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KudUste kı rışıkhk var 
Kudüs. 7 ( A.A) - Oea saat 21 dtn eıtesi 

günü şa/ağa kadar sokağa rıkma rasak edıl-
1 miştır. Asku/er kışlalarda alıko11u/muş ve 

sokaklarda askeri kamyonlar devıüe eezmefre 
başlamışlardır. 

Yem katışıklık/ar olmasından koıkııluror. 

Bugün bir Arap ölmiiş ve. bir Aıap ile bır 

J Yahııdi ağıt suıette ya10/a11mıştır. 

~- Fiatı " s ,, kuruştur. Cıın:ılmriyetin Ve Cımıhııriyet Eseriııiıı BeT>çjsi,_ Saba.hları Çıkar Siyası Gaı::eledir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
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: Pazar gUnU yapılan planör uçuşları ve parafut atlamaları halkın cofkun tezahUrab arasında muvaffakıyetle netlcelenmlftlr : 
İ..,., Yukarıda bu uçuşlara alt Uç intibaı görüyorsunuz E 
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yoperatlflşlerl:2 1# KOMİSYON DÜN FAALİYETE GEÇTİ 

Jııe:~::::n Türk tezi mutlaka muvaffak olacaktır 
kuvvet ve hız 
Veremez miyiz ? 
r 1Satı, kooperatiflerinin ku
'11.~ ıııası keyfiyeti Ege bölgesi
•~~ en hayati mevzulanndan 
oır1 n· t k }'il 1 eş il eder. Yıllar ve 
.~ ar varki üzüm ve incir mev· 
t 

1 ııılerinde kopan fırtınalar, fiat 
tııeıılilleri üzerinde çevrilen 
~ııevralar hükümeti meşgul 
~- en işlerin başında gelmekte
h ır. Her yıl hükümet .mevzii 
aıı tedbirlere başvurmak za

rııretj • d iııh· nı uyar. Zaman zaman 

1 ısarları mübayaaya çıkar· 
ır. ihracatçılar üzerinde uıa· 
~evi tesirler kullanır. Milli 
.. ~nkalardan bir üzüm kurumu 
~llcııda getirir. Mevcut biriki 
1 °0Peratif için himaye karar
h~rı alır. Lakin bu dava esaslı 
Ç~ şekilde halledilmiş olmaz. 
le llııkn başvurulan tedbir
t r günlük ihtiyaçlara ancak 
~ap verebilecek mahiyettedir. 
k-·k~buki matlüp,olan bu davayı 
)': Unden halletme!., işin cere
a tılarını normal şartlar altında 
ıı~~lllusal piyasaların icaplarına 

'( Urınaktır. 
Q I' 8Pılan tetkikler ancak bu 
e~ •cenin kooperatifler yoluyle 
~, e edileceğini meydana koy· 
laııştur. Vaziyet bu şekilde 
htaııuh eyleyince müstacelen 
k Pılıııası gereken iş derhal 

00
Peratifleri kurmaktır. 

~0~•alesef istihsal mevsimine 
hald kısa zamanımız kaldığı 
haı· e .. kooperatiflerin teşkili 
ı.ı,; fiıli sabaya girememiştir. 
iı;ı 111 evelki günkü yazımızda 
iııc~et eylediğimiz gibi mevcut 
ı-~~~ kooperatifi ittihadı da 

1 'Y~ Yolunda bulunmaktadır. 
\;. llcır işletmesi ve ihracı ih... , .. 
~lıtıd •stıyen bir mesele oldu-
•air aıı bunun üzüm, fındık ve 
İda,' . gibi muvakkat ellerde 
lliJ;J,~~ıııe imkan görmiyoruz. 
op, 19

. ınenfi bir neticenin ko
teg~atıfçilik fikrini darbeleye· 
ı •nden ·ı t • . d .. 
ıcu. • gerı e ecegın en ur· 

ıoruı 
ı-ı . . 

1a8f
11 1libarla mevcut ittihadın 

ı 1Yesi · d f l(td nı e terler üzeri11e ter· 
•aı 1;'ek tesisa~ını kurulacak 
ll:ıaı kooperatiflerine derhal 
'te eyJeınek bize en kestirme 
te(jtıı aıneli bir tedbir gibi 
~'t~~r. Mevcut kooperatiflerin 
J.,111;'e .ve istihsale ait olan

Ziraat Bankası üzerincı 
~' Sonu 2 nd !ay/ada -

"lollıcı <>cakoğıu. 

