
bir mütalaa yoktur. 

'""''~ 

lzmir park işlerinin tetkiki için lendirilecek ve su etraksiyon-
şehrimize gönderilen Fransız lan yapılacakhr. 
parklar mütahassısı B. Löree Fuarda vilayet tarafından 
belediye mühendisleriJe bir· dokuz bin küsur liraya inşa 
Jikte yapmakta olduğu tetkik· edilecek olan pavyonun inşaatı 
lerini bitirmiştir. Yarın şehri· ihale edilmiştir. Yakında in-

Göçmen evleri mizden ayrılacaktır. şaata baştanacakt.r. 
Yeni inşa edilecek göçmen Profesörün gösterdiği lüzum Bundan başka bütün Ticaret 

evleri için vilayetçe şimdiden üzerine Kültürparkta bu sene odalarmın birleşerek elli bin 
hazırlıklara başlanmışbr. Yeni birçok yenilikler yapılacaktır. liraya inşa ettirecekleri odalar 
getirilecek muhacirlerin iskan- Bu meyanda vrıcuda getirilecek sergi sarayı da yakında inşa 
lan için de şimdiden yerler olan sun'i gölde muhtelif ka· edilecektir. 
hazırlanmağa başlanmıştır. nallar ve adacıklar yapılacak Bunun bir plim yapılarak 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vckilete gönderilecekti~ Ve· 

Kir lık daire 

• 

kaletio tasvibini müteakıp işe 
başlanacaklar. Sarayın geniş· 

liği 25 ve derinliği de 60 metre 
olacaktır. 

Dış memleketlerde ticaret 
ınümessillP.rİmiz ve konsolosla-
rımızın çalışmaları neticesi 
olarak Avrupa gazeteleri şıın· 
diden fuarın propagandasını 
yapmağa başlamışlardır. .._ ····-•11 

Teftiş 
Belediye reisi Dr. B. Behçet 

Uz dün şehrin yukarı kısımla
rındaki tanzifat işlerini teftit 
etmiştir. 

l ., .•••• ,.··~ ... !'"""··ft!o~.~f!.;'!t''t~-,;;· ...... :.:.,.,,-.-·. ·~ . 
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ANNA STEN'in dördüncü büyük filmi 

BALALAYKA 
"N&na" "lslav ihbrası,, ve "ilk Gece filimlerinin unutulmaz yıldızı "ANNA STEN,, 

sinema aleminin en sevimli san'atkan " HERY WILCOXON ,. ile birlikte 

BALALAYKA Filmi ile sinema alemine eşs;z 
bir eser, derecesine erişilmez bir 
san'at harikası hediye etmiştir 

26 mart cuma gününden itibaren yalnız bir hafta 

TAYYARE SiNEMASINDA 
Gösterilecek olan [BALALAYKA] iz mirde başka sinemada 

Bu filimle beraber ayrıca ; Renkli Miki Mavuz - PARAMUNT dünya havadisleri 
IZZzz;j22:ZZ27ZZZ2~ZZ2~~:ZZ:Z%2:ZZ:Z:ZZZZ:ZZlıC2'ZZZ2ZZ~~ZZ/.ZZ~~rz27LZZZZJ 

SEANS SAATLERi 
Herg[in 3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15 cumartesi ve pazar ~ilnlari 1.15 ilave seansı vardır 

1• . - . 

gösterilmiyecektir 

Hayat yetmitte baılar 
Komodor VandcrbUt, 70 ile 83 yQ.§ı 

arasında servetine yüz milyon katm&§
tır. 

Kant, 74 yaşında antropoloji, Etik 
metafiziği, meleklerin müe<ıdclesi 

isimli büyük eserini yazmı§tır. 
Tintoretto, 74 yaşında 74 ayak bo

yunda ve 30 ayak enindeki me§hur 
cennet tablosunu yapml§tır. 

Verdi, 74 yaşında Otello, 80 yaşında 
Falstaff, 85 yaşında Ave Maria, Staba 
Mater, Te Deum isimli §ah eserlerini 
bestelemiştir. 

Lam.ark, 18 yQ.§ında «amudi fikarili 
hayvanların tabii tarihi> isimli eserini 
tamamlamıştır. 

Olivef' W endeli Holmes, 19 yQ.§nıda 

«Çn.y f ilcanlan üzerinde> isimli eserini 
yat. ınl§tır. 

Cato, 80 yaşında Yunanca öğrenme
ğe ba.§lamı§tır. 

Göte, 80 ycı§ında Faust'ıt tanıamla

mtıtır. 

Tennyson, 83 ytı§ında «Parmaklık 

ları geçiş .§iirini yazmıştır. 

Titian, 98 1JQ.§11ı.da meşhur tarihi tab
losu cLepanto muharebesini> yapmış-
tır. 

Londradaki Hazırlık 
BUtün İngiliz ıehlrlerindc İngiliz 

Kral altıncı Jorjun taç geyme törenine 
dekorasyon malzemesi yetiştirmek için 

büyük hazırlıklar devam ediyor. Bir
mengamda hatıra madalyaları, bayrak
lar hazırlayan müesseseler geceli gUn
dilzlil çalışıyorlar. Mndnlya fabrikala
nndan biri bir müsabaka açmış ve en 
iyi madalya nUmunesini hazırlayan 

san'atkAra 20 bin frank mükAfat ver
miştir. Bu fabrika haftada 250 bin ma
dalya basmaktadır. Yine Birmengam-

daki diğer bir fabrika otomobiller için 
dekorasyon malzeme yapıyor. Biltlin 
btt hazırlıklardan taç gcyme töreninin 
müteveffa beşinci Jorjun yinnibc.şinci 
yıl dönümünde yapı.lan şenllkleri çok 
geçeceği aıllaşılıyor. 

Sefaletin sırrı 
Sefaletin sırrı, sefil olup ot 

madığmızı düşünüp üzülece 
kadar boş vaktiniz olmasındaO .. 
dır. - Barnard Shaw 

ı 20 bin muganni 
0 120 bin muganni, 30 • 4 

bin körs birden işitilmiş şef 
değildir. .. 

Alman yanın mugannileri BreS .. 
lavda muazzam bir festival tef, 
tip etmişlerdir. Bu maksat 
hararetli hazırlıklar yapıllDatc; 
tadır. Breslavın 140 bin oıet;, 
murabbaında olan sahasın .

0 420 bin seyirci 30 - 40 bl. 
şartın birden söyliyecekl~ 
marşlar1, şarkıları dinleyece 
lerdir. 

Amerikayı uyutmak içiıı ~ 
Buhran seneleri Aınerikada o~ct' 

suzluğu fena halde arttırmış. Bit ~ 
ginin verdiği rakkamlara man1 #' 
1930 - 32 de, yani iki sene içlnd~ 
rikada satılan uyku ilAçlarının ç11-· 
senede 25,000, 45, 000 kiloya kadat 

µııştır. ~ 
Yeni dilnya uyumak için, fazlıı ~ 

harcamış; fakat eski dünyanın ıJgctr 
ması daha pahalıya mal olur gibi 
yor bize. 

Tadı fena değil uııııt" 
Amerikanın meşhur miz8h J1l. fi' 

riri Mark Twnln, golf oyanın~~ 
kat hazan oynanırken scyretfll~ o1' 
hoşlanırdı. Bir gUn bir dostu go ft~ 
nıyor, muharrir de scyrcdiyordl.l:.V~ 
usta olmadığı anlaşılan Ecnn bit ·rt 11ll 
yaparak toprakları ve çnyırlnrı ~ ~ 
tarafa saçtı. Bunlardan bir k ~· 
Mnrk Twaln'in ağzına ve yuzuııe 
miştl 1' iÇ~ 

Oyuncu mahcubiyetini gidern1e 

söze girişti: ~tııtlı.tı' 
- Nasıl oyun sahamızdnn bo 



, 

~KUll!_'ı,iHLEY1lJ 
Sevmek 

Cinsi sevgiden bahsetmiyo
ruın. Peşin söyliyeyim : Beşeri 
•evgiden, insani sevgiden söz 
açıyorum size ... 

Birbirimiıi pekaz seviyoruz. 
Birirniz diğerimize şüphe ile 
bakıyoruz. Ve... Korkuyoruz 
ideta birbirimizden. 
Yanımıza yaklaşan he.- adam; 

ekrneğimizi elimizden alacak 
bir düşman gibi şüphe ve kor
ku aynasında büyiiyor. Sözleri 
biıi aldatacak, gözleri bizi kan
d~r&cak sanıyoruz. Çocuklar 
bıJe okşamak istediğimiz zaman 
biıden ürküp kaçıyor. 

• 
* * Sevişelim .. Sevmek ne büyük 

ku\'vettir. Sevgi bir cemiyetin 
Cesedinde ruhtur. 'Neş'e ve em
niyet ondan gelir. 

Bir kişiyi sevmek insana bü
Yiiklük verir. Herkesi sevmek 
insanı ( insandan üstün ) kılar. 

Sevebilmek büyük bir ke
llıaldir : işlenmiş kafanın, ince 
ruhun, beşeri asaletin remzidir 
sevmek .. 

.. * 
Kaşlarını aç, göğsünü ve 

Yumruğunu aç !.. Sıkma kendi· 
ni yurddaş... Rahat bir nefes 
al ... Sev, herkesi sev ... 

K. ErgUneş 

Cemil Bilsel 
Bugün geliyor 

ilk konferans yarın ad
liye dairesinde verilecek 

lımir barosunun davetini ka· 
but eden Üniversite rektörü 
B.Cemil Bilsel bu akşam şehri-
mize gelecek ve Baro azalan 
tarafından hararetle istikbal 
edilecektir. 

B. Cemil Bilsel'in baronun 
1aptığı daveti kabul etmesi, 
lttnirde müucvverler ıarasmda 
derin bir memnuniyet uyandır
lnıştır. B.Bilsel yarınki Per· 
~ernbe günü saat 15.30 da ad
lıye dairesinde ilk konferan-
sını verecektir. Konferansın 
lnevıuu "Mahkemelerde dev
letler hukuku., dur. Konfe
hansta istiyenler bulunabilir.Baro 

eyeti, her arzu eden münev-
ver vatandaşın konferansa da
b~tli bulunduğunu gazetemize 
ıldirmiştir. 

f Sayın profesör ikinci kon-
eransını Cuma gunu saat 

17,30 da Halkevi salonlarında 
\'erecektir. Bu konferansın 
~evzuu "Boğazlar anlaşması,,-

ır. 

Şehir meclisi 
Şehir meclisi 1 nisanda içti

ıtıa edecektir. Bunun için şim
diden hazırlıklara başlanmıştır. 

Bu içtima devresinde tespit 
:dilecek olan belediye bütçesi 
•slağı da hazırlanarak iıaya 

te..,ıi olunmak üzere tabedil
ltıiştir. 

Siyasi vesikalar 
çalınmamış 

11 
l>aris, 30 (A.A) - Polonya

ın Paris büyük elçiliği Kanda 
:~kua gelen hırsızlık hadisesi
., 

10 Polonya nazm B. Bek'in 
efakatinde bulunan bir zat 

Ytd· ti uıde mevcut bazı vesikaları 
ğ e geçirmek maksadiyle oldu-
I u hakkındaki haberleri yalan
arnaktadır. 

Sulh Tehlikede 
Değildir 

tiuParis, 30 (Ö.R) - ••foforma
i n .. Sulhun tehlikede olmadı· 
-~~1 Yazıyor. lngiliz - Fransız 
ta::111.~a! vaziyete hakimdir. 
AJ ltulu temayiillere rağmen 
iet:anya ve ltalya da barba 
~.t lllenıektedirler. Bunun için 
~,r korkusu olmakıızın emni

~ çalaırnak mümkündür. 

YEMi ASll'C 

Asiler tehlikeli bir karar verdiler 

Neşredilen tebliğde, lngiliz harp ge
i e inin muayene edileceği bildirildi 

Londra hükümeti, lngiliz bayrağını taşıyan gemilerin 
teftişine · kat'iyyen müsaade etmiyor 

Paris, 30 (A.A) - P~tit Pa- cek işaretl~re mutavaat etme- yoktur. isyan etmiş bir tarafın 
risien gazetesi yazıyor: leri doğru olur. Fakat lngil- ise hiç yoktur. 

Bugün Londrada öğrenildi- tere hükümeti açık denizde Havas Ajansının Londra mu-
ğine göre Salamanka karar- teftiş için yapılacak durdurul- habiri bu meselede lngiliz bü-
gahı umumisi radyo ile yap- malara kat'iyen müsamaha et- kümetinin vaziyetini gönderdiği 
tığı neşriyatta lspanyol Nasyo- miyecektir. bir telgrafla şöyl~ce tasrih 
nalist harp gemileri tarafından Londra 30 ( Ô.R ) - lspan- etmektedir : 
görülen bütün Ingiliz harp ge- yol asilerinin elindeki harp ge- Reimi mahafıl bir kere da-
milerinin bu harp gemileri ta- milerinin beynelmilel hukuka ha tekrar etmektedir ki lngiliz 
rafından verilecek isaretlere muhalif hareketleri çoğalmak- hükümeti lngiliz bayrağı taşı-
derhal riayet etmelerini ihtar tadır. Birkaç gün evvel Kanar- yan vapurların lspanyol sabili 
~ylemiştir. ya kruvazörü .. lmereti il ,, ad- açıklarında muayeneye tab\ 

Karargahı umumi bu kara- lı Fransız vapurunu yolundan tutulmasına müsaade edemez. 
rın ;ılınmasına sebep olarak Bil· çevirmeğe kalkışmış ve ateş Bu hususta bir çok defa ilan 
baoda, Santendere ve Gijona etmişti. Bir obüs vapurun 50 edilen vaziyet şöylece hülasa 
harp malzemesi götiiren baıı ge inetre yakınine düşmüştür. eailebilir: 
milerin nasyonalistlerin elinden Geçen gün iki nasyonalist Kara suları haricinde lngiliz 
kurtulmak için lngiliz bandırası takip gemisi Fransız kara su- vapurları lngiliz harp gemile-
çektikleri, halbuki nasyonalist- Jara içinde 

0 
Makosa " İspan- rinin himayesi altındadırlar.Bir 

lerin bu gibi gemileri ellerine yol vapurunu topa tutmuştur. tehlike işareti hal nde bunlar 
geçirmeleri icap ettiği bildiril- Halbuki bu vapur lngiltereden lazım gelen bütün tedbirleri 
mektedir. Fransaya maden kömürü nak- alacaklardır. lspanyol kara su-

Bu haber üzerine Londrada !ediyordu. Dün öğrenildiğine lanna gelince burada bulunan 
aşağıdaki izcıhat verilmektedir: göre bir asi harp gemisi açık vapurlar normal rejime tabidir-
Eğer lngiliz vapurları lspan- · denizde, yani İspanyol kara ler. Ancak bir muayene teşeb-

yol kara suları dahilinde işaret sulara haricinde "Magdelena,, büsü halinde· lngiliz vapur-
a!ırlarsa cevap vermekle iyi adlı büyük lngiliz kargosuna ·lan kaptanları bir Ingiliz 
edeceklerdir. lspanyol kara su· 6 mermi atmışlar. Bu vapur, harp gemısınm huzurunda 

Atatürk 
Türk nıilletinin ke
derleı·ini bildirdi 
Ankara 3U (A.A) - Geçen

lerde Tylere mtktebinde vuku· 
bulan infilak münasebetiyle 

Reisicumhurumuz Atatürk ile 
Amerika reisicumhuru Ruzvelt 
arasında aşağıdaki telgraflar 
teati olunmuştur. 

Ekselans Franklen Ruzvelt 
Birleşik hükümetler reisi 

Vaşington 

Birçok genç canların mah
volduğu müthiş T ylere m2ktebi 
iofilakinden derin bir surette 
müteessir olarak en samimi 
taziyetlerimin kabulünü ve 
Amerika milletinin ve bilhassa 
fevkalade müteeltim olan Tek-

sas balkınm heyecan ve ma
t<"mine iştirak eden Türk mil
letinin çok kederli hislerine 
inanmana21 ekselansınızdan ri
ca ederim. 

K. AtatUrk 
Kamil Atatürk 
Türkiye Reisicumhuru 

Ankara 

Teksas'da Niyulondones'de 
vukubulnn son felaket münase
betiyle ekselansınızın ve Türk 
milletinin sempatilerini bildiren 
taziye telgrafınıza çok samimi 
olarak teşekkiir ederim. 