Müstemlekecilerin uşaklığını eden bazı adamlar mektupları 
''Hatay yoktur,, işaretiyle iadeye yeltendiler 

Cenevrede toplanan komisyon, Suriye heyetinin hazırladığı "Hatay anayasa proje"sini tetkik 
mevzuu bile yapmıyacaktır. Suriyelilerin bütün teşebbüsleri akim kalmağa mahkumdur 

- Yazısı a Uncu sahifede -

Gaziemirde toplanan 50,0n Iımirli Göztepe - Altay arasında 

Türkkuşu filosunun uçuşlarını vepa-Pazargünkümaçta ağlar 
raşut atlamalarını heyecanla alkışladı! tam onhir defa delindi 
Binlerce kişi vas1tasızlıktan tezahüratta bulunamadı 
Çok iyi yetiştirilen genç paraşutçular, halkın tezahüratı arasında 
Türkkuşu filosundan boşluğa atıldılar ve muvaffakıyetle yere indiler 

-= ·7
· 1 Sanki koca şehir sokaklara 

~ 

-"· 

dökülmüş gibi. Açılan günle 
beraber aralanan kapılardan 

çıkan gölgeler, hep ayni yolda 
birleşiyorlar. Bu bir gidişten 
ziyade akışı andırıyor. 

Kadın, erkek, çoluk, çocuk, 
genç, ihtiyar herkes sokak
larda. Bilaistisna herkes o bü
yük, o milli sadaya uyarak 
Gaziemir hava meydanına gi· 
diyor. Bu emirsiz gidişteki 
sürükleyicilik öyle ulvi ve ma
nalı ki, kelimeler lisanile anla-
tılamıyor. . 

Alsancak, Kemer, Kızılçullu 
şimendifer istasyonları insan 
yığınlarile dolu. Trenler bir, 
bir daha, bir daha mütemadi-

Bir paraşııtçu yere indikten sonra 1 yen hareket ettiriliyor. Şehirde 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~··••• •••••••••••••••••••••••• otomobil, otobüs, kamyon, kam· 

Balodan neş'ell bir dakika 
- Yazısı e ncı S&Jfada -

yonet, kaptıkaçtı gibi vasıtalar 
kalmamış gibi. Herkes merak 
ve tecessüsle birbirine sormak 
istiyor. Acaba havalarımızdan 
emin olabilir miyi:ı: diye. 

BU ALA.KANIN ÖNÜNDE 
içten gelen, tahrik edilme

den uyanan bu gliz~I ve ulvi 
alakanın önünde maalesef bü
yük bir intizamsızlığa işaret 

etmekten kendimizi alamıyoruz. 
Halkımız, hava çocuklarını gör· 
mek, onların neler yaptığını 
öğrenmek için tahminlerin fev
kinde bir alaka gösterirken, 
maalesef halkımızın Gaziemire 
taıınmasında büyük bir intizam· 
ıızlık gösterilmiştir. 

- Sonu 6 ına salıi/tde -

Oyun hararetli geçti 

- Yazısı & ncı sayfada -
Pazar günkü maçta: Aıtav 011biti ............. v.ii'iy·~1 .. ·iVi~~ıi·~i' .. ü·y~r~;i~~ ............. . 

Dün Kız Enstitüsünde bir 
çay partisi verildi 

K.ız Enstitüsü bi11ast 
- Yazısı a ncU sayfada -



aettne • 
KooparaUI lflerl:2 

Yıkmadan .. -.. 
Mevcudlarına 
kuvvet ve hız 
vereµıez miyiz ? -- R41fafa/ı I i11d Sayfada -
almaktadır. Bu neticeyi gayet 
makul Ye isabetli balurm. 
Bunlara muvazi kanalacak 
sahş kooperatifleri de derhal 
teşkil edilir; ·mevcut ittihadın 
tesisah Ye miifterileri yeni 
birliğe devrolanursa iıde bir 
aksaklık hiuedilmez. Bilikis 
on bet senelik bir mesainin 
neticeleri ele alınmak suretiyle 
ona yeni inkiıaf yollan açılmıı 
olur. Bir müe11eseyi yeniden 
kurmakla müesses bir teıek
külü inkişaf ettirmek arasında 
fark vardır. Bu farktan istifade 
etmek istememenin manasını 
anlayamayız. 