Franklen Ruzvelt 
ları haricinde yani açık deniz- Tulondan lngiltereye maden muayeneye katlanmak ıçın 
de ise vaziyet bambaşka oıa- nakletmekte idi. emir aımışıardır. ıngiliz Paris sergisinin 
cakhr. lngiliz hükümeti biihas- lspanyol nasyonalistleri bazı hukümeti geçen eyliıldenberi 
sa kontrol planının pek yakın- lspanyol ve batta bitaraf va- logiliz vapurlarının ispanyaya Açılma gününde 
da icra mevkiine gireceği bu purlarm Fransız ve lngiliz harp malzemesi nakletmeme- Paris 30 ( A.A ) - 12 Ge-

,ıgün?erde lngiliz gemilerinin bayrağı altında seyahat ett:ği- leri için tedbirler almıştır. Buna miden mürekkep bir filo Cre-
muayene edilmek Ü%ere açık ni ve ile ederek Salamanka muta1if bir hareket balinde uset'dan Parise hareket etmiş-
denizae durduru!ma!arına mü- hükümetinin bundanböyle Fran- ceza tedbirleri almak bükü- tir. Bu küçük filo Saon ve yu-
samaba ile bakmaya hiç te mü- sız ve lngiliz bayıağı altında metçi veya asi lspanyol ma- karı Loire nehirlerini birbirine 
temayil değildir. seyahat eden vapurları açık kamlarına değil, lngiliz hükü- rapteden kanaldan müteakıben 

Franko makamlarının lngiliz denizde de olsa muayeneye metine aittir. Loire'dan Yonne'a Hiden Ka-
gemilerine karşı ~aptıklara ih- tabi tutacağmı bildirmişlerdir. lngilizlerle nahoş bir mev· nalian ve nihayet Saine neh-
tar hakkında Times gazetesi Halbuki ne lngiJtere, ne Fran- kie düşmemek için lspanyol rinden geçmek suretiyle birkaç 
diyor ki: sa ~çık denizde böyl~ bir mu- nasyonalistleri vapurlarının mu- gün sonra Parise gelecektir. 

Eğer lngiliz gemileri lspan· ayeneye müsaade edemezler. ayeno iddialarını barakmağa Serginin açılma günü olan 
yol kara suları dahilinde sor· Hiçbir milletin açık denizde mecbur kalacaldarı tahmin edi- bir Mayısta bu 12 ufak gemi 
guya maruz kalırlarsa verile- böyle bir muayeneye hakkı liyor. resmen servise girecektir. ................ v~~;·~····~ii"ff ···ı;~y;~·;~·· ...................... i;;fü~ ..... h.~;ı·;i~·k·i~;r~ .... ;ü~~d~i~ .... .. 

A.tatürk Sama jeste Jorja Bir tımar ve bakım tali
tebriklerini bildirdi matnamesi hazırlandı. 

Ankara, 30 (A.A) - Yuna
nistanın istiklalinin yıldönümü 

münasebetiyle Reisicum buru-

m uz Atatürk, Başvekilimiz is
met lnönü, ve Hariciye vekili-

miz Tevfik Rüştü Aras ile Yu
nan kralı Jorj ve ba~vekil ve 

hariciye nazın Metaksas ara

smda aşağıdaki telgraflar 
teati olunmuştur: 

Majeste George il 
ElenJer inalı 

Ati na 
Mesut Yunan milli bayramı 

münasebetiyle eo hararetli teb• 
riklerimi ve gerek şahsi saa-
detiniz, gerek dost ve asil Yu
nan milletinin r.:fahı hakkında

ki samimi dileklerimi Majeste
nize arzetn:iekle meserret duy

tinin en hararetli tebrikleriyle 
birlikt'! şahsi saadetiniz ile 
dost Yunanistanın refahı hak-

kındaki candan dileklerimi 
ekselansınıza arzetmekle - mü
bahiyim. 

iSMET INÖNÜ 
Ekselans ismet lnönü 

Türkiye Cumhuriyeti Başvekili 
Ankara 

Milli bayramımızın kutlan
ması münasebetiyle ekselinsı· 

nızın dost Türkiye cumhuriyeti 
hükümetinin çok hararetli teb· 
riklerinden derin bir tarzda 

müt~bassis olarak · en · samimi 
-.teşekkürlerimin kabulünü ve · 

· milletlerimizi birbirine bağbyan 
candan dostluğun bu bürhanın
dan dolayı kraliyet hükümeti
nin şükran hislerine .htikümeti· maktayım. 

K. ATA TÜRK niz nezdinde tercüman olma-

Ekselans Kamil Atatürk 
Ankara 

T elgrafınııdan çok mütehas-
iı oldum. Bilmukabele şahsi 

. nızı rica eder ve bu vesileden 

istifade · ederek ekselansınıza 
en sadık hislerimin teminatını 

· tekrarlarım. 

saadetiniz ve asil ve dost Türk MET AKSAS 
milletinin refahı hakkındaki Ekselans Metaksas. Baıve· 
samimi dileklerimi ekselansı· kil ve hariciye bakanı 
nıza arzederim. · A.tina 

Ekselans Metaksas Başvekil . Yunan milli bayramı mlina-
Atina • aebetiyle ekıelAnsınızdan en 

Yunan milli bayramı müoa• ıamimi tebriklerimle birlikte 
. eebetile Cumh,myet bnklaie- · phı1 . ıaad~tiniz le .. doat •e --

lımit, 30 (A.A) - Ziraat 
mücadele müdürlüğü vilayeti
mizin meyva ağaçlarile diğer 
mezruatında hasarlar yapan 
hastalıklar üzerinde ycıkından 
etütler yaparak bunların yok 

·edilmesi için mücadelelere baş
lamıştır. Bunun için ilk iş ola
rak vilayetimiz meyva bahçe
lerine mahsus bir tımar ve ba
kım talimatnamesi hazırlanmış
tır. Bir taraftan da kiraz ağaç
Jarmı sararak bu mühim ser~ 
veti hasara uğratan haşarat ve 
haıtalıklarla umumi bir müca
dele açılmıştır, Bugüne kadar 

.on bir bin kiraz ağacı fenni bir • 

temizliğe tabi tutulmuştur. Di
ğer taraftan dut ve şeftali 
ağaçlaranın düşmanı diyaspis
Jerle de mücadelelere başlan
mıştır. Ayni zamanda bu has· 
tahğa karşı Gemlikten getirti• 
len parazitlerin muhtelif semt· 
lerde üretilmesi suretiyle tabii 
şekilde mücadele tedbirleri de 
ahnmışhr. 

Tütün hastalıklarına karşı da 
tohumluklar fenni bir dezen• 
feksiyona tlbi tutulmuştur. 
Önimibdeki mevsimde kiraz 
sineği ve zeytin güvelerine 
karşı da mücadele açılması için 
tedbirler şimdiden ahnmışhr • 

Otuz amele Altın kuyusuna düşerek feci 
surette ölmüşl~rdir 

• ·- • -· ' --maı..1 "" .. 
Kap 30 ( Ö.R) - Albn madenlerinde bir kablo kırılmıştır. 

Otuz amele kuymnın içine düşerek feci surette ölmüştür. 
....................................................................................... 
~müttefik asil Yunan milleti- ekselaosızının en samimi tebrik 
'1nin refahı hususundaki can- ve dileklerinden derin bir tarz-

dan dileklerimin ·kabulünü rica da mütehassis olarak en ha-
ederim, raretli teşekkürlerimin kabulü-

T. RÜŞTÜ ARAS 

· Ek1e1Ans Tevfik Rüştü Araı. 

.Türkiye cumhuriyeti hariciye 

vekili 
Ankara · 

. Milli bayramımıı dotayııiyle 

nü rica ederim.Bu münasebetle 
ıize şunu temin etmek isterim ki 
dost ve müttefik aıil milletin 
çok mümtaz mllmessilinden ge• 

len bu candan dilekler benim 

için bil&aua aıiıdir. 

-
Milli kütüphane 

Nasrettin hoca evinin önüne 
bir ağaç dikmiş, oturmuş, gü· 
zelce ağacın dibine bir ıu dö
kuek: 

- Görüp, göreceğin rahmet 
bu olsun! 
Demiş .. 
lzmirin Milli Kütüphanesine; 

lzmire geldim, geleli sık sık 
uğrarım. Herhangi bir eseri 
okumak için aradığım fibrist
lerinde noksanlığı az gördüm. 
Demek ki yine noksanları var. 

Bir gün; adı lazım değil; 
bir kitabı sorduğum zaman: 

- Yok ! dediler. Maamafib 
kütüphanemiz beni değiJ, ben
den çok kültürlü insanlar1 tat
min edecek eserlerle doludur. 

Gelelim maksadıauza; 
Ben; kütüphanenin kış, yaz 

mükemmel okuma salonlarında 
derin sessiılik içindeki çalış
mayı ilk gördüğüm zaman: 

- Her halde bu kültür mü
essesesine kuvvetli yardımlar 
yapılıyor, demiştim. 

Kitap okuyabilmek kabiliyeti 
olan mektep talebelerinden tu-

tun da, müşkül bir bahis üze
rindeki etütlerini derinleştir-

mek istiyen muallimlerimi:te 
ve mütefekkirlerimize kadar 

on binlerce kişi milli kütüp
hanenin müdavimidirler. 

Bana merak olan bu işi bir 
gün, kütüphane memurlarından 

birisine sordum. Aldığım cevap 
beni hayli hayflandırdı, meğer, 

bu muazzam ve kıymetli kü· 
tüpbanenin yegane geliri: Ya-

nıbaşındaki sinema binasının 

kirasından ibaretmiş. Hatta bu 

kira, geçen senelere nisbetle 
azalmış ... 

Yüreğim sızladı, kendi ken
dime: 

-Yal. Dedim, sinema binası 
kiraya verilmemiş olsa o za
man: 

- Kütüphane kapandı! Sö
züyle mi karşılaşacağız?.. Ol
maz şey amma hayali bile in
sanı korkutuyor. : 

Sözün sonu: Candan ve gö
nülden bir dilektir: 

- Ne olur, biricik kütüpha
nemize kuvvetli yardımlar te
min edilse ... 

TOKDIL 
••• 

Katil 
Mehmet eniştesini 

öldürdü 
Ödemişin Birgi nahiyesine 

bağlı Çayağzı köyünde bir 
cinayet işlenmiştir. 

Latif oğlu Mehmet eniştesi 
Şeytan oğlu Şakiri çifte tü
fengi ile yaralamak suretiyle 
6ldürmüştür. 

Yapılan tahkikata göre ha
dise, bir tarla meselesinden 
çıkmış ve kavga biiyüyereli 
Şakirin ölümüyle neticelen
miştir. 

Katil tüfengi ile berabe~ 
yakalanmıştır. ---
iş çok, amele yok 

Şehrin bir ok işlerinde şim
diden amele buhranı görlll
meğe başlanmııhr.Belediye di-
lenirken yakalıyacağı dilenci
leri şimdiden sonra belediye 
işlerinde çalıştıracak ve ken
dilerine halleriyle mütenasip 
yevmiye verecektir. 

Bir kaç ay evvel istiğna ile 
amele kabul eden bazı kum
panyalar, timdi sabahları us
talarını sokak baılannda bek
leterek kendi mağazalarına itçi 
kandıruıağa çalışmakta ve ha• 
len çalıımakta olduklara mağa.: 

1 
ıalardan daha fazla yeymiye 
vadetaiektedirler .. 



.......... 
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Takımlarımız yarın lzmirden ayrılıyorlar B. Stoyadinoviç Romaya gidiyor 

Ankara ve lstanbul maçlarında takım- Italyadaki Yugoslavmül
larımız nasıl netice er alabilir? tecileri ltalyadan atılıyor -
Takımların tertibinde hassasiyet gösterilmelidir 

1··································································································································· • Beşiktaş maçları münasebetiyle geçen iki hldlseclkten anh)"Oruz ki ıstan· : 
• • i bulda haıa : lzmlr takımları nasal oluyor da galip geliyorlar, z;hnlyetl hl- : 

1 ...... ~~=~~~:.~.~.~-~.:~~~.~.~ .. ~~~~ .. ?.~.~.~~.·.~.~.·.~ ... ~::~~~~~ ... ~.:.:~:~~~ .... !..~~!~~~~:: ...... i 
Kulüplerimizin birle~mesioden 

sonra meydana gelen yeni spor 
bünyesini henüz içlerine sin
dirmiyenlerin mevcut olduğunu 
görmekle üzülüyoruz. Yeni 
kulüpleri bir muvazaa aleti te
likki edenler var. Güya bu 
birleşme fikri, yalnız miJli kü
me maçlarında lstanbulun, An
karaoın karşısına kuvvetli çık
mak içinmiş. 

Bunu yüzümüze karşı söyle
diler. Milli küme maçlannda 
bulunmak üzere lstanbuldan 
gelen koya kulüpçü bir ut 
söyledi. Ve bu işte lstanbul -
lzmir futbol rekabetinin bir 
tezahürünü gördüğünü kuş
kuyla anlattı. 

Y alnıı bu kadar değil.. Be
~ikta~ - Üçokspor maçının oy
nandığı akşam .• Arkadaşlardan 
biri, lstanbulda mensup olduğu 
gazeteye maçın tafsilatını tele· 
fonda verirken garip bir vazi
yetle karşılaştı. Maçı veren ar· 
kadaş, oyunun neticesini kat'i 
bir ifadeyle anlahyordu. Karşı
sındaki ıat, neticeye inanamadı: 

- Y anhş olmasın, dedi. l:ı:
mir mi galip, lstanbnl mu ? 

Arkadaşımız cevap verdi : 
- lzmir galip .. Netice sıfır -

bir .• bmirden falan t>yuncu go· 
lü attı. 

Ne kadar garip ki Is tan bul• 
da, maçın tafsilatını alan mu
harrir arkadaş Uçüncil defa 
tekrarlanan bu cümlelercie ha
la bir yanlış yeri arıyordu : 

- lzmirin go!ü penaltıdan 
mı? 

- Hayır, mükemmel bir hü
cumun neticesinde. Üçokspor 
sol açığı tarafından atıldı. 

Ve lstan bullu arkadaş hala : 
Allah, Allah, bu nasıl olur, de
yip duruyordu. 

**** Bir başka gazeteye, oyunu 
idare eden hakem B. Şazi 
Tezcan maçın tafsilatını Is tan· 
bul telefonunda verirken, buna 
yakın bir muhavere geçti. Bu 
iki hadisecik bize anlatıyor ki, 
lstanbulda: lzmir nasıl galip 
gelir, zihniyeti vardır. lzmir 
takımlarına yenilmiye alışmı· 
yan Istanbul kulüplerinin, iz. 
mirin yeni spor bünyesi önünde 
bugibi neticelere sürpriz naza
rile bakmamaları zamam gel
diğini tahmin ediyoruz. Elbet
te ki, yenmek kadar yenilmek 
de lstanbul kulüpleri için tabii 
neticeler arasında sayılacaktır. 

•*• 
Biz höyle konuşurken, lzmir 

takımlarının iki güne kadar 
lstanbula ve Ankarava hareket 
edeceklerini hesaba katmış bu
lunuyoruz. Beşiktaş takımı kar
şısında, bugünkü vaziyete na-
zaran iyi telakki edilebilecek 
neticeler alan lzmir takımları, 
lstanbul ve Ankara stadyum· 
farında bu tak1mlara tefevvuk 
edecek vaziyette midirler? 

Beşiktaş maçlarının, kendi 
takımlarımızın hakiki kuvvet
lerine miyar sayılacağını kabul 
edenlerden değiliz. Beşiktaş 
takımı lzmire, kıymetli eleman
larından m~brum bir vaziyette 
gelmişti. Sonra, Fenerbabçeyi 
mağlup etmesine rağmen Be/ 
şiktaşm lstanbulun en kuvve ı 

takımı olduğunu k:ıbul etmiy .. n
ler çoktur. 

Bu düşünce Hedir ki lzmir 
talamlarmm gerek lstaobuJ, 
gerek Ankarada mağlubiyet 
neticeleriyle de karşılaşmaları 

Beşiktaş f akımı 

mümkündür, diyebiliriz. Babu- runun sol içte, Basrioin orta 
sos Istanbul stadyumunda, Is· muhacimde, Saimin sağ açıkta 
tanbul!u seyirciler önünde bir oynamaları mutlaka lazımdır. 
galibiyet temin etmenin müş· Namık, lzmirin en seri ve 
külatıoı da inamyoruz. en anlayışla sol açığı olduğunu 

Takımlarımızda henüz aksı- son maçta ispat etmesine rağ-
yan yerler mevcuttur. Mesela men bazı idarecilerin gözlerin-
Beşiktaş maçında müdafi oy- den şimdiye kadar kaçmıştır. 
nıyan B. Adnanıo cenah hafı lstanbul maçlarında, normalin 
mevkiine alınarak Zihni'nin altında korkak oyuncuları ta-
yanına Fethinin ikamesinde kıma ithal etmenin belki de 
fayda vardır. Bu suretle Do- telafisi imkansız rahneler aç· 
ğansporun müdafaa hatları ması mümkündür. 
daha zinde bir hale gelebilir. işaret etmek istediğimiz 

Üç'>k spora gelince, bu ta- nokta çok mühimdir. Takımla-
kımın son maçta çıkardığı düz- rımızın esasını korumak için 
gün ve muvaffakıyetli oyuna behemehal son fedakarlığı yap-
rağmen bu değerli çocuklann manın lüzumuna inanıyoruz. 
tam randmanı almadıkların1 tah- Yani, kulüplerin teknik işlerini 
min edebiliriz. Bek bathndan idare eden zevat takviye edil-
başka di~er hatlar üzerinde iş- melidir. Çocuk heyt:canıyle, 
lcmek mümkündür. Meseli Ce- sahada kazanılması mümkün 
mil, lstanbul maçlarında mut- neticeleri başkalarına hediye 
laka takımda, sol haf mt!vki- etmenin önüne geçilmelidir. 
inde yerini doldurmalıdır. Şük- ADNAN BILGET 
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Amerikada bir kanunuesasi meselesi 

Yüksek adalet divanı 
fikrini değiştirıniştir 

Bu vaziyet Ruzvelt tarafından teklif 
edilen ıslahata hak veriyor 

Vaşington, 30 (Ô.R) - Yük
sek adalet divanında (Temyiz 
mahkemesinde) ek~eriyetin ter
sine dönmesi asgari yevmiye 

RuzveU 

tayini meselesinde vaziyeti de
ğ\ştirmiştir. Buna sebep olan 
hakim Robertin asgari günde-

lik kanununun kanunu esasiye 
muvafık olup olmadığı mesele 4 

s"nde fikrini değiştirmesidir. 

1935 senesinde, Nevyork dev· 
letinde gündeliklerin asgari 
haddi hakkında tanzim kılınan 
bir kanun 4 reye karşı beş reyle 
yüksek divan tarafından kanu· 
nu esasiye muhalif szörülmilş ve 

Vaşington devletinde tatbik 
edilen asgari gündelik ücret 
haddi kanunu hakkmda da 
aynı hüküm verilmişti. Şimdi 

ise bu kanunların esas yasaya 
muhalif olmadığı bildirilmekte-

dir. Bu karar çok derin bir 
merak ve tesir uyandırmıştır. 

Yüksek adalet divanının tek 

bir reyi ekseriyetle en mühim 
meseleler üzerinde karar ver· 

mek vaziyetinde olmasının 
mahzurları hakkında mevcut 

kanaat teeyyüt etmiştir. Yüksek 
divanın ne sebeple kanaatini 

değiştirdiği hakkında malumat 
yoktur. Birçok siyasi şahsiyet-

lerin tahminine göre bu deği
şiklik reis Roosevelt tarafından 

teklif edilen ıslahat taraftar
larının miktarını arttıracaktır. 

Filhakika bu ıslahata göre 
yüksek adalet divanı Azalarının 

mikdarı artırılacak olursa bir 
tek reyden ibaret bir . ekseri· 

yetJe hüküm vermek ihtimalle· 

ri azalacaktır. Diğer taraftan 

gittikçe kuvvetlenen bir inti· 
baa göre yüksek divan mille· 

tin ekseriyeti tarafından gös
terilen arzunun tesiri altında 

kalmış ve umumi efkarın en 
kuvvetli tarafına doğru te
mayül etmistir. 

Gazeteler, muahedeyi alkışlıyorlar 
Paris, 30 ( Ô.R ) - Haber 

alındığına göre Nisan sonunda 
Yugoslavya Başvekili B. Sto
yadinoviç Romaya giderek 
Kont Ciano'nun Belgrad ziya· 
retini iade edecektir. Bu mü
nasebetle ltafya ve Yugoslav-
ya arasında kültür iş birliği 
anlaşması imza edilecek ve 25 
Martta Bef gradda imnlanan 
siyasi ve ekonomik mukavele· 
leri tamamlayacakhr. 

Bükreş 30 (A.A) - Hari
ciye nazırı Antonesko 31 
Martta küçük antant konseyinin 
toplantısında bulunmak üzere 
Belgrada gidecektir. Tt•na üze
rinde Romen· Yugoslav köprü· 
sünün temel atma merasimi ve 
keza Çekoslovakya cumhur 
reisi Benesin Belgrad seyahati 
tehir olunmuştur. 

Siyas i mahafilde söylendi· 
ğine göre Yugoslav - ltalyan 
muahedesi küçük antant dev
let reislerinin toplantısından 
ve Beoes'in Belgradı ziyaretin
den evvel üç hariciye nazırı 
arasmda bir mülakah zaruri 
kıldığı söylenmektedir. 

Romanya litinlere olan bü
tün sevgisine rağmen Yu-

goslav - ltalyan anlaşmasının 
kendisine zarar ·verdiği kana
atindedir. Binaenaleyh Küçük 
Antant konseyinin toplantısına 
büyük bir ehemmiyet verilmek
tedir. 

Mevzuubahs olan meselele· 
rin fevkalade nazik olması do· 
hyısiyle konuşmalarda ince te· 
ferrüata kadar gidilmemesi ve 
ittifaktaki müşterek menafi 
esaslarmın bir kene daha tes· 
pitiyle iktifa olunması muhte
meldir. 

Belgrad, 30 { A.A ) - ltal
yan - Yogoslav anlaşmasından 
bahseden yarı remi Vreme 
gazetesi diyor ki: 

iki memleketin ekonomik 
münasebatı genişliyecektir.Bun· 
dan başka anlaşmayı yapanlar 

herhalde sulhab büyük hizmetler 
etmiştir. 

Hükümet partisinin gazetesi 
olan Samuprave Mussolini ta
rafından yapılan tavizattan 
dolayı ltalyada bulunan Yu· 
goslav ekalliyetlerinin fevkal
ada memnun olduklarını ehem· 
miyetle kaydeylemektedir. 

OLza gazetesi bu anlaşma 
ile Habeşistanın ltalya tarafın
dan ilhakını Yugoslavyanm res
men tanıdıS?ını yazmaktadır. 

Hırvat gazetesi olan Jugos
lavenski Loytl gazetesi de Ro-
ma ile Belgrad arasındaki an
laşmanın salim bir mantık mah-
sulü olduğunu tebarüz ettir· 
mektedir. 

Bütün gazeteler bugün ltal
yada bulunan Yugoslav mülte-
cilerinin hudut harici edilecek
lerini kaydediyorlar. 

Bero, 30 (Ö.R)-"Neue Zür· 
cher Zeitung,, Adriyatik anlaş• 
masını tefsir ederken Yugos· 
lavyanın bundan çok istifade 
edeceğini bildiriyor. İtalya ve 
Yugoslavya arasında faydalı 
bir ekonomik işbirliği de ola
caktır. İtalya Yugoslavya için, 
bütün komşuları arasında, iş 
birliği yapmakta menfaatli ol-
duğu başlıca memlekettir. Bel· 
grad hükümeti bu zarureti an· 

· lamışhr ve Roma ile yaptığı 
anlaşmadan sonra arlık dahili 
meseleleri bal için tamamiyle 
serbest kalmaktadır. 

BeJgrad, 30 (Ö.R) - Yu
goslavyadaki Alman azlağınm 
gazetesi Belgradda akdedilen 
1talyan - Yugoslav paktını mü-
sait şekilde tefsir etmekte ve 
ve iki devletin bir sağduyu 
siyaseti yaptıklarını yazmakta
dır. Anlaşmanın hiçbir devlete 
karşı olmadığı hakkında yapı
lan beyanat ta her tarafta çok 
iyi karşılaumışhr. ............ 

Mısır Kralı Lozan'da 

Abukır Yolunda bir 
mabet meydana çıktı 
Mısır'ın en büyük şeker 
fabrikasında bir .grev ~çıktı 

Cenevre, 30 (A.A) - Mısır 
kralı Birinci Faruk dün hususi 
bir gemi ile Lozana gitmiştir. 

Kral büyük kilise ve federal 
mahkemeyi ziyaret etmiş ve 
müteakıben otomobil 'ile 12 
Nisanda Mısır kapitülasyonları 
konferansıoın aktedileceği Mon
tröye gitmiştir. 

Hükümdar otomobil ile Ce· 
nevreye dönmüş ve meşhur 
Cbillon şatosunu gezmiştir. 

Abuklr yolunda 
Londra, 30 (Ö.R) - Kahi

reden bildirildiğin~ göre lsken· 

deriye • Abukir yolunun yarı 
mesafesinde bir heyelan netice· 

sinde eski bir mabed meydana 
çıkmıştır. Bu mabed içinde Mısubaşvekili Nahas Pş. 

genel sekreteri B. Avenolun 
delaletiyle Milletler cemiyeti 

çok iyi muhafaza edilmiş bir 
çok mimari eserleriyle heykel-
ler vardır. sarayını ziyaret etmiştir. Kralın 
Şeker fabrikasında grev yanında valide kraliçe ile pren-

Kahire, 30 (A.A) - Mısırın 
en büyük şeker fabrikası olan 

Komobo fabrikasının amelesi 
Ucret ve iş saatleri yüzünden 

çtkan ihtilaf üzetine grev ilan 
etmişler ve fabrikayı işgal ey
lemişlerdir. 

Komoboya mühim polis 
kuvvetleri tahşid edilmiştir. Şe
hire elektrik cereyanını geti
ren kablo ile telefon kablosu 
kesilmiştir. 

Cenevre 30 ( A.A ) - Mısır 
kralı Faruk' Milletler cemiyeti 

sesler, hviçredeki Mısır mas· 
lahatgüzarı ve 10 kadar mai
yeti bulunuyordu. 

Kral henüz inşa edilmekte 
olan aksamı da dahil olmak 

üzere sarayın her 
gezmiştir. Hükümdar 

tarafını 
büyük 

bir alaka göstermiş ve Mısırın 
yakında Milletler cemiyetine 
girmesi suretiyle babası birinci 
Fuadın en aziz arzularından 
bitisinin pek yakında tahakkuk 
edeceğinden dolayı memnuni
yetini iıhar eylemi$1erdir. 

aı Wlart 1937 _. 
- _g Q 

B. Hitler 
ltalyan ve Yugosla\' 
krallarını tebrik etti 
Berlin 30 (Ô.R)- Yugoslavi 

ve ltaly!l arasında aktedilen 
son anlaşma, resmi Alman o:ıa· 
hafilinde derin bir memnuoi· 
yetle karşılanmıştır. B. Hitler 
Yugoslavya kral naibine ve 
ltalyan kralına tebrik telgraf· 
lcırı göndermiş; yeni anlaşoıa· 
nın Avrupa sulhunu tabkİPI 
davasına hizmet edeceği üıni· 
dini izhar etmiştir. 

Kont Cianonun 
seyahati 

Paris 30 ( Ô.R) - ltalya 
hariciye nazın Kont Cianoouo 
Ankara seyahatinin tehir edil· 
diği haber alınmaktadır.Birkaç 
gündenberi mes'ut müzakere· 
Jer sils\Jesine devam ederek 
hariciye nazırının Ankaraya gi• 
deceği ve ltalya - Yugoslavya 
arasında olduğu gibi Türkiye: 
İtalya arasında da mukarenet• 
maddileştirmeğe çalışacağı bil
diriliyordu. Şimdi ise bu seya" 
hatin bahis mevzuu olmadığı 
bildirilmektedir. 

Suriyede 
DUrzt'ler DUrzl vall 

istiyorlar 

Bir Dıiızi r.engavı!ıl 

Kudüs, 30 (A.A) - Suriye: 
de Dürzi'ler kendilerine val~ 
olarak bir Dürzi'nin tayini0 ' 

ve bu makama da 1926 isya· 
.. ı 

nında nefyedilen ve beoU 
dönmesine müsaade olunmıyaO 
Atraş paşanın getirilmesini is· 
tem ektedir. 

K. Blomberg 
Sofyada karşlland• 

Sofya, 30 ( Ö.R) - AJ[l)ııo 
Harbiye Nazırı General fo~ 
Blorobergin oğlu l3inbaşı Koll 
Blomberj{, tayyare ile buraY' 
geldi. Hükümet erkanı tarafıo· 

1 3• dan karşılandı. Ziyaret, Bu g .. , 
ristanm Almanyaya yapt•g. 
tayyare siparişlerile alakadar 
dır. 

Ellze'de bir toplantı 
Paris, 30 ( Ö.R ) - Ya~: 

saat 10 da Elize sarayın ti 
Cumhurreisi Lebrun'un riyase 

'3' 
altında nazırlar meclisi toP·~İ 
nacaktır. Meclis başlıca 1 

r' ktl. 
mevzu ile meşKul olaca ·ıi 
Beynelmilel vaziyet ve da.l>'.

11 
siyaset bakımından da p01151 

teosiki. # 
t'?.ZZ'LZZT~r7..7.7.Z-/'.X7.77.7f/P I 

' GöZTEPEOE 

Satılık Ev 
Göztcped~, tramvay cad(. ~ 

desi üzerinde 831 numnf
3 

ev satılıktı!". 
sıı 

içinde elektriği, bavn~ıe· 
tesisatı vardır. Yeni de~' 
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~Mart 1937 

ispanyada 
~ -
Yancılar arasındaki • 

18Yanlar mühimdir 
2 
loııdra 30 (Ö.R) - lııgiliz 

d ~~teleri asilerin işgali altın· 
lıkı.' ispanyada birçok kanşık· 
ı. r çıktığını kaydediyor· 

1 'i Bu sabah birçok ga· 
' tlerin ve bunların arasında 

1 "Daily Herald ın neşrettik
erj h b J" I F a er ere göre genera 
ç 
1~11koya karşı muhalefet bir 

l
ok llıerkezlerde açıkca isyan 
e li . h 111 almış ve esasen bu 
h areketıer son derece şiddetle 

111'•1ırılııııştır. En son ayaklan· 

r a Fasta Tetuan tayyare ka
arg·b e a ında olmuştur. Bundan 

1:;eı Sevil, Ml\laga ve Elcezi
ıı e ayaklanmalar olmuştu. 
'l' \t• k • a bu son şehirde ltalyan 
t:r~binerleri asilere iltibak 
R lllışlerdir. Hareketin başına 
1ı'Çeııler ve bu arada bazı 

d~IYanlar kurşuna dizilmişler-
ır, 

Cebelüttarık' dan bildirildiği-
oe " T 'd 1 lo .• gore anca an ge en 
h lr 1 lııler Tetuan suikasdı 

1 akkında yeni tafsilat vermiş
ier.dir. Bu harekete 1000 kişi 
~tırak etmişti. Ekserisi ha va 
Uvvetlerine mensup yüz kadar 

ıa~it ve askı,r kurşuna dizil· 
llıişlerdir. Suikastı bir arap 
•ıçı haber vermiştir. 

Madrid, 30 (A.A) - Union 
;•dyo merkezinin neşrettiği bir 
ebliğde ezcümle şöyle denil
llıektedir: 
t liiçbir netice vermiyen mu
t~t top ve tüfenk ateşleri is-
1ısııa edilmek üzere cephede 
daııı bir sükünet hükümferma-
ır: Hükümet saflanna on asi 

Oeferi iltica etmiştir. 
t londra 30 ( A A ) - Daili 
elgraf gazetesinin bildirdiği

~e göre hükiimet Angligan ki
ıaesinden birkaç zatın hükü
llıetçiler elinde bulunan İspan· 
~a topraklarındaki dini şeraiti 
~tkik etmek üzere İspanyaya 
Rılıııelerine müsaade etmiştir. 

Paris, 30 (Ö.R)- "Ce soir,, 
lr~ıetesine göre ispanyada ltal-

IYaıı ve Almanlarla lspanyol asi· 
eri · llın arası şeker renktir.lspaıı-

rollar hamilerinin gururuna güç 
.alıaınmül ediyorlar. Guadala
~ara cephesinde ltalyanların 
eıiıneti güçlükleri azaltma· 

Iıııştır. Son çıkan isyanlar bu
~uıı delilidir. 
d T.etuan tayyare karargahın
akı suikast Fasda nasyonalist 

te" 
Jıınj yıkmağa matuftu, bu ha· 

teket neticesinde 3 kişi idam 
:dilmiştir. Elcez;rede ise isyan 
deşe.bbüsüne ltalyan askerleri 
. e ıştirak etmişlerdir. Asilerin 
;ı!!'ali altındaki birçok şehir· 
erde bu ayaklanmalar tekerı ür 
ttııı. b ış ve çok sert bir şekilde 
•stııılmıştır. 

Asiler 
Yeni hücumlara 
hazırlanıyorlar 

hu~~drid, 30 ( A.A) - D~n 
kuınet tayyareleri Madrıd 

Ceıılıesindeki düşman hatları-
llııı .. . 1 ~ Uzerınde larassut uçuş arı 

1 aPıııışlar ve seykulceyş nok· 
t~1.arında askeri kıt'alar tahşit 
le ıdl~ekte o!duğunu görmüş-

r ır. 