Mevcut tesisat, satılınca ku
rulması için sarfedilen para ve 
emeğin belkil yansını karşıla• 
maz. Lakin bu tesisat yeni 
kurulmak istenirse sarfedilmiş 
emek ve paranın belki tama
mının üstüne çıkar. Mevcutla· 
rm ve yeni yapılacakların za
zarları yine incir müstahsilleri· 
nin üzerine yüklenecek, yetiş
tiricilerin aleyhine çifte zararı 
mucip olacakbr. On beş sene• 
denberi dış piyasalarda faali
yette bulunan kooperatiflerin 
firmalarından, müşterilerinden 
istifadeyi düşünmemek te ay-
rıca bir manaswık teşkil eder. 

Buna ilaveten kooperatiflerin 
Aydında kurulmuş bir banka· 
lara vardır : Aydan MilJi Ban
kası. 

Bu kredi müessesesi yıllar
dan beri incir müstahsillerine ve 
muhitine faideli olmaktadır. 
Bunu da tasfiyeye tabi tutmak, 
kutulmuş bir müesseseyi yok 
etmek yazıktır. Bugün böyle 
bir bankayı kurmak haylı güç 
bir iştir. Acaba herhangi mali 
bir komb;nezonla bu müessese 
de tasfiyeden kurtarılamaz mı? 
Kooperatifçiliğin gayesi ucuz 
istihsali, eyi ve değer fiatlerle 
ibracı temindir. Bu gayeye var
mak için mevcut vasıtaları yık· 
mak değil, tamamlamak, kuv• 
vetlendirmek icap eder. 

Binaenaleyh &üdülecek he
defi düne kadar temin~ sava
şan müesseseleri yıkınbdan ko
rumak ve bilakis mevcuttan 
ele alarak onlara hız ve kuv
vet vermek baı vurulacak ted
birlerin en basiti olmak gerek
tir. Mevcut elemanların icap 
edenleri değiştirilebilir. Başa 
devletin itimadanı haiz şahıs· 
lar ~etirilebilir. Çalışma tarz
larına yeni düşüncelere uy· 
gun bir istikamet verilebilir. 
Bu kısımlara hiç bir diyeceği
miz yoktur. Fakat mevcut 
müesseselerin yıkılması ve ye-
nilerinin kurulması için vakıt, 
para ve emek kaybedilmesi 
doğru değildir. 
lktısat vekaletinin hu mevzuu 

ameli bir düşünce ile ve vak
tm çok daralmasına binaen 
müstaceliyetle ele alması bir 
ıaruret halindedir. 
~ak.kı C>cak.oğl.u 
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(BORSA.) 
Uz Um 

Çu. Alıcı 

94 Alyoti bi. 
49 K Taner 

7 inhisar 
150 Yekim 

12 
11 
10 50 

417824 Eski yekun 

• 

Fi at 
12 50 
11 50 
11 50 

417974 Umumi yeküıı 
incir 

Çu. Alıcı 

11 L Alharal 10 
Zahire 

Çu. Cinsi 
112 ba. Pamuk 44 

83 ke. Palam. 210 

Fi at 
10 

Fiat 
44 

390 

Say lavlar 
Tetkik gezisine 

çıktılar 
Yurdda tetkik seyahatine çık

mış olan Edime aaylavı Dr. 
bayan Fatma Memik, Samsun 
mebusu bayan Meliha Ulaı, 

Diyarbekir saylavı bayan Huri
ye Ôniz ve bay Mustafa Ônsan 
Balıkesirden şehrimize gelmiı· 
lerdir. 

Vapurda doğum 
lzmirin Kızılca köyünden 

lstanbula gitmek üzere lzmire 
gelen ve lzmir vapuruna binen 
Mel.met kızı Fatma vapura 
biner binmez sancılanmış ve 
der :ı al celbedilen Belediye 
ebe:.i tarafıudan doğurtulmuı
tur. 

Yavruya Bahriye adı veril
miştir. Kadın vapurdan çıkan-
larak memleket hastanesine 
kaldınlmııbr. 