11 
l' abmin edildiğine göre Ge

r eraı F ranko, kuvvetlerini tek
.~,d toplz makta ve yakında 
'V:a 'd ~ rı e taarruz etmeğe ha-
ırJanınaktadır. 

~i Guadalajara cephesinde va
riet değişmemiştir. Hükümet
~ 'J ihtiyatla ilerlemektedirler. 
~ e efleri Aragon yolunun şar· 
D~daki Espinosa Decnaresdir. 
di~!ınanın Somosierraya çekil· 61 görülmüştür. 

Ört kişi boğuldu 
d 8erlin 30 (Ö.R) - Bir san· 
' 1 d ·ı . d d" t k •• ı._. evrı mesın e or ışı 

""llllulınustur. 

YENi ASIR 

Gümrük tarif esinde tadiller 
Buhrandan evvelki ıiornıal ve serbest vaziyete 
dönmek için her fırsattan istifade edilecektir 

~~~----~--~~--~~~~----~ .. --~~~--~----------~--~----~-
Gümrük resn1ini ödeyen her nevi eşya memlekete girebilecektir 

lstanbul 30 (Yeni Asır-Tele- ve Merbest vaziyete dönmek l hakkında ithal memnuiyetider· eşya memlekete girebilecek 
fonla)- ithalatın serbestisi ve için her fırsat ve imkandan is- hal kaldırılacaktır. demektir. 
kontenjan sisteminin tamamiyle tifade edilecektir. Fakat bugün Bundan sonra da tetkiki Memlekette kurulmuş sanayi 
lağvı için hükümetin yakında alınan tedbirleri bu d~rece şü- biten her kısım derhal ilin hakkındaki suale de B. Celil 
tedbir almak üzere bulundu- mullü addetmek doğru değil- edilecektir. Bunlar hakkındaki Bayar şu cevabı vermişlerdir: 
ğuna dair bazı şayialar deveran d' kayıtlar da kalkacaktır. - Bu nevi sanayide kafi 

k 
ı~ 

etme te idi. İthali memnu eşya hakkında Giimrük tarifesinde de bazı vasıflar aranacaktır. Bunların 
Bu hususta kendisine mü- tadiller hazırlıyoruz. Bu hazır· bünyemizde yeri olması, ipti-

laki olan gazetecilere lktısat bir liste vardır. Bu lis~e üze• lık bittikten sonra bütün mem· dai maddelerin memleket da-
vekili B. Celal Bayar şu be- rinde tetkikler yapmaktayız.Bir nu listeyi kaldıracağız.Yeni ta· bilinde tedarik edilmesi ve 
yanatta bulunmuşlardır: kısım maddeler üzerinde tet- karrür eden vaziyete göre,güm- geniş bir istihlaki olması la-

- Buhrandan evelki normal kiklerimiz bitmiştir. Bunlar rük resm'ni ödiyen her nevi zımdır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kamutay grubu toplandı Hindistana 

Dahiliye Vekilinin Cenup vilayetle
rindeki tetkiklerine ait izahatı dinledi 

Kılınç hakim 
olacaktır 

Bombay 30 (Ô.R)- Kanunu 
esasi hakkında bay Gandi şun
ları söylemiştir: 

1-lükümetin hareket ve siyaseti ittifakla kabul edildi 
- Bundan sonra Hindistana 

ne ben ve ne de ekseriyet ha
kim olacaktır. Yalnız kılınç ha-

lstanbul,30 (Yeni Asır Tele- Şükrü Kayanın, cenup hudutla- grup, bu izahatı hususi ebem- kim olacaktır. 
fonla)-Ankaradan bildiri! diği- rındaki şakavet vak'aları ve hu- mi yet ve dikkatle dinlemiştir. Diğer taraftan Gandi Da ili 
ne göre C.H. Partisi Kamutay dut emniyetinin bugünkü duru- Yakın zamanda Dahiliye ve· Herald gazetesinin hususi mu-
grubu bugün saat onbeşte top- mu ve buralarda alınması gerek- kili ve parti genel sekreteri ha birine şunları söylemiştir: 
lanmıştır. li tedbirler hakkında verdiği B. Şükrü Kayanın bu hususta lngiltere hükümeti memle-

Grup, cenup vilayetlerinde izahatı dinlemiştir. B.M. Meclisine malümat arze- ketin mubtariyetine nihayet 
tetkik seyhatini ikmal ederek B. Şükrü Kaya, üyelerin deceği öğrenilmiştir. Grupta vermiş ve resmen verdiği !>ir 
Ankaraya dönen Dahiliye vekili mütalealarına ve suallerine li- hükümetin hareket ve siyaseti sözü bir kere daha bu defa 
v• C. H.P. genel sekreteri bay zımgelen cevapları vermiş ve ittifakla kabul edilmiştir. da tutmamıştır. 

............................................................ ·············································································~······································· 
Burgos hükümetine karşı Suriye Heyetinin Paris temasları 

Birçok şehirlerde kökleri Beklenen neticeyi ver
olan komplo keşfedildi medi, eli boş döndüler 

Londra 30 ( Ö.R) -Mance~ter Guardiyanın diplomasi Muha· 
birine göre, Burgos hükümetine karşı büyük bir komplo mey
dana çıkarılmıştır. Birçok şehirlerde kökleri bulunan bu komp· 
lonun asıl merkezi Malagadır. 

Suikastçılar asilerin ellerindeki esirleri kurtararak cephe ge
risinde bir isyan çıkarmağı istihdaf ediyorlardı. Birçok zabitler 
bu komploya dahildirler. On sekiz kişi hemen idam edilmiştir. 

ltalyan - Yugoslav dostluğunu 
Alman efkarı umumiyesi alkışlıyor 
Roma 30 (A.A) - ltalyan gazeteleri Belgrad anlaşmalarının 

hariçte uyandırdığı akisler ve sebebiyet verdiği tefsirlere sütun· 
lar tahsisine devam etmektedir. Popolo D'Roma gazetesi bil· 
hassa B. Hitlerin tebrik telgrafını tebarüz ettirmekte ve bu tel
grafın ltalyan· Yugoslavya an ~aşmasını kayıtsız ve şartsız alkış· 
!ayan Alman efkarı umumiyesinin müsbet hüsnükabulünü teyit 
eylediğini bildirmef..tedir. 

Başvekilin Belgrad seyahatinde 

Hariciye Vekili ile bazı 
zevat refakat edecek 
lstanbul, 30 (Yeni Asır - Telefonla) - Ankaradan bildirildi· 

ğine göre, Başvekil ismet lnönünün Belgrad seyahatinde kendi· 
lerine refakat edecek zevat şunlardır: 

Hariciye Vekili Doktor B. Tevfik Rüştü Aras, Protokol şefi 
B. Şevket, üçüncil daire şefi B. Cevad, Başvekalet kalemi 
mahsus müdürü Bay Vedit, Hariciye Vekaleti kalemi mahsus 
müdürü B. Refik Amir .. 

Kar yığınının altında kaldılar 

19 amelenin hayatların
dan endişe ediliyor 

İstanbul, 30 (Yeni Asır telefonla) - Belgraddan bildiriliyor: 
Kayak sporları için karlı dağlara çıkan yirmi sekiz amele büyük 
bir kar yığınının altında kalmışlardır. 

Bunlardan dokuz amele kurtulmuı ve on dokuzu kar yığınla
rının altında kalmııtır. Şimdiye kadar karlar altından iki ceset 
çıkarılmı,hr. Diierlerinin de bayatından endi•e ediliyor. 

lstanbul, 30 ( Yeni Asır - Telefonla ) - Suriye gazeotelerinin 
son gelen nushalarında görüldüğüne göre, Parise giden Suriye 
Başvekilinin riyasetindeki heyetin Fransa hariciyesinde yaptığı 
temaslar beklenen neticeyi vermemiştir. 

Fransız Hariciye nazırı, Suriye Başvekilinin riyasetindeki hey
ete, Türkiye ile anlaşma lüzumunu bildirmiştir. 

Heyet Paristen eli boş olarak dönmektedir. Suriye Başveki
linin riyasetindeki heyetin Paristen avdette Ankaraya gitmeleri 
ve ricalimizle temaslarda bulunmaları muhtemeldir. 

B. Mecit 
lstanbul mUdUrU mU 

olacak? 
lstanbul, 30 (Yeni Asır Te

lefonla) - Şehrimiz Merkez 
bankası müdürü B. Sait, ban
kapın unıum müdür muavinli
ğine tayin edilmiştir. lstanbul 
şubesi müdürli\ğüne lzmir Mer· 
kez bankası müdürü B. Meci
din getirilmesi kuvvetle muh
temeldir. 

Varidat 
Gt>çen seneye 
nazaran fazladır 

lsatanbul, 30 (Yeni Asır • Te-
lefonla) - Tutulan istatistik
lere göre, devletin dokuz aylık 
varidatı geçen seneye nazaran 
17360128 lira fazla olarak 
80190713 liradır. 

Parlamentolar kongresi 
Roma, 20 (A.A) - Parla

mentolar kongresi 18 milletin 
iştirakiyle Perşembe günü açı
lacaktır. Programda bilhassa 
iktısadi meseleler arasında has
saten iptidai maddelerin tevzii, 
gümrük maniaları, kambiyolar, 
paraların iıtira kıymetleri mes• 
deleri bııLınacaktır. 

lrlandanın istiklali 
Dublin, 30 (A.A) - 1916 

isyanının yıldönümü burada 
tesid edilmiştir. Merasime B. 
Dö Valera riyaset etmiştir. 

Nevport'da ve Castejar ci
varında adliye nezaretinin mil· 
manaatine rağmen nümayiş 

yapmak istiyen cumhuriyetçiler 
bazı hadi~elere sebebiyet ver
mişlerdir. Nümayişçilerle polis
lerden yirmi kişi kadar yara• 
lanmış, 40 kişi kadar da tevkif 
edilmiştir. 

Hltlerl temsil 
Roma, 30 (Ö.R) - Berlin

den bildirildiğine göre lngiliz 
kralının taç giyme merasimin
de B. Hitler kendisini temsil 
etmek üzere mareşal von Blom· 
bergi tayin etmiştir. 

Belçika intihahatını 
kim kazanacak? 
Paris, 30 (Ö.R) - "Groix" 

gazetesi 11 Nisanda Brükselde 
Başvekil B. Von Zeelandı fa
şist Degrelle ile karşılaştıra• 
cak olan intihapta Başvekilin 
demokrasiyi temsil ettiğini, bu 
sebeple Fransa ve lııgilterede 
teveccühle karşılandığını, B. 
Degrelle'in ise Almanya ve 
Italyada tevecclihlcre dayandı
ğını kaydediyor. 

sanır- ıs 

lstanbul radyosu 
Saat 
12.30 - 14 arasında Türk musi· 

kisi, halk şarkıları, ha
vadis 

17 inkılap dersleri, Üniver
siteden naklen 

18.30 Plikla dans musikisi 
19.30 Tayyare Cemiyeti namı

na bir konferans 
20 Bayan Nezihe ve arka-

daşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkılan 

20.30 Bay Ömer Riza tarafın· 
dan Arapça havadis 

20.45 Türk musikisi ve halk 
şarkıları 

21.15 Stüdyo salon orkestrası 
22.15 Ajans ve borsa haberleri 
22.30 Plaklarla müntehap par-

çalar 

Ankara radyosu 
Saat 
12.30 - 13.30 Plakla Türk mu

sikisi, dahili, harici ha
berler 

18.30 Plak neşriyatı 
19 Bay Servet ve arkadaş-

ları tarafından Türk mu
sikisi ve halk şarkıları 

19.30 Arapça havadis 
19.35 Türk musikisi ve halk 

şarkıları 

20.15 Hukuki konuşma Bay Ek-
rem tarafından 

20.30 Plakla dans musikisi 
21 Ajans haberleri 
21.15 Stüdyo salon orke5trası 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şeker konferansı 
Londra, 30 (Ö.R) - Burada 

toplanan beynelmilel şeker kon. 

feransında Amerika hüküme
tini temsil edecek olan B. Her· 
man Davis tahmin edildiğine 
göre bu ziyaretten istifade 
ederek lngiltere, Fransa ve 
Amerika arasında bir ekono
mik anlaşma imkanları hak
kında lngiliz devlet adamlarile 
temasta bulunacaktır. Esasen 
bu mesele Fransa başvekili B. 
Blumla Amerika sefiri arasında 
da müzakere mevzuu olmuştur. 

Tıp aleminde 
Sıtma ateşi ile bazı has
ta !ıklar tedavi ediliyor 

Nevyork, 30 (Ö.R) - Bazı 
hastalar nezdinde sun 'i bir 
sıtma ateşi tahrik etmek su
retiyle bazı hastalıkların teda
visi usulü 20 senedenberi Ame
rika ve Avrupada tatbik edil
mektedir. Kolombiya üniversi
tesinde ilk beynelmilel fievrot
herapie kongresi yapılmıştır. 

Profesör Abrami'nin riyaseti 
altında meşhur Fransız dok· 
torlarından mürekkep bir Fran
sız delegasyonu bu yeni tedavi 
usulü hakkında mühim bir ra· 
por verecektir. Fransa sefiri 
B. Bonnet bu usulle muvııffa
kıyetli tedaviler yapan bazı 

Amerika doktorlarına ve bu 
tedavi usulünü tetkik için hu· 
ausi bir laboratuvar kurmuş olaı 
bir profesöre Lejion d'honneur 
nişanını vermiştir. ---Bekçinin evinde 

Karşıyaka alaybeyinde gece 
bekçilerinden lbrabim müra• 
caat ederek evinde iki gün 
misafir kalan Ibrahim ve ka
rısı Fatma tarafından bir ta
kım eşya ve çamaşırlarının ça· 
lındığını iddia ve şikayet 
eylemesi üzerine suçlular ya· 
kalanmışlardır. 

Arkadaşı a,ırmı' 
Şehitlerde iplik fabrikasında 

evlerde oturan Mehmet oğlu 

Hüseyin bir odada beraber 
yattıkları lbrahim oğlu Mustafa 
tarafından 13 lira kıymetinde 
bir caket ve peşkirini çalıp Ka
saba taraflarına kaçtığını tiki
yet eylemesi üzerine tabkiakat 
ve takibat,,. baılanmıstır. 



lngiliz mahf ellerinde 
ltalyan imparatorluğunu 

meselesi bahis mevzuu 
tanımak 
oluyor 

Roma 30 (Ö.R)- lngiliz si
yasi mahfellerinde ltalyan im
paratorluğunun tanınması me
selesi yine bahis mevzuu ol
maktadır. Fili olarak iki fara
ziye ele a~ınıyor: Ya Milletler 
cemiyeti asamblesi top landığı 
zaman delegasyonların salahi-
yetlerini tetkike memur komite 
Habeş delegasyonunun salahi
yetini tanımıyacak, yahut Ne-
güs Cenevreye bir delegasyon 
göndermekten sakınarak mese-
leyi a-;kmtıda bırakacaktır. Fa
kat "Daily Telegrapb,, gazete-
sinin dip '.omasi muhabirine gö
re, lta lyanın asamble müzake
relerine iştirak edebilmesi için 
meselenin umumi toplantıdan 

evvel halledılmiş olması lazım
dır. Bu nokta üzerinde başlıca 
devletler arasında müzakere
lere girişildiği bildirili yor. Fa. 
kat bu müzakerelere kaç dev-
letin iştirak ettiği ve neticesi- ' • 
nin ne olaca~ı belli değildir. Musc;o/ıni ve 71abluslu köleleri 

........................................................................ ·····•••······························•••····•··•·····••···• 
Yeni bir diplomasi faaliyet devri 

Nisan ayı içinde birçok yeni pakt
ların aktedileceği haber veriliyor 

Fransız harbiye ~azırı Eden'le görüşecektir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fıa11sız Cumlwneısi lcb11ın mesaı odasında 

Londra, 30 (Ö.R) - "Star" 
gazetesinin bildirdiğine göre 
Fransa milli müdafaa nazırı B. 
Daladier 21 nisanda lngiltereye 
gelerek Manchester'de şerefi
ne tertibedilecek bir çok kabul 
resimlerinde hazır bulunacaktır. 

Bu fırsattan istifade ederek 
Fransız harbiye nazm B. Eden-
le uzun muhavereJerde buluna-
caktır. lngiliz hariciye nazırı, 
B. Daladier şerefine Foreigo 
Office'de bir ziyafet verecek 
ve bunda büyük lngiJiz parti
lerinin başlıca şefleri hazır 
bulunacaklardır. 

YENi PAKTLAR 
Paris, 30 (0.R) - "Homme 

Libre,, gazetesi yazıyor: Avru
pada yeniden bir d iplomasi 
faaliyet devri açı ' mışhr. Nisan 
ayı içinde bir çok yeni pakt
ların aktedileceği bildiriliyor. 
Reis Roosevelt'in müşaviri 
Bay Norman Davis Avrupa
da bir devir seyahati yaparak 
sulhu kurtarmak ve teşkilat
landırmak işinde Birle~ik Dev-
letlerin ne şartlarla Garp de
mokrasilerile işbirliği yapabi le
ceklerini tetkika geliyor. Bü
tün bu müzakere ve seyahat-

Yazan : Tok Dil Tefrika No: ıao 

na çıkarlar. Böyle düşünmek hamdır. yoln çıknrım, Mehmet, Hasan, Tok 
Şimdi hem Haydar oğlunu, hem ken· makçı Veli, hndi bakalım atlara.Bana 
dimizi kurta rmak için katırcı oğlunun Allnhısmarladık. Allah izin verirse ya-
mutlnk yetişmesi lazımdır. Dedi. rın bu vakıtlerde burdayız. 

Sen nuh d iyup P eygamber de:niyorsun. . • . . • · · · 

Diye tekrnr itirazn yeltenen Akva· 
kalıoğlunun sözünü bütün efel er : 
-Doğru söz 1 
-A. Doğrudur 1 

- Böyle olmalı 

- Gidelim l 
Sesleriyle kestiler. Akyakalıoğlu 

kızmıştı . 

- Peki 1 Dedi. S iz durun, ben g ide· 
ccğim, o köyün yolunu da bilirim, kö-

yü d e bilirim. Zaten E..ıydaroğlunun, 

Katırcıoğluyle dargınlığı toyluktur.Kal
dı lci Katırcıoğlunun imdat beldiyen,ya
ralı bir arkadaşa koşması muhakkak
br. Siz Allahaşkına kem, küm edip dur· 
mayın. Şuracıkta eforun, etrafı sarıp 

kollayın, ben yanımJl bir iki kızan alır, 

Akyaknlıoğlu bu sözünün arkasın· 

dan, hiçbir şey dinlemeksizin atına at· 

layıp, ver elini cHasırcı köyü~ diye 
dolu dizgin, arkadaşlariy]e b eraber dağ 

yollarına saldırmıştı. 

*** Akynkalıoğlu, arkadaşlarından ayrıl-

dığı gecenin, ertesi günü, öğleye doğru ; 

Haydaroğlunun sığındığı k öyün içine bir 

haber salınmıştı. Gizli, gizli etrafı ayak· 
landıran ve kuşkulandıran bu haber : 

- qkıya Haydaroğlu, bu taraflara 
kaçmış. yaralı imiş, kim onun nerede ol
duğunu haber verirse kendisine beş at 
ve beı kese verilecelc.miş 

Haydaroilunun ııiındığı köyde de bu 

Jerden Almanya uzak durmak-
tadır. Birçok memleketleri sa
ran bu diplomasi faaliyet ekse
riyetin Hitler rejiminin tehdit
lerine karşı geçilmez bir ma
ma hattı kurmak arzusunu 
göstermektedir. 

TUNUS VE ITAL YA 
Roma, 30 (Ö.R) - Pariste 

çıkan "'!ictoire" gazetesi Fran
sı z ve ltalyan sıyasetJeri ara
sında bir mukayese yaparak 
şu müşahedelerde bulunuyor: 
ltnlyada millet tam disip lin 
atında yaşayarak vatanperver
Jik h ssiyatmda birleşirken 

Fransada bir dahili harp havası 
esmektedir. ltalyanın komşuc;u 

olan veya olmıyan birçok dev
letler Habeş ilhakını tasdik et
mişken yanız Fransa bunu 
kabul etmemekte inat ediyor. 
Trab!usta müslümaolar Musso
liniye sadakatlerini bildirirken 
Tunus müslümanları Fransız 
askerlerine i!lıyan ediyorlar. 
ltalya bütün komşulariyle fay
dalı anlaşmalar yaparken Ce
nevre makanizması Sovyetlerin 
kendi menfaatleri namına sarfet
tikleri gayretlere rağmen kısır 
kalıyor. Nıbayet Almanya ve 
ltalya bütün kcmşu!ariyle ayrı 

ayrı anlaşıyorlar. Halbuki Fran-

hnber yayılınca, herkeste bir şüphe ve 
telaş uyandı, birbirlerinin gözlerine ba
karak, omuz ıilktiler .. F akat Haydaroğ

lunun yarasını tedavi eden Arnavut boz· 
ması, §eytani bir gülüşle gülerek, haberi 
salan adamın kulağına : 

- Beni bu haberi salanın yanına gÖ• 
türür müsün ? 

Dedi mal bulmuş mığribi gibi sevi· 
nen hafiye ; derhal ve gizlice onu bir ata 
atlatıp, yola çıktılar. 

Aradan Üç saat geçmeden, köy Koca 
Hnsan paşanın adnmlnriyle ıarılmıştı. 

Köyün dışarısında nöbet b ekliyen efe· 
ler, bu müthiş kuvvet karşısında birşey 
yapamıyacaklarını anlayıp, hiçolmazsa 
kendile rini m eyd ana çıkarmamak v e 
ortalıkta uyandıracakları bir patırtı ile 
şüphe vermemek için saklandılar. 

Köyün içine iki yüz silahlı girdi. R eh
b erleri Arna vut, Haydaroğlunun yattığı 
odayı i"nret ederek : 

- Nah 1 Burada 1 Dedi ve çekildi .. 
Haydaroğlu yarasının sargısı ile,ocak 

başına çekilip, uzanmış. ocakta çatırda· 
ynn kütüklerin alevine gözünü dikerek 
çubuğu çekip koyu koyu düşünüyordu. 

Yanında bulunan ve odanın birer ke
narına çöken üç, dört arkadaıı, dışarıda 
bir gürültü duyup, yerlerinden kalkındı

lar. Birbirlerine bak11ttlar.lçlerinden bi
riai, odanın kapıamı açıp dıtan fırladı.fa-

Şuşnig'in bir makalesi 
Avusturya kendini yeni bir devriıı 
başında bulunan bir memleket sa yıyot 

Kralllk taraftarları geniş propaganda yapıyorlar 
Viyana, 30 (A.A) - Başve

kil B. Şuşnig paskalya müna
sebetiyle Reicbpost gaz~tesin
de neşrettiği bir makalede 
ezcümle d iyor ki: 

Avusturya bugün kendisini 
tarihe karışmış bir devirden 
kalma değil, yeni bir devrin 
başnıda bulunan bir memleket 
addediyor. Avrupanın imarı için 
sarfedilen gayretlere vasati 
Avrupadaki teşriki mesaimizle 
iştirak ediyoruz. Bu vazifeyi 
ifa etmekle hem Avrupaya, 
hem de Almanlığa hizmet et
miş oluyoruz. 
KRAL T ARAFDARLARININ 

PROPAGANDALARI 
Viyana 30 ( A.A ) - Husu

si bir membadan öğrenildiğine 
göre Avusturyalılara bir ziya
ret mahalJi olan Mariabellde 
imparator Kari ve imparator 
Ottoya sadakat lehinde yapıl
mak istenilen bir merasimden 
vazgeçilmiştir. 

Bunun sebebi davet edilen 
grup ve cemiyetlerden bir ka
çının merasim murahhası gön
derecek vasıtalan olmadığanı 
bildirmeleridir. 

Styryadan kral taraftarı bir 
hatip, saltanat iade edildiği 
takdirde Avusturyada derhal 
paranın kıymetlenmesi ihtimali 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sa ve logiltere dünya anlaşması 
peşinde koşuyorlıu ve bıristi· 
yanlık prensipleri yerine far
masonluk esaslarını ikame 
etmek istiyorlar. 

FRANSANIN ŞÜPHELERi 
Paris, 30 (Ö.R) - "Ouvre,, 

gazetesi Fransa ve ltalya mü
nasebetleri meselesini tekrar 
ortaya atıyor: Muhtelif devlet .. 
Jer ltalyadan ne istiyorlar? Tu
na havzasında her türlü huzur
dan, ekonomik her hareketten 
ve her genişlemeden sakınma
sını mı? Şüphesiz bayır. Fakat 
her hegemonyadan sakınmasını 
mı? Şüphesiz evet. Ve ayni 
suretle, herkesten ziyade 
kendi menfaatlerine karşı bir 
tehlike teşkil eden diğer 
bazı hegemonya'lara da muha
lefeti ve merkezi Avrupa mil
letleri arasında bir anlaşma te
sısıne çalışmasını. Böyle bir 
siyaset ltalya için, şüpheli olan 
istifadeleri bala bekletirken, 
şimdilik ancak muazzam mas-
rafları göze çarpan Habeş ser
güı.eştinden ve ancak zahiri ve 
mecburi bir müzaherete daya-
nan rejimlerin hakiki zayıfhgını 
ispat edeolspanyol macerasından 
hiç şüphesiz daha elverişlidir. 

kat sofadan köyün ıokağını görür, gör
mez, geri dönerek odaya daldı, vt: ka· 
pının akasma dayanarak : 

- Bastılar 1 
· Dedi. Bu tek söz, hepsini silaha ıa· 

rılttığı gibi, Haydutoğlunu da heyecanla 
ayağa kaldırmıştı. 

Odadaki üç, dört efe, bu hücumu kar· 
ıılamağa hazır, tetikte dururlarken, otur
dukları odanın kapısı vuruldu. 
- Açın 1 
Ses yok .. Ses alamayınca kapıya yük

lendiler. Kapı, çat! Diye arkasına da· 
yandı ve lakin ilk girenin, kalbine bir 
hançer saplanıp yere devrilmişti. Arka
sından silah sesleri belirdi, kapıya hü
cum edenler, dehşetli bir panikle geri 
döndüler, sokağın kenarlarına sokulup 

beklediler. 
Birkaç dakika sessiz geçti. 
Bir aralık Abaza H asan paşanın 

-Saldırın . .. Ne korkuyorsunuz! Na-
rası, ıokağın içine çınlayınca, tekrar 
heyecnnlanıp odaya aaldırdılar. 

Odanın kapısı İyice kapanmıştı. Sofa
ya çıkanların Üstüne, odanın sofaya ba
kan penceresinden kurşun yağmağa bat
ladı. 

Bu mücadele, iki saat ıürdü, korkan· 
lar kaçtı, cesaretliler ıofada ıerilip kal
dılar. 

Bu hali aören Abaza Huan Paıf& ı 

Viyanada sık sık göıülen vazivdletden : Nazi tokazo/ariy/e 
dolu caddelude mı/lalvözler 

ofduğunu beyan etmiştir. Ha- hoşnutsuzluğa sebep olmuıhlf• 
tibe göre Amerika bangerlt:- Papasların kiliselerde katoli": 
rinden milrekkep bir grup bu lere karşı rejimin vaziyetiıl' 
takdirde 100 milyon dolar ver- tankit ve rasist prensiplerio' 
meye hazırdır. Diğer kral ta- hücum eden vaizlerde bulun111•· 
raftarı bir hatip de eğer impa- maları için hükümetin tedbir-
rator avdet edecek olursa Yu- ler almak fikrinde oldui" 
goslavyanın derhal lstiryanın bazı mahfillerce zanoeditoıelı• 
ceoubunu, ltalyanların da Ti- tedir. Şu takdirde bu yasa~ 
rol'un cenubunu Avusturyaya boyun eğmiyecek olan Katolılı 
iade edeceğini iddia etmiştir. papasJarıu kitle halinde tevki~ 

BERLIN PAPAYI Jazımgelecektir.Berlin hüküoıetı 
PROTESTO EDiYOR Papaya yeni bir protesto no .. 

Paris, 30 (Ö.R) -" Journal,, tası S{Önderecektir. Bu sırad• 
3 üncü Reich'ın papalıkla mü- Almanyadaki Katolik pisko• 
nasebetlerini kaydediyor: Papa poslar hükümetin konkordaY' 
tarafmdan gönderilen tamimin muhalif hareketlerine muk•• 
Italya ve Avusturyadaki tesir- vemete hazırlanıyorlar. Yakınd• 
leri Almanyada acı bir his bu maksatla bir kongre de ya-
uyandırmıştır ve şiddetli bir pılacaktır. .-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 

Glaskov Dük dö Vindsot 
Silah fabrikalarında grev Bn. Slmpson'la Parls'lf 

Roma,30 ( Ö.R ) - Londra- evlenecekmı, •• 
dan haber alındığına göre Viyana, 30 (Ö.R) - Ni .. O 

Glaskov'da lngiliz teslibatı için ayı zarfında Vindsor Dükall: 
• 1 

çalışan bir fabrikada grev çık- nın Avusturyada ikametıO 
mış ve işçiler fabrikayı işgal uzatmak niyetinde olduğu ı61 .. 
etmişlerdir. " Morning Post ,, leniyor. Sabık kral Mayıs ayıo-
gazetesi bu grevin yalnız eko- da Parise gidecek ve Bn. Silll" 
nomik sebeplere dayanmadı- psonla orada evlenecek111İt 
ğım, işe siyasi mülahazaların Bundan sonra Vindsor DO .. 

kası ve Düşes Avustury•11 
da karıştığını yazmaktadır. 

dönerek orada yerleşecekler Grevcilerin elebaşıları lngiliz . 
t l.h • . 1 mış. ,,•• es ı at programı ıçın ça ışan ...................................... " 
en mühim bir fabrikayı dur- rarından evvel Labour Par•ı 
durmuş olmakla iftihar ediyor~ tarafından yapılan bir içtioıadl 
lar. Sindika reisleri grev ka- bu1!!'!!!1~şlardır, , 

- Yakın şu evi 1 nı önüne gelen birisine savururken d~ 
Diye korkunç bir emir verdi. Hayda-1 rildi. Onun devrilmesi üzerine, duııı:;. 

roğlu ile arkadaşları bunu duymuşlardı. ' ıokak, Abaza Hasan paşanın adaıııl; 
Kapıyı açıp dışarı ıofaya fırladılar. Dışa· I ile doldu, ellerindeki yatağanlarını k 
rıdakiler evin etrafını sarıp rast geldik· lanamıyan diğer efeleri kıskıvrak Y~ 
leri tarafa yanmış paçavralar koymağa, 1 layıp, bağırta bağırta bağladılar. 
ateşlemeğe başladılar. Efelerin ikisi sofa- Bu faciayı; Haydaroğlu, odanın ı/I' 
dan muhasırların üstüne ateş açarken, fasından seyretmişti.Eline geçirdiği k~ 
diğerleri de, odanın içinde ne kadar tes· §Unsuz tüfenklerden birisinin namluP"' 

ti, kova varsa ıularını duvar diplerine 1 bir ok gibi uzatıp hedef alarak, arkacı-f 
boşalttılar. ]arını bağlıyanlardan birinin cBeynİ .,_-

Fakat d!'rı~aki ce~ gafire .dört wki§i · dur ı >diye fı~lal ve olduğu yere~; 
yetecek degıldı ya 1 Nihayet zaafa ugra· apal, topal bır daha boş tüfenk b.J 
dılar. Silahları kurşunsuz kaldı, can 'ı onu da hedefsiz bırakmadı. 
havlile fırlattıkları hançerlerinden de ay• 

1 
En sonra etrafta bir şey buJaına.YI"" 

rılınca, ellerinde birer hantal yatağan sı· ' bir kahkaha atıp J,i 
ntyordu - Size ben teslim olmam. )r.el> 

Evi ateş sarmıştı. Haydaroğlunu bek· fermanımı kendim veririm. fi'' 
liyen efeler : Diye, sendeliye, sende!rye odaya.,.,-

- Sen buradn kal 1 Haydaroğlu !Biz 1 di, kuşağından bir kurşun çıkarıp. 

şimdi hem ateşi söndürür, hem de bu 1 tucunu açtı, hartucun İçindeki barU;; 
adamları haklnrız. 1 gömleğinden yırttığı bir bezi so~ 

- Eğer ölürsek hakkını helal et 1 D e· ucunu çıkardı ve kasığındaki Y ~ 

diler. sargısını açarak ynranın ortasına h•. b"' 
Haydaroğlu yerinden kalkarak : f soktu, ilerledi, fitil yerine kuJlandıB1~ 
- Durun be kızanlar 1 Durun 1 Ve- zin ucunu ateşledi. Bir lahza sonra ç s 

rin bana da bir hançer ölünceye kadar ! daroğlunun kaşığında, barutlu hartı' V 
çarpıpyım 1 1 - Booov J Diye patlamış, }-{~ 

Derken, efeler çoktan dıpn fırlamıı roğlu da serilip. arkası üstü, ke 
aokağm ortasına atılmıılardı.Bir çabrtı l atmııtı .• 
koptu. Efelerden biriai elindeki yataia-
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- 142 
Giıin süvarilerini de Mare

şal De Tuanın üç yüz atlısı ta• 
kip etti. Daha arkada son mo· 
da bir araba vardı. Bu arabada 
bir sürü gülen, muhtelif tavır· 
lar alan adamlar vardı ki bun
lar da Dük Danjo ile düzgünlü, 
tuvaletli, kokulu Mojiron, Ke
l~s, Kenmeyreo ve diğer bazı 
kıınselerdi. Bunlar öldürülen bir 
adama, ateşe verilen bir eve 
karşı bravo diye bağırıyorlardı. 

Giz, Tavan, Danjo, halkın 
sürekli alkışları arasında geç• 
tiler. 

Giz: 
- Kanla hararetinizi söndü· 

riinüz dive bağırıyordu. 
Danjo; 
- Kao alınız! ..• Kan alınız!.. 

diye bağırıyordu. 
Tavan: 
- Kan almak Mayıs ayında 

olduğu gibi Ağustosta da eyi
dir, diye gükriyordu. 

Çan seslerinden "öldürünüz! •• 
öldürünüz!,. feryadı fırlıyordu. 

Bu cehennem alayıoın geri
sinden kuvvetli hayvanlar ta
rafından çekilen on beş yük 
arabası geçti. Bunların da içi 
kanlı cesetlerle dolu idi. Araba 
la!ıtalarının arasından kanlar 
akıyor ve büyük tekerlekler 
ıokakta kanlı izler bırakıyor· 
lardı. Yük arabaları da Sen 
ııehrine doğru gözden kaybol
dular. Halkın gürültüsü o de· 
rece artmıştı ki yer, gök ye
rinden oyoiyor. Sanki beşeri
yet son gününü yaşıyor ve kı
yamet kopuyordu. 

Pardayanlar da bu gürültülü 
halkın çalkanhsı arasına katı
larak sürüklendiler. Nereye gi
diyorlardı. Onlar da bilmiyor
lardı. Kızgınlıklarından akllla
rını oynatmış gibi idiler. Etraf· 
larında cellatların kendilerine 
bakmadıklarına hayret ederek 
birdenbire her ikisi de sağ kol· 
~arında birer beya:>: sargı oldu
gunu gördüler. Bu sargıları 
Dostiyerdeki birkaç dakikalık 
levakkufları sırasında Hoket 
alelacele kollarına sarmış ve 
onlar da bunun farkında olına
ınışlardı. 

Şövalye kızarak kolundaki 
ıargıyı çıkardı. Hükno değildi. 
Acaba Katolik mi idi. Hakikat 
lranırsa her iki dinin de esas
larını bilıniyordu. Sargıyı at· 
ınak btedi. Babası bunu yere 
düşerken aldı. 

- Ne olur. Hiç olmazsa bu
ııu Hoketin bir hatırası olarak 
sakla dedi. 

Kendisi sargıyı kolundan çı· 
karmadı. Oğlunu da bu sargıyı 
lakmıya kandıracağını umu
Yordu .. -

' 

Şövalye omuzlarını silkti. ih
tiyar Pardayan beyaz kumaşı 

oğlunun cebine sokarken eline 
bir kağıt ilişti: 

- Bu nedir? .. dedi. 
- Ne .•• 
- Birşey değil.Aklıma geldi. 

Haydi yürüyelim. 
Hakikaten birşey değil... Yahut bü

yük birşey değildi. Bunlar Kolinin ko
nağı bahçesinden çıktıları zaman bü
yük Pardayan Bemin ayağının dibine 
düşen bu kağıdı görmüş onu yerden 
alarak cebine sokmuştu. Bu da eski 
serserilik adetlerinden idi. 

tlk görüşte herşeyi sezmek, çabuk 
hareket etmek ve iz bırakmamak. 

Bunlar Monmoransinin konağına 

varmak için geçmek mecburiyetinde 
bulundukları Sen nehrine doğru bu 
çalkantı ile sürüklenerek ilerliyorlar
dı.Köprünün başında durmağa mec
bur kaldılar. Çünkü iğrenç manzara
yı kahkahlarla seyreden sekiz, onbin 
kişilik bir halk kütlesi burada toplan
mıştı. Yukarıda yazılı; kaltak karılar 

sırtındaki sepetlerden çocukları çıka

rıp Sen nehrine atıyorlardı. 

Sıra yük arabalarına geldi. Bunlar 
da cesetleri nehire döktüler. Akan su
lar cesetleri sürükleyip götürüyordu. 

Nehrin suyu katillerden kıpkızıl ke
silmişti. Halk bunu alkışlıyor, bağırı

yor. Gülüyordu. 
Bu cesetler arasından henüz ölme

miş yaralı, biri sahile çıkmak için ça
balarsa, bu çılgınca sevinçler haddini 
aşırıyor, ve mecruhlar sırıklarla akın
tıya itiliyorlardı. 

Pardayanlar , bu korkunç hayal
den de kaçmak istediler. Azap ve ıs

tırap içinde köprüyü geçmek için 
ilerlemek teşebbüsünde bulundular. 
Şüphesiz bunada imkan yoktu. 

Yalnız; Hüknoların bulunduğu yeni 
bir yer haber verilince çeteler oraya 
yollanmak üzere tekrar toplandılar. 

Pardayanlar yine yeni bir akıntıya 
kapılarak nereye gittiklerini bilmek
sizin sürükleniyorlardı. Bir saat kadar 
gittiler. Birçok sokaklardan geçtiler. 
Gözleri d~hşetle yerlerinden fırlamış, 

kafaları çan gürültülerinden, katille
rin bağırtılarından şişmişti. Birdenbire 
küçük bir sokağa, kendilerini atarak 
sürükleyici beladan kurtuldular. Ne
fes nefese, şaşkın, şaşkln, koştular. 

önlerine, alçak duvarlı bir arsa çıktı. 

Parisin bu köşesi sakin ve gürültü
süzdü. Burası etrafında kasırgaların 

delicesine dolaşarak, içine temas etme
den geçtiği yer boşluk gibi idi. 

Nerede bulunuyorlardı? ... Bunu on
lar da bilmiyorlardı. Saatin kaç oldu
ğununda farkında değillerdi. Yüzlerin
den akan terleri sildiler. Birkaç daki
ka etraflarında kan görmedikleri için 
derin bir nefes aldılar. On adım kadar 
solda geni:; bir kapı; kapının yanında 
da alçak yapılı bir bina vardı. 

Kapının üstündeki beyaz salip işa

reti gözlerine çarptı. 

- BiTMEDi -

Çiftçi ve hayvan 
s hiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvan'arınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

~ 

Tı..ran fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha· 
!inde kü~peleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

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

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
ınu 'a tı lı:nir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 
Ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon • lzmir 3465 

tENI QiR 

•• 
Olümden korkmlyanlar (!BORSA f 

UzUm 

Amerik~n otomobillerinin sağlamlı
..., 
gını anlamak için yeni bir usul 

Çu. Alıcı 
127 K Taner 10 
88 inhisar 8 

Fiat 
12 
9 

18 
11 50 
14 

Kaza yaprnağa mecbur olan fedai şoföfler 

39 Şerif Remzi 11 75 
20 N Börekçi 11 50 
20 Alyoti bira. 11 75 
10 Ş Riza Ha. 11 50 
8 J Kohen 10 75 

11 50 
10 75 

Bir malzemenin yahut ta bir 
makinanın sağlamlığını dene
mek için birçok ilmi usuller 
vardır. Fakat, yeni bir oto:::.;o
bil tipinin ne dereceye kadar 
mukavemetli olduğunu denemek 
için, Amerikan otomobil fahri· 
katörleri, Psas itibariyle en zi
yade prat~k usullere başvur
maktadırlar. 

iklim vaziyetlerinin fevkala· 
deliği do1ayısiyle, yahut önce· 
den görülüp kestirileıniyen 
amillerin tesiri altında arı:talı 
a#azide gidildiği veya bir kaza 
olduğu takdirde, bir otomobi
lin nelere karşı koyabileceği 
ancak pratik tecrübelerle an
la•ılmaktadır. Bu tecrüb,.ler ise 

' büyük bir Roğukkanlılığa bağ-
lıdır. Amerikadaki bütün oto
mobil fabrikalarının, canlarını 
dişlerine takmış, gözleri hiçbir 
şeyden yılmıyan, fakat buna 
mukabil hatırı sayılır bir maaş 
alan tecrübe şoförleri vardır. 
Sigorta kumpanyaları bu gibi 
tecrübe şoförlerini sigorta et· 
miyorlar. Bu şoförlerin en ta· 
nınmış olanlarından biri Krays· 
ler otomobil fabrikasının tec· 
rübe şoförü Jimi Layoç'dır. Bu 
adamın zihinlere durgunluk 
veren tecrübeleri oldukça çe
şitli ve uzun bir seri halinde
dir. Mesela, o, alelide bir top· 
rak yol üzerinde 100 kilometre 
sür'atle giderken, otomobile 
takla alhrmak maksadiyle di· 
reksiyonu birdenbire yana kırı· 
yor. Bu vaziyette, otomobil, 
evvela tepe takla devriliyor, 
ondan sonra tekrar tekerlek
leri üstüne düşüyor. Bu hü
nerle güdülen gaye, sadece 
cesaret göstermek değildir. 

Otomobillerin ters yüzü d~v
rilmeleri sık sık olan kazalar· 
dandır. Ancak, böyle bir ka
zayı yapmak maksadiyle hare· 
ket eden bir şoför, otomobilin· 
de ya bir silindir veya bir pis
ton veyahut hiç olmazsa, yay· 
!arından bir yaprak kırmağa 
gayret etmektedir. 

Jiminin yapmakta olduğu tec· 
rübelerden biri de, birbirine 
muvazi ve yanyana birçok de
miryolu raylarını son sür'atle 
katedip geçmektir. Tabii böyle 
bir tecrübede lastikler patlı· 
yor; fakat bu tecrübedeki asıl 
maksat, yayların, tekerleklerin 
ve dingilin mukavemet derece· 
sini ölçmektir. 

Ancak şunu da kaydetmek 
lazımdır ki, bu şoför, bir ser
güzeşte atılır gibi, böyle bir 
tecrübeye körü körüne atılmı· 
yor. Kendi kemiklerini değil de 
otomobili kırmak için, evvela 
en muvafık şekilde hareket et