• • •••• 11 -

Hamburgta 
tturu UzUm piyasası 
Almanya Türk Ticaret oda

sının haftalık raporuna gCSre 
Hamburg kuru üzüm piyasa
sında şubatın son haftasında 

dahi önemli değişiklikler ve 
yenilikler kaydedilememiştir. 
Bilhassa bayram tatilleri dola
yısiyle Tiirkiyeden hemen pek 
az teklifler alınmıştır. Bununla 
beraber Hamburgda hazır mal
lar üzerinden muamelelere 
devam edilmiştir. Söylendiği 
üzere, Türkiye - Almanya klea• 
ringinde görülen bazı güçlükler 
dolayısile bir takım Türk ihra-
catçılarının Almanyaya bu ara
lık mal satmaya pek istekli 
olmalan, diğer günler arasında 
kuru üzümlerin Hamburg piya· 
sasını dahi bir dereceye kadar 
kuvvetlettirmiştir. Hatti bu 
yüzden Hamburgda mevcut 
bazı partiler daha müsait fiat
l~rle ahcı bulmuştur. Türkiye
den yapılan tektük tekliflerde 
istenen fiatler ise hemen he
men eski seviyelerde bulun· 
muştur. --· Değlrmendağı 

ağaçlandırıhyor 

Karşıyaka Değirmendağıoda 
belediyece teşcir faaliyeti bit
mek üzeredir. Tepeye bin ka
dar muhtelif cins ağaçlar dikil
miştir. 

fENI ABIR 

1 Kongre yarın tOpl&nıyor 
Kongre üç gün devam edecek, müs
tahsiller de Ankaraya davet edildiler 

1 

9 Mart t 

Halkevinde 
Karşıya 

Parti ocaklarınd• 
Karşıyakada parti ..... ,. 

teşkiJatrna bağlı bulunan Sr 
ğuk kuyu ve Babarire oeaffl' 
daki umumi toplanhda Si~ 
nek mücadelesi etrafında ela_.. 

Kalabalık bir grup dün Ankaraya gitti Ceza görenler 
Yann Ankarada toplanacak Evvelki gün 15 otoblllt f 

olan Ozlim kongreıi, lkbsat ve· taksi ve üç binek arabua ,., 
kili bay Celil Bayar tarafından bipleri belediyece mulateHf 1# 
açılacakbr. beplerden dolayı c~..ıuclarl" 

Hu11usi surette öğrendiğimize mışlardır. 
g6re Bay Celil Bayar, kongreyi ---~• • .,., ___ _ 

açarken bir söylev verecek ve Belçika 
üzilmün standadize edilmesini Fa,fstlerlnln emelleri 
icap ettiren hidiseler üzerinde Brüksel, 8 (Ö.R) - 11Reb.i 
duracak ve bundan elde edi- faşist partisi reisi Degr ... 
lecek faideleri uzun uzadıya partisinin münteipleri reye clr 
anlatacaklar. vet için 1910 senesine kadit 

Üç gün devam edecek olan beklemek niyetinde ol.aacla~ 
üzüm kongresinin ilk toplan- bildirmiştir. Bu sebeple ~ 
tısında, encümenler seçilecek, sel mmtakasmın Reks parti~ 
ikinci glin raporlar tetkik edi- mensup meb·us ve yedek •" 

usları istifa edeceklerdir. Bar 
lecek ve kongreye iştirAk dl 
etmiş oJanlann mütaleaları ah- lece hükümet 40 saat zarfna 

izmitin güzel ü~ümleıl bu dairede yeni intihap P.r 
nacaklar. k k k b 1 d ld o unaca ve a u e i iği şehrimizden bazı ihracatçılar ve mağa mecbur olacaktır. Ka ir 

Ü;üncü giln ise, evelce kon- takdirde üzüm standardizasyo- üzüm tüccarlan kongreye işti- libapta parti reisi Desr ... 
greye verilen raporlar tetkik nu hakkmda hazırlanacak ni- rak için Ankaraya gitmiılerdir. namzet olacakbr. Fqi.tler ... 
edilerek ve vekaletin de fikri t k'I d eti .!..ol zamnameye esas eş ı e e- Manisa ve Turgutlu bağcıların- intihap vesilesile kUYY _... 
ili.ve olunarak encümen tara• cektir. dan bir grup ayni trenle git· göstermek fırsatını bulacak· 
fından hazırlanacak rapor Dünkü Ankara ekspresile, mişlerdir. larızı umuyorlar. 

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

Fuar için hazırlıklar yapılıyor Bir tren kazası oldu 

Seyyah acentaları Fuar On üç yaşında bi~ çocu1' 
komitesine başvurdular ağırca yaralandı 
lzmire birçok seyyah getireceklermiş 

Belediye, 20 Ağustosta açı· 
lacak olan 937 enternasyonal 
lzmir fua~ dolayııiyle şimdiden 
bir çok hazırlıklara başlamış• 
tır. Bu meyanda otel, han ve 
b~zı lokantalara da tebligatta 
bulunulmuştur. 