menin birçok tecrübelerini ya· 
pıyor. Böyle bir tecrübenin ilk 
tedbirlerinden biri, şoförün ye· 
rine sımsıkı bağlanmasıdır. On· 
dan sonra, her hangi bir çar· 
pışmaya karşı koymak için ba· 
şına bir miğfer geçirilmektedir. 
Otomobilin içi pamuklu yastık· 
!arla kaplıdır, camlar ve fırla
yıp çıkmak ihtimali olan kı
sımlar çıkarılmaktadır. Bu su
retle biç olmazsa nazari olarak 
tehlike imkanları azaltılmış 
oluyor. 

Laki (bahtiyar) lakabiyle anı· 
lan Corc Teter Pilmut fabrika· 
)arının otomobillerini karma ka· 
rışık bir sirk numarasını andı
ran acaip bir manialı koşuda 
denemektedir. 

Bu şoför evvela, kayak spor· 
cularının !>ildikleri ıribi. otomo• 

-----------------------bili birbiri arkasına dizilmiş 

olan tramplenler üzeı ine sürüp 
atlamakta \le her atlayışla bir 
kaç metre yükseklikten teker· 
!eklerin üstüne düşmektedir; 
bundan sonra var sür'atle yo
luna devam ederek otomobili 
gayet sağlam bir şekilde ya• 
pılmış olan bir parmaklığın üze· 
rine sürmektedir. Bu parmak
lığı yarıp geçtikten sonra önüne 
bir toprak yığını çıkıyor. Oto· 
mobil bu yıj;ıında devrilip bir 
takla atıyor ve arkasından bir 
çukura yuvarlanıyor. Böyle bir 
marifet başarılırken insanı ke
mikleri kırılmaması için çok bü· 
yük bir ustalığa lüzum oldu· 
ğunu acaba kayde hacet var 
mıdır? 

Bu tecrübenin sonunda oto· I 
mobil ekseriya paramparça o'ı -
yor. Bunun üzerin kırılıp dö· 
külmüş olan otomobilin parça
ları birer birer toplanarak mü
tahassıslar tarafından uzun uza· 
dıya muayene ve tetkik edi· 
liyor. 

Kraysler fabrikalarıoın paro
lası şudur: 

Bir sınırından öbür sınırına 
kadar tekmil Amerika 
toprakları bizim tecrübe saha
mızdır. 

Bu fabrikalar yalnız sun 'i 
kazalı" tertip etmekle iktifa e • -
miyorlar. Mesela, Los Ancelos 
c:varında bulunan ve dünyanın 
en dik yolu olan Mont Vilson 
dağına, otomobili son sür'atle 
~iiıüp çıkıyorlar. Bu yol deniz • 
kenarından başlamaktadır. Da
ğın en yüksek noktası 3000 
metredir. (Munt Vil~onda dün
yanın en büyük rasathanesi 
hulunmaktar\ır.) Hava tazyiki
nin birdenbire değişmesi, kar· 
buratör'ün ve devamlı yokuş 
vaziyeti dolayısiyle otomobilin 
yük altına giren diğer kısım
larının ne kabiliyette oldukları 
tetkik ediliyor. Bu dik yol bit
tikten sonra, "ölüm vadisi,. adı 
verilen bir kum çölüne inilmek
tedir. Deniz seviyesinden daha 
aşağıda olan bu çölde, yazın 

öğle zamanları normal ısı 60-70 
derecedir. Bu tecrübe esnasın
da da, şdör, muhtelif kısım· 
farın ne derece kızıştığını, ne 
kadar su ve yağ harcandığını 
tesbit ediyor. 

Audson fabrikaları da çok 
acaip tecrübe metodu takip 
ediyor. Memlekette en kötü 
bir tarzda otomobil idare eden 
biri tecrübe şoförü o!arak alı· 

nıyor. Bu şoförün her otomo· 
bil seferinde elinden mutlaka 
bir kaza çıkan cinsten olması 
şarttır. Memleketteki muayyen 
bir şoför tipini temsil ettiğin· 
den böyle bir şoförle yapılan 
tecrübe çok r aydalı oluyor; bu 
gibiler, gaza ba~ıp vitesi unu
tan, daima çok geç firen ya
pan otomobil sağından geldiği 
halde sola bakan kimselerdir. 
Böyle birine bir otomobil veri
lince, hangi kısımların muka· 
vemeti az olduğunu kısa bir 
zamanda öğrenmek kabil olu
yor. 

Ford'un 2S kilometre uzun
luğunda ve akla gelebilecek 
her türlü arızalarla techiz edil
miş kendine mahsus bir tec· 
rübe yolu vardır. Bu yolda, 
"kemikleri kıran tepe., "cehen
nem yolu., "sahra çölü., ilh ... 
gibi adlar taşıyan kısımların 
bulunması, ne biçim bir tecrübe 
yapıldığı hakkında bir fikir 
verebilir. Yolun en son nokta-

sını su ile do1durulmuş bir hen
dek teşkil ediyor. 

Pakard'ın bambaşka bir me
todu vardır. Bu firma, tecrübe 
şoförlerine h'ç durmadan 40 
bin kilometrelik bir moraton 
ko$usu yaptırıyor. Şoför çok 
defa direksiyonu başında ken
dinden geçip uyuyor. Uyuvunca 
da I< azanın olacağını tahmin 
edebilirsiniz. Zaten maksat bir 
kaza olmasıdır. Tabii kaza 
o'unca, şoför uyanıyor amma, 
bazao da uyanmaz oluyor. 

Hele Studebeker'in tecrübe 
usulü daha ömürdür. Bu fab
rika, öo tekerleklerin içine di· 
namit fişekleri yerleştiriyor. 

Sür'at muayyen bir dereceye 
varınca, bu fışekler patlıyorlar. 
Yahut 80 kilometre sür'atle gi
den iki otomobili çarpıştırıyor
lar. Bu suretle yapılan tecrü· 
belerden sonra otomobilin han
gi kısımları kuvvetli, nereleri 
zayıf olduğu anlaşılıyor. 

:>21 Yeküo 
423328 Eski yekü:ı 

423640 Umumi yekün 
incir 

Çu. Alıcı Fi at 
144 inhisar ida. 4 25 4 25 
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Vefat 
Aluocakta levazımı inşaiye 

fabrikası sahibi B. Yavuz Sa· 
dettin Dinmez'in genç oğlu 

B. Yavuz Selim Dinmez'in ve· 
fat ettiği teessürle öğrenilmiş

tir. Henüz Ankarada, harp 
okulunun son sınıfında olan ve 
tahsil hayatı içinde daima mu
vaffak olarak arkadaşlarına ve 
muallimlerine kendisini sevdi· 
ren B. Yavuz Selim Dinmez, 

kısa bir rahatsızlıktan sonra, 
zatürrteden vdat etmiştir. 

Kederdide ailesine baş sağ
lığı dileriz. 

İZMİR HALKINA MÜJDE 
• • 

1 
A. HUSAMEDDIN EREN 

IZMIR ŞUBESl AÇILI>l 
ll'"..l'./')".)"'J(.l';:························:,,-.L:; 

················•·•···••·· ~ 
PEŞTEM.\LCILARDA: Mimar 
Kemaleddin caddesi No. 43 

Telefon 2555 

Toptan ve perakende 
r.r/%77/T./T/'/T././/7/././.L'.//YX/.//Z.J'r////7/J/73 

SATIŞLARIMIZ htanbul fıatedir. Aldatmak 
• yok, pazarlık yok .. 

Bir defa uğrayınız kafi .. 

1 , . 

Bağcılar!. Tütüncüler!. 
Ôtedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb

relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
R AH Mi 

Sun'i gübreler 
Yemiş 

K A il A f) A V U T 
Anadolu Meı kez Deposu 

çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Telgrcf cıdreEI: KARADAVUT Telefon 

';;;;;;;:~;;;n;~iiii5Eai~~ 

-·· 

TO 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL I 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

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

Otıollerinde misafir kalan'ar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

. . . ·• .. \ .. :, -
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IZMiR YüN Mensucatı 
YaZL makineleri için toz tut

mıyan , ve makineleri daima te· 
miz tutan en elverişli yağ 

,.UNIC,. markalı makine ya
ğıdır. 

Türk A. Şirketinin 

• 

Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

Yegane deposu Gazi Bulva
rında Küçük Kardiçalı handa 7 
numarada yazı ve hesap ma
kineleri tamirhanesi sahibi 
KALOMENI de bulunur 

•SAGLAll 
Seferihisar icra memurluğundan -------- : ZılBiF ' 936/166 

-------Seforihisarın Hıdırlık mahallesinden 
Gül Ahmet kızı Ayşeye Seferihisar No
terlik dairesinin 10/1. 932 tarihli ve 
9ı 9 numaralı bir kıta senedi ile mas
rafsız 350 lira vermeye borçlu Seferi
hisarın camıi kebir mahallesinden çe
lik oğlu Osman ustanın işbu borcun
dan dolayı Seferihisarın Konak arası 

mevkiinde şarkan çelik oğlu Arif bagı 
garben tariki am şimalen kayin pederi 
Hasan bagı ve cenuben tapu kaydına 
göre tariki am ve halen muhasebeyi 
hususiye bagı ve Kadı oğlu Ali ve sa
hibi senet çelik oğlu Osman bağı ile 
mahdut ve yine tapu kaydına nazaran 
\iç dönüm ve halen iki buçuk dönüm
den ibaret üçyüz asmalı ve içinde üç 
adet zeytin ve bir ayva agacın1 havi ve 
hali hazır vaziyetine göre 400 Türk li-

~~ -cJC""C.IZ ı >'"CJ"E"l 
W~ 72 - "LLcrrcrn!"'LZ:CQ 

Yeni yaı:tıracağın12 elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

.................. E ................. . •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
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Birinci Kordonda 186 Numarada 

ŞARK HALI T. ft... Ş 
, ................ lmlil ................. ,.. .... Ull .. mllimm ....... m•• ' rası kiymetindcki bagın mılkiyyeti açık 

arttırma ıle salılıj;a çıkarılmıştır. birin
cı arttırıcıası 16 4 937 tarihine tc!<.,düf 
eden c:iima güni.i saat on dörtte Seft: ri· 
hıs::.: icra daır.sinde yapılacaktır Bu 
arttırmada satış bedeli tahmin olunan 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bulduğu 
takdirde en çok arltırana ihalesi yapı· 
lacaktır. Aksi takdirde en çok arttıra
nın taahhüdü baki kalmak şartı ile sa
tış on beş giin daha temdit olunarak 
ikinci arttırma 1/5. 937 tarihine tesadüf 
eden cuma günü saat onda Seferihisar 
icra dairesinde yapılacaktır. Bu arttır
mada dahi yüzde yetmiş beşini bulma
dığı takdirde borcun ödenmesi tarihi
ne nazaran 2280 numara1ı kanuna göre 
borç beş sene müddetle tecil olunacak
tır işbu gayri menkul üzerinde her 

hangi hır suretle hak talebinde bulu
nanlar ellerindeki resmi vesika ile bir
likte yirmi gün zarfında Seferihisar ic
ra dairesine müracaatları 13.zımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu sicilince 
malum olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalırlar 16 '3,'937 tarihinden itibaren 

şartname her kese icra dairesinde açık 
bulundurulacaktır. Satış peşin para ile
dir müşteriden ayrıca yüzde iki buçuk 
dellfıliye resmi alınır talip olanların 
yüzde yedi buçuk pey akçası "e yahut 
milli bir Bankanın terııinat mektubu 
ile SeferihL~r icra dairesine müracaat

ları ilan olunur .. 
968 (563) 

Esnaf ve 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 

~f nzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

Beyler - Numan :zade S. 21 
numralı mua yenehanclerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

DOKTOR-

H AND A 
K. SARACOGLU 

Doğum ve kadın hastalıkları 
Mütahassı sı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi : Köprü '!"apur iskelesi 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon No. 2545 

Ahali Bankası lzmir 
31 Birinci kanun 936 Tarihli Blançosu 

J-\KTIF 
; T. Lirası K. 

KASA : 
Banknot 
Gümüş 

Ufaklık 

DA HILI MUHABfk BANKALAR 
MEVDUAT KARŞILIKLARI 
SENEDAT CÜZDANI : 

Vadesine üç ay kalan 
Vadesine üç aydan fazla kalan 

159635 00 
1834 25 
369 05 

522584 39 
2757 72 

ESHAM ve TAHViLAT CÜZD_A_N_I_: ___ _ 

Borsada Kote olanlar 
AVANSLAR: 

Esham • Tahvilat mukabili avanslar 
A) Borsada kote olanlar 
B) Borsada l<ote olmıyanlar 
Emtia ve vesaik üzeriue avanslar 
Sair mütenevvi teminat üzerine 

" 

11863 77 
3624 36 

322584 93 

106548 98 -------ŞUBELER HESABI CARiSi 

BORÇLU HESABI CARiLER: 
AÇIK Kredi 
Kefalet mukabili kredi 

KABULLERiMiZDEN DOLAYI 
BORÇLULAR : Kefalet 
SAiR MUHTELiF BORÇLULAR : 

Hıs,edarlar zimmeti 
Muhtelif borç:ular 

MENKULLER 
Makineler 
Kasalar 
Kumbaralar 
Tesisat 
Mefruşat 

MENKUL OLMIYAN MALLAR: 
Banka binaları 

8876 36 
76149 35 

143823 07 
425811 79 

2394 35 
5304 61 
2396 52 
2311 30 
6797 71 

o 00 
30188 02 

T. Lirası K. 

1618~8 30 

183184 67 
21500 00 

525342 11 

13504 40 

444622 04 

346609 76 

850Q5 71 

566634 27 

569634 86 

19204 49 

30188 02 
228749 43 

SERMAYE 

PASiF 
T. Lirası K. T. Lirası K. 

1ooovoo 
İHTiYATLAR (Fevkalade ihtiyatlar O 00 

(Kanuni ve nizami ihtiyatlar 51159 53 

MUHABİR BANK/ıLAR 
MEVDUAT: 
Cari hesaplar 
Tasarruf tevdiatı : 

Vadesiz 
Vadeli : 
Bir aydan bir seneye 
Bir seneden fazla 

ŞUBELER HESABI CARİSİ 

355920 54 

307768 76 

kadar 89667 77 
1170 50 

SAiR MUHTELİF ALACAKLILAR 

KABULLERiMiZ : Kefalet 

TALEP OLUNMAMIŞ Temettüler ve kuponlar 

NAZIM HESAPLAR 

KAR 

51159 53 
11547 45 

754527 57 

23131 24 

452005 12 

566634 27 

15777 84 

228749 43 

92505 61 

Diğer gayri menlı ulfer 
NAZIM HESAPLAR 
YEK ÜN 3196038 06 YEKÜN 3ı96ô38 06 

IZMİR ESNAF ve AHALI 
İdare Meclisi Reisi 
Hamdi Aky.Urek 

BANKASI 
Genel Direktör 

Atıf inan 

MURAKIPLER 
Nazmi llker 

961 
Klmll Ocakotlu 

(562) 

Sigara da içseniz 

Diş macunu kullanıyorsanız, dişlerinizin daima temiz, daioıııı 
beyaz, da irna sağlam kalaca~ına e:nin olabilirsiniz 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
1 
N 

Diş macun
larının en 

tesirli ve en 
nefisidir 

Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

R 
A 
D 
Y · 
o 
L 
1 
N 

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

TELEFON: 393 7 

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

MEYVA 

En boş meyva tuzudur. Jukıbaıı def eder. Mide, bağırtako 
karacigerden mütevellit rııbatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaıtırır• 

ınıriliz Kanzuk eczanesi Beyoıılu - lıtanbul ?tJ 

En Parlak 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. DaiıııoP 
pilı kullanan hiç başka pil kullanmaz. Ô 
Uıııum deposu : Sulu han cıvarında 28 - 9 HüsnG 1 

vdemi,!i. 
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Sahtte & 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
Roy ALE NEERLANDAIS 

N. V. Olivier Ve Şii. ı-----, ANSIZIN Y AKALIY AN AGRILAR 
Diş Hekimi 

KUMPANYASI 

1
. BACCHUS vapuru elyevm 
Bn:ıanımızda olup Rotterdam 
I •n:ı_h~rg ve Amsterdam liman
arı ıçın yük alacakbr. 
B liERCULES vapuru 21 martta 
. Urgas, V arna ve Köstence 
•n:ıanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

kumpanyası 
b AASNE motörü 29 martta 
eklenmekte olup yükünü 
~hliyeden sonra Rotterdam, 

amburg ve Skandinavya li· 
IDanfarma yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN kumpanyası 
SUÇEA VA vapuru 23 

IDarta doğru beklenmekte olup 
fire, Malta ve MarsiJya liman· 
arına yolcu ve yük kabul 
edecektir. 

PELES vapuru 9 nisana 
doğru bekleniyor. Pire, Malta 
~e Marsilya limanlarına hareket 
edecektir. 

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

k Daha Fazla tafsilat için ikinci 
ordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentabğına 
IDGracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
•centa mesuliyet kabul etmez. 
Telefon: 4142-4221-2663 

" ,· ı~. lf. \ 7an Oer 
Zee & Co. 

DEUTCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 

ANGORA vapuru 30 martta 
bekleni! nıektedir. Rolterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
kabul eder. •r•o•• 

American Export Liues 
Tbe Export Steamship Corpo· 

ration • Nevyork 
EXIRIA vapuru 22 martta 

beklenilmektedir. Nevyork için 
yük kabul eder. 

Pire aktarması seyriseferler 
EXCAMBION ·vapuru 19 

martta Pireden Nevyorka ha
reket edecektir. 

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

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

Seyahat müddeti : 
Pire - Boston 16 gün 
Pire - Ncvyork 18 gün ... ~ ..... 
Service Maritime Roumain 

- Bucarest -
DUROSTOR vapuru 3 ni

sanda Köstence, Sulina, Ga-
latz ve Galatz aktarması Tuna 
)imanları için yük alacaktır. 

... ® ... 
Johnston W arren Lines 

A VJEMORE vapuru 21 mart--
ta beklenilmektedir. Anvers ve 
Liverpul Limanlarından mal ge· 
tirecektir. 
Burgas, Varna, Köstence, Ga

Ja tz ve Sulina Jimanlan için 
yük kabul eder. 

Den Norske Middelhavlinje 
Oslo 

il • SARDINIA vapuru 20 mart· 

LıMİTET 

Vapur Acentası 
iRiNCi KORDON REES 

B1NASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

LESBIAN vapuru 19 martta 
Londra, HulJ ve Anversten ge
lip yük çıkaracak ve ayni za
maııPa Londra ve Huil için 
yük alacaktır . 

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

OPORTO vapuru limanı
mızda olup Liverpool ve Svan
seadan yükünü tahliye ediyor. 
Ayni zarn·anda Liverpool ve 
Glaı;gov için yük alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru S ni
sanda Liverpool ve Svansea· 
dan gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpool ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

The General Steam 
Navigation Co. Ltd 

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

NOT : Vürut tarihleri, va-
purların isimleri ve navlun ile· ı 
retlerinin değişikliklerinden me· 
suliyet kabul edilmez. ı 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

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

t-26 [2iOtJ 

,&2.W&iV..7,bti'2"nllV.1E'.7..Z7..:C 

l3C>N9C>N 
Mübadil ve gayri mübadil 

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

Adres : lzmir Kemeraltı 
Hacı Hasan oteH No. 60 

C AV 1 T 
Telefon 3903 

(77) S.7 h.3 
f;7.Zi~A 1 6* ha:'.'..OW 

Beş Çiçek, Krep Jorjet 
VE 

Nergis Nuvar 
Leylak blam 
Revdor Ferit 

işte siıe 

eo··yıe ta beklenilmektedir. Ayni gün 
.'/~ --4"""11 /J!V ,l -""7P '~ Pire, Iskenderiye, Diyep ve . 

.... _ _ Norveç limanları için yük ka-
,., I - - bul eder. 

s. Ferid 
eczacıbaşınm 

~ ~·fQ'7~~ =oöıCT~ 

~~~~~~~7.T:~~ Sami Kulatçı : 
Yıflara, kuvvetsizlere iştiha, Kulak, Boğaz, Burun basta· 
kuvvet, neş' e verir. hkları birinci sınıf 

S şaheseri daha 

Tecrübe ediniz, takdir 
edeceksiniz. 

Alırken 

S. Ferid 
isim ve etiketine 

dikkat. 
Hazım hapları : mütahassıs• 
1 Muayenehane: Birinci Beyler ~ M. Depo s. Ferid Şifa eczanesi 
nkıbaz hayatın dnşmesidir. N 36 T ı f 2310 

liynet ve amel irin nebatt . o. e e on ~ mJ!'!Jll'ıı;:z:;::!ll!llllr.:u~!Ci!i~~ml!J!!DlrlllllBl~E'iDSl!Wl!lfaswmM\W ._._ 'm 
1' Evi: Göztepe tramvay cad· J Z M } R D E 

il.Açlarla yapılan bu hapları desi 992 Telefon 3668 ~ 
sız de kullanınız. 1-26 (481) ~ 

~~----~l!l!!ll'im!I~ V227"..ar~.Lr.n.zzzJ~L7zN (Nasırdan) şikayet ayıptır 

Haraççı Kardeşler 
MOBiL YE MAGAZASI 

KAR y OLA En zarif ve 
sağlam çeşitleri 

Ço k A b · ı Avrupanın en şık ve en cu ra a arı dayaoıkh modelleri 

Hasır takımları Yerli malJann eo zengin 
koltuk ve masalan 

Mob•ı J Türkiyenin en modern ve en çok beğeni-) ye er Jen çeşitlerini daima .................. : 
• .. 

:·····································································= • 

:. ..... Jzmir ve Ankara mağazalarımızda 
Hazır bulabilirsiniz... -

lzmir 
ğünden: 

inhisarlar Baş müdürlü-

İb Ça~alh Tuzlasında yaphrılacak Tımpana binası inşaatının 
1 •l~sı 10 gün uzatılmışhr. Keşif bedeli 4881,03 muvakkat 
e~ınah. 366,07 Liradır. 

():r steklıler pJinJarla keşif ve şartnameleri Muhasebe şubesinde 
11.urebilirler. 
1( E~siJtme 6 • 4 .. 9.37 günü saat 15 de Baı Müdürlüğümüzdeki 
onıısyonda yapılacaktır. 

:····································································· .. .. .. .. .. .. .. . . .. . 
Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 

Karş1sında 

• • . 
• • • • • • • • 

····································································: 

Eczacı Kemaı Aktaşın 
( Nasırol Kemal) diye bir 

Nasır ilacı vardır 
( Hilal Eczanesi ) vardır 

30 kuruştur 

lzmir Liman işletme müdürlü
ğünden: 
Gümrük ambarlarında yaptınlacak 427 lira 80 kuruş mubam· 

men bedelle inşaatın pazarlığı 1 nisan 937 perşembe günü saat 
3 d~ l~mi~ .Liman işletme mlidürlü~ü binasında o!acağından is· 
tekhlerın ışhrak ıartlann1 öğrenmek ve keşfini görmek üzere 
levazım servisine müracaatları ilan olunur. 939 (539) 

Emlak ve Eytam Bankas!ndan: 
Esas No. Yeri No. Nev'i Depozito 

T. L. 
· 781 lzmir Karataş Duygu sokağı 47 Ev 50 

izahatı yukarıda yazô evin peşin veya takıitle 3 .. 4 • 1937 
Cumartesi gllnü saat onda ihalesi yapılmak Uzere satışı yapı· 
lacaktır • 

istekli olanların elli lira Depozitô akçesini veznemize yatıra· 
rak artırmaya S[İrmeleri ilin olunur. 