Bazı seyyah acenteleri Fuar 
komitesi riyasetine müracaatte 
bulunarak Fuar esnasında lzmi
re bir çok seyyah getirecekle
rini bildirmişler ve bazı sorgu· 
larda bulunmuşlardır. 

Bu meyanda geçen seneki 
Fuarı %İyaret edenlerin çok 

memnun kaldıklarını ilave 
ederek bu sene fuarda pa
ra bozdurabilecek bir yerin 
ve yerli dokumaların bulunup 
bulunmıyacağım aormuşlardır. 

Komite riyaseti kendilerine te• 
şekkür etmiş ve nelerin bulun
durulacağını bildirmiştir. 

• •• 
Beynelmilel yataklı vagon 

şirketi enternasyonal lzmir fu
arına gelec~k ziyaretçiler için 
gidit ve gelişte yüzde yirmi 
beı nisbelinde tenzilat yapa· 
cağını bildirmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Limanda faaliyet 
Şehrimiz ticaret ve sanayi 

odasınca hazırlanan bir istatis
tiğe göre, şubat ayı içinde 
limanımıza 131 Türk, 5 Alman, 
3 Amerikan, 4 Felemeuk, 3 
Fransız, 16 logiliz, 1 Macar, 
10 Italyan, 2 Norveç, 2 Romen, 
1 Rus ve 5 Yunan vapuru ol-
mak üzere 179 gemi gelip git
miştir. 

1 

Gelenler 
Şehrimiz müddeiumumisi bay 

Asım Tuncayın kardeşi Samsun 
saylavı B. Ethem Tuncay şehri
mize gelmiştir. -.................... _ 

Istanbula gidenler 
Konya saylavı bay Ali Riza 

Törel ve Denizli saylavı bay 
Haydar Rüştü Öktem dün lzmir 
vapuru ile lstanbula gitmiı
lerdir. 

Evelki gün Gaziemir tayyare 
meydaoında toplanan halkı 
merasimden sonra lzmire ge
tiren trende üçüncü mevkide 
ve merdiven üzermde bulu-
nan Sadık oğlu on üç yaşında 
Kenan Kızlçullu ve Kemer 
istasyonları arasında trenden 
atlamış, başından ve sağ aya· 
ğından ağır surette yaralan
mıştır. 

Kenan'ın bir ayağı11111 teker 
lekler ıaltında kaldığı zaDD~ 
miş ise de şiddetle yere dlr 
mek yüzünden ayak etleriDİll 
parçalandığı ve sıyrıldlğı sf
rülmüş ve dün hastanede et
leri dikilmiştir. 

Haiseye el koyan ıniiddeia• 
mumi muavini bay CeYat, k•'" 
zada makinistin alakam ba,_.. 
madığı neticesine varmıfbr. ····-Mücadele lzmire de teşmil edilecek 

BelediyedoktorlarıreiSİO 
başkanlığında toplandı 

Belediye doktorlan dün öğle
den sonra belediye reisi dok· 
tor Behçet Uz'un başkanlığin
da toplanmıılardır. Bir hafta
dan beri Karşıyakada tecrübe 
ve tatbik edilmekte olan 
sivrisinek mücadele işi etra
fmda görüşmelerde bulunul
m !JI ve bunun Mersinli, 
Halkapınar, Alsancak ve Te-

pecik, Gfizelyalı ve yubl' 
mahallelere de teşmiline kar.ı 
verilmiştir. 

Aldığımız malumata ~ 
Karşıyakadaki mücadelenin IS 
haftası muvaffakıyetle n~!i-'! 
lenmiştir. Bir hafta _,........ 
üç bin iki yüz ev ma~ 
mıştır. iki yüz kırk dokuz eti' 
mazotJanması da beleclif_. 
bedava yapılmıştır. 