31-1-2 ( 565) 

~Y~i~~·i .. lıi~····ki·ş~··GRIP.iN~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Atmakla derhal izale edilebilir 

GRIPIN 

Bütün ağrı, sızı ve ıstırapların panzehiridir. GRİPİN varken 

diş, baş, ve romatizma ağrıları çekilmez. Gripin nezle ve gribi 
geçirir : Harıtreti düşürür, hastalıkların öqüne geçer. 

icabında günde üç kaş·e aJnıabiJir. 

GRIPIN 

Safilam kefaletle herf ey taksltle veri Ur. 

Balcılarda NECİP SADIK No. 156 

EGE MINTAKASI 
BAGCILARINA iLAN 

Bu sene kükürt acentahkları kaldmlmışhr. 

Izmir hariç olmak üzere aşağıda gösterilen mıntakalarda kü· 
kürt satışı ziraat Bankaları şube sandıklarınca hizalarında yazılı 

perakende fiatleriyle yapılacaktır. . 

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

Ilıca, Bozyaka, Balçova, Y enikale timarı bağcıları ihtiyaçları olan 

kükürtlerin bedelini şirketin (IZMIR KAP ALI YEMiŞ ÇARŞISI 
No. 41) MUTEMETLIGINE tediye ederek kükürtlerini Darağaçta 

Taş iskeledeki ardiyede tesellüm edeceklerdir . 

ikinci eller kaldırılmış olduğundan bağcı olmıyanlara kükürt 

verilmiyecektir. 
Satış 

mıntakaıı 

1ZM1 R 

Menemen 
Maniıa 

Turgutlu 
Salihli 

Alaıehir 
Akhisar 
Kırkağaç 

Kimler tarafından satılacğı 
Kcçiburlu küklirtleri T.A.Ş. 
Jzmir mutemetliği kapalı 
Y emiı Çarıısı No. 41 
Ziraat Bankaıı 

" 
" " 
" 

,, 

" 
" " 
" " 

Perakende satış fiatı 
beher torba için 

330 kuruı 
340 " 
340 " 
345 " 
350 " 
350 " 
350 " 
350 " 

Soma 350 
" " " Bahkeıir 360 " 
" " 

Bergama " " 360 " 
Kemalpaşa ,, ,, 550 " 
Urla " " 350 ,, 
Seferihisar ,, ,, 355 " 
Çeıme ,, ,, 355 " 
Ödemiı " " 355 ,, 
Tire ,, " 355 " 
Kuşadası ., ., 360 " 

Kükürtlerimiz kurşun mllhOrlii (SO) şer kiloluk torbalarda ıa· 
bhğa çıkarılmıştır. Beynelmilel şöhreti haiz Londrada ( Daniel 
Grıffth) laboratuvannda yaptmlan tahlilde kükürtlerimizin ylizde 
99.51 safiyette olduğu anlaşılmıştır. 

Kükürtlerimiz bağcılık için ıon derece faideli haısalan haiz 
muzır maddelerden tapıamiyle iri ve en yüksek ecnebi kükürt• 
lerine muadildir. Keçiborlu knknrtleri TGrk 

(513\ Anonim ırirketi 
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lspanyol Cumhuriyet filosu faaliyete geçti 

Mayo ka istihk8mlarını topa tuttu 
Bu hareket Italyan filosunun hücumuna mukabeledir 
Yeniden gönüllü gönderilirse vaziyetin çok vahim olacağı kanaati vardır 

Valen~•a, 30 (Ö.R) - Bah- '1 j' • t ıuı ~ ., >!'> gazetecilere şu beyanatta bu· 
riye ve hava nezareti saat 21 !I !J ~ IJ-. "'i! , lunmuştur: 
de tebliğ etm!ştir. Cumartesi ';,~ ' ,.lıı~, ij - Yarın sabah teşebbüsle· 
gecesi cumhuriyet filosuna men· • , ~ ..., _ .,, _ rime devam edece!lim. Bunla• 
sup bir çok gemiler Veisa li- r""1"'· -, • il rm neticesini yarın reise bil• 

";,.'«' manını ve askeri binalarını mü· - " ' ..,..,, dirmek ve cevabımı da vermek 
essir şekilde bombardıman et· ~ ,fi./:,. 4', Jf- "I""' ümidindeyim. Vahim ve güç 
mişlerd •. Diğer vapurlar Ma· r' · ı. \l , . r' siyasi bir an geçirdiğimiz giı· 
yorka adasının istıhkamlarını, 1 ~ len em ez. Fakat vaziyetin ica· 
deniz tayyare merkezini ve rad- hına göre buhranı mümkün ol· 
yo merkezini topa tutmuşlar· - duğu kadar çabuk halle çalı· 
dır. Buralarda yangınlar çıktığı .... ıi•: şacağım. 
göriilmüştür. Hükümet filosu · ,.1'!.,·fi - Yeni kabinenin yarın teş' 
tarafından yapılan hu bombar- ~;ı.1:. kil edilebileceğini zanneder 
dımanların şark sahiline ita!· ~~ misiniz? 
yan tayyareleri olması muhte· - Müsaade ederseniz bu 
mel tayyareler tarafından ya· suali cevapsız bırakacağım. Va· 
pılan bava hücumlarına bir mu· ziyet kafi derecede vahimdir. 
kabele olduğu kaydedilmek· ·~ · ·'.4..,.....r": '. Güçlükleri arttıracıtk bir söı 
tedir. "'L.~~"'"'.<r>.!'> . ,...;-,:- söylemek istemem. Yalnız şu 

COMHURlYETÇlLER Ma<Vidt müdafaa eden istıhkdmlar emniyeti gösterebilirim ki mev• 
lLERlLlYORLAR 1 dır. Fransa hükümeıi 20 ıubattan aon· daki bir lapanyol gemisine hücum et- tayfasından hiç birine isabet vaki ol· KAT ALONYA KABiNESi cut partilerle sindika teşkilatı 

MADRID 30 (A.A) - Müdafaa ra lıpanyol kızıllarının da mühim nıik· mittir. Asilerin gemileri Britanyanın ınamJflır. Yalnız obüslerin tesiriyle bo· Barselona, 30 (Ö.R) _ istifa arasındaki ihtilaflar zail ola· 
Medisi ög"le vakb nqrettiğİ tebliğde I tarda ailAh ve ınühimnı.at almq oldukla· Landes burnuna doğru 15 kadar obüs rulann patl·-··ı uz"' enn" e iki" ta..<.. hafif d (K k z h 
Guadarrama cephesinde hüküm et kuv- , nm bilmekte olduğundan bu baptaki atmqlardır. Bu obüsler Marcespionun 

~~ 7•• e en müşavirler meclisinin a• ca tır. ira epsi bir tesviye 

vetlerinin San Rafael kasabası ile vadi· hayret claha ziyade artmaktadır. su kesimi hatbnın yukansına isabet et- surette yaralanmqhr. Bu alqam med talonya kabinesinin) müşaviri sureti bulmağa hazırdırlar. 
sine hikim olan Casa Valiente mevziini ' ASI GEMlLERlN miıtir. lapanyol gemisi Adorun ıimal zamanında tamamiyle batmak tehlike- B. JozefTaleyosreisi Campanys - Nikbin misiniz? 
ifgal etmiş olduklarını bildirmektedir. F AALlYETLERt seddinin yukarısında karaya otunnuıtur. sine marıız bulunan Marcespionun kur· tarafından y•mi kabineyi teşkile - Ne nikbinim, ne de bet· 

Madrid ve Guadalajara cephelerinde BA YONNE 30 (A.A) - İspanyol Asilerin gemilerinden Galema adındaki tanlamıyacağı korkusu vardır. Top ..,... memur edilmiştir. Eski baş bin. Cumhuriyet için ve Kata• 
if'ara değer bir ıey yoktur. asilerinin iki balıkçı gemisi aaat 2.30 da gemi ıiddetli mitralyöz atqi açltllfsa da !eri Bayonne'dan mükemmel surette İfİ· müşavir muhtelif parti reislerile lonya için çalışmakla ancak bir 

YENiDEN GöNOLLO Fransız kara sularında Marcepsie adın- Marcespionun 34 ki§iden ibaret olan tilmifıir. ayrı ayrı görüşmüş ve neticede vazifeyi yerine getirmekteyioı. 

(i.t)~I>E:~ll.l~~E: ····················································································································································································nı••·····································' 
LONDRA 30 (A.A) - Daili Tel· H d d k ki k Ad b d • Jd ? 

graf gazetesinin bildirdiğine ııöre ıngil- l• D I• Stan a arIŞI I is-Abe a a ne.er o u. 
tere ile Fransa bundan sonra yeniden 

bpanyaya gönüllü oevkedilecek oluna Tı·mes muhabı·r1• vaziyetin pek nazik bir aaflıaya girece• yan .. 
~"#.:.§~_;;., Muhalifler ekseriyet kazandı~ları gınlardan bahsediyor 
~db~::kt::-:.: s::~:d~i!:::~: ı yerlerde ana yasayı kabul etmiyorlar 
talanna doğru kontrolu müe11ir surette I 
tatbik ebnek imkanı hasıl olacaktır. 

Roma 30 (Ô.R) - Paristen 
haber alındığına göre Fransa 
ile ispanya arasında 1400 kilo
metre uzucluğuodaki hudut 
dahilinde ademi müdahale kon· 
trolü bir taraftan hazırlanırken 
diğer taraftan Marsilyadan Is· 
panyaya külliyetli miktar:!a si• 
lab ve mühimmat gönderilmek· 
tedir. 

ALMAN GAZETELERt 
DELBOSUN TEŞEBBOSONU 
NASIL' KARŞILADILAR ? 

BERLIN 30 (A.A) - Berliner Bo-
onen Zeytung son haftalar zarfında ta

haddüa etmiı olan vakayÜ hatırlatarak 
Fransız Hariciye Nazın Delbosun üç 
ııün evvel ltalyan gönüllüleri münasebe· 
tiyle yapmıı olduğu hücum yerine çar· 
çabuk daha mutedil bir hatb hareket 
kaim olmll§ıur. Parisıe de böyle bir te· 
ıebbwün ne derece tehlikeli olduğunu 

-./e Londranm hemen müzaheret ebne· 

mesi takdirinde muvaffakıyet memul ol· ı 
madığı anlaıılmlflır. 

Germania Gazetesi de Fran11Z Hariciye 
Nazırının yapmıı olduğu hitaba İ§aret 

etmektedir. Bu gazete diyor ki: j 
B. Delbosun teıebbüsünün ıayeai 

ademi müdahele komitesini tama.mile 1 

bertaraf etmekıen ve lapanyol mes'ele- 1 
sini bi!Ahara Fransızlarla İngilizlerin ida
resi altında tedkik ve hal eylemekten 
ibaret idi. 

Bir çok defalar muhtelif müdahale
ler ve bilhassa Londranın hatlı hareke• 
ti muvacehesinde namütenahi bir sabır 
ıöstermİ§ olan bir hükümetin hariciye 
nazırının timdi ancak zahiri olan bir bata 
yüzünden ltalyayı Cenevre mahkemesine 
davet etmemesi her hal<le hayrete pyan• 

Müslümanlarla Mecusiler yine vuruştular 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-.~_ ~ · ,~ ~ ~~~ FF;;.,~7 ·!'~: '~~•-: ,, r:~:.~;::~B·:~~::H::i;:::~: 
$;.~ >( 1~.;~~,,. ı ·f&ı\~ lf.J_,~~-~- mağı kabul etmemektedirler. 

' !'f /;;\' l "!W'- ~ . KABUL EDENLER 
1 ~ f ;41' _· , Lon~r~ 30. ( _A.A ) - Bom-

, , ' • bay bukumetının bir tebliğine 
göre Bombay eyaleti dahilin· 
deki Müslüman rüesadan hü

• 

l<.alkiitede umumi postane binası 
Londra, 30 (Ö.R) - Yeni memur etmişlerdir. Bombay ve 

Delhiden bildiriliyor: Hindis· Madras vilayet:erinde şimdiden 
tanın ayrılmış olduğu 11 vi· bu vaziyet talıaddüs etmiş bu· 
!ayette yapılan teşrii intihabat lunmaktadır. Kongre partisi 
neticesinde yeni anayasaya 11 vilayetten altısında ezici bir 
muhalif olan kongre partisinın ekseriyet kazanmış bulunuyor. 
ekseriyet kazandığı vılayetler· Bu parti mümessillerinin ma-
de bu parti şefleri bir nisanda halli hükümetleri teşkilden im-
latbik mevkiine girmesi lazım tinalarına sebep şudur: Fıkir· 
geldiği anayasaya uygun ola· )erince yeni anayasa Hındis· 
rak mahalli hükümetleri teşkil tana hakiki bir muhtariyet tel-
~tm~ği red~etmişler?ir. Bunun kin etmen.ektedir. Bu anayasa 
uzerıne valıler eskı anayasa hükümleri dahilinde teşkil edi-
hükümlerine göre icra kuvve· lecek mahalli hükümetler kafi 
tine mensup bazı memur• derecede otorite sahibi olamı· 
lan yeni hükümetleri teşkile yacaklar ve netice itibarile in· 

kümetin teşkili teklifini kabul 
etmemiş kongrecile i ı mutlak 
ekseriyeti ibraz ve takat bü
küoıetin teşkili vazifesini ka
bulden imtina etmiş olan eya· 
Jetler n adedi şimdi altıya ba.iğ 
olmuştur. 

MÜ.:,LÜMANLARLA MECUSİ· 
LER VURUŞUYORLAR 

Londra, 30 ( A.A ) - Hin· 
distanda Pıncap şehrinde Me· 
cusilerle Müslümanlar arasında 
pazar günü birtakım musade
meler olmuştur. intizam ve sü· 
kfınu tesis etmek istiyen zabıta 
memurları taşa tutulmuşlardır. 
Bunun üzerıne zabıta silah isti· 
mali mecburiyetinde kalmıştır 
Neticede 8 kişi ölmüştür. 20 
kadar da yaralı vardır. 

Kalküta, 30 (A.A) - Kon· 
greye mensup 17 kişi bir nü· 
may.şçı alayını idare ederken 
tevkif edıımışlerse de sonra 
serbest bırakılmışlardır. 

BENGALuE 16 KIŞI 
TEVKiF EDiLDi 

Londra, 30 (A.A) - Delhi· 
den bildirildiğıne göre yeni 
teşkilatı esasiye kanununa kar· 
şı Bengal vilayetinde bir nü
mayiş esnasında polis. eski 

Italyan gazeteleri ise bu haberlerin 
a.:;ılsız olduğunu iddia ediyor 

Roma, 30 (Ö. 
R)- İtalyan ga· 
ıeteleri şu haberi 
veriyorlar : "Ti
mes ,, gazetesi 
Adis • Abebadan 
gönderilmiş bir 
mektuba istina· 
den bir takım 

esassız haberler 
vermektedir.Bun· 
lara göre son su· 
ikastta yaralanan 
mareşal Grazyani 
hala iyileşmemiş· 
tir ve yakında 

ameliyat olacak
tır. Halbuki ma· R.as Ouksa Romayı zı~·aıt!fınde 
reşal iyi olmuş ve kral vekilli- cak mühimmat ve barut dep0 ' 

ği sarayına avdet etmiştir. 20 larını yakmışlardır. Yanlışlıkl• 
şubat gecesi çıkan hadiseler bazı İtalyanların da öldürüldii• 
sebebiyle 200 faşist askerinin ğü doğru değildir. Faşist ol• 
Habeşistandan tardedildiği de mıyanların mağazalarının k•• 
doğru değildir. Nihayet sui· patıldığı iddıasına gelince a~· 
kastı takip eden yangınların cak ticaret vesilesile casuslu!1'

3 

büyük hasarata sebep olduğu girişenlerin mağazaları kapll' 
asılsızdır. ltalyan askerleri an- tılmıştır. ,. .... 

................................................................................. t' 
kon2re partisının Bengal gru· şebbüste bulunmaya karar 9 e 
bu sekreteri ile parti mensup· miştir. . 
larından 16 kişiyi tevkif et· Londra, 30 (A.A) - pelbı' 
miştir. den bildiriliyor: lı• 

Bombay valisi hükümet teş· Jamdoba madenlerinde çıı e 
kili için intibabatta mağlup şan üç bin işçi reislerinin :if 
olan partilere kendisine müza· diğer bir kısım işçinin teV t• 
harete davet etmiştir. Madras edilmesi üzerine grev ilaıı e 
valisi de buna benzer bir te· mişlerdir. 