SiNEMASI 1 TELEFON: 1 
3151 -----5 Mart cuma gününden itibaren yalnız bir hafta için 

TAMAMEN RENKLi BÜYÜK FiLM 

Bir taraftan mHzot dökoı-' 
ameliyesi yapılırken ditor ta'" 
raftan körkuyu işleri de U'" 
kip edilmektedir. Karpyakad' 
Kahramanlar semtinde ve .,..
fakir mahallelerde kar ku~ 
bulunmıyan evlere teıad 
edilmiş ve bunlara birer k8t 
kuyu açmaları ihtar edll1111ttll• 

KORSANLARI=~ 
m:nı::www 

Kukaraçanın kıymetli yıldızı STEFFI DUNA ile Amerikanın en meşhur dansörü CHARLES COLLINE tarafından 
Renk • Ziya - Şiir • Müzik • Dans - Eğlence • Kahkaha ve çok kuvvetli çok heyecanlı bir aık hikiyesi 

. . .. 1==:2:::~===::siiii~~!!!E:S3i!!:iil!ie!!!iililiiiE&iiia:5iiiiıo__;; __ __ 

A YRlCA : Paramunt dünya havadisleri filmi. 
Her ün : 3.15-5.15-7.15-9.15 Cumartesi ve 

8aana aaaatlerl 
ünleri 1,15 te ilave seanaı vardır 

Bunlardan pek fakir ol_. 
lara potrel vesairesi veriJol~ 
suretile körkuyu açtırılacak 
vakti olup da körkuyo •~ 
yanlar hakkmda da taki 
yapılacaktır. ~ 
Sivrisinek milcadeleaiDİD !t.r 

haf tası da cumartesldell 
ren baılamışbr. ....... -

yerlere tükürenler 
Muhtelif semtler~ 

yete raj'men yerler9 
22 kişi . belediyece 
JDlibf. 
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Çamaltı Tuzlasında çalışmalar 

Su çıkarmak için sondaj 
ameliyesine başlandı 

Tuz 

TENi ASIR SahHe ~ 

Sancak k"misyonu toplandı1 va!~!~~~:!tli. stokları 
300.000 

tükendi. lstihlsalat 
tona çıkacak 

Istanbuldan Antakyaya ''Hatay,, diye 
.·ı gönderilen ·mektuplar iade ediliyor 

rine seyahat yapacak 
Ankara, 8 (Yeni Asır mu

habirinden) - Başvekilimizin 
Anadoluda kısa bir tetkik 
seyahatine çıkacakları haberi 
teeyyüt ediyor. Başvekile lktı-

,. 

ince tuz paketini 

1 
S•ınaltı T uzla~ında bir elek- zam tuz stoklan kam ilen sa-
tık santralı kurulması için mü- tılmıştır. 
~~kasa açılmıştr. Bazı fenni işler Haber aldığımıza göre, bu 
~111 Tuzlaya gelen ecnebi mü- rağbet karşısında Çamaltı Tuı-
b hassıslar Çamaltının teknik !asının bugünkü verim kabili-
d a~ıınından dünyada eşsiz ol- yeti harici isteği karşılıyama-
Uguııu tasdik etmektedirler. dığından Tuzlanın bir miqli 

I Tuz lanın mühim ihtiyaç- büyütülerek senelik istihsalin 

1arından biri olan su mese- 300 bin tona çıkarılma" için 
~si de halledilmiş ve bir tetkiklere başlanmıştır .Bu husus 
~11 ~1lt tarafından motiitlü son- için lstanbu'dan gelen mühen-
. aı aletleriyle su çıkarma dislerle Tuzla nıüdürü Sezai 
Ji~e. başlanmıştır. Burada son- Bogaç Tuzlanın Karşıya\..aya 
.. aJ ışini yapan şirket şimdilik doğru daha dört kilometre 
tı uzatılarak büyümesi ıçın o sa-
k ç Yüz metre aşağıya inmeye hada projelerini hazırlamağa 

arar vermiştir. başlamışlardır. 
tüJ.~zlarımızın nefaseti ve her Çamaltı tuzlasında tadilen 

u ecnebi maddelerden te- inşa edilen sofra tuzu fabika-
~~zliği. dünya piyasalarında çok sında imal edilen nefis tasfiye 
{' tesır bırakmış ve Türk tuzu görmüş tuzların vapurlarla 

er Yerde aranmıştır. memleketin her tarafındaki 
d l~racatta tahmilattaki sür'at ambarlara gönderilmesine baş-
ı •hı çok mühim rol oynamış- lanmıştır. -Bugünlude her ta-
.!'· Çamaltında görülen mua:ı- rafta piyasaya çıkarılacaktır. 

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

Vilayet Meclisi üyelerine 

Dün Kız Enstitüsünde bir 
çay partisi verildi 

h' l<ısa bir zaman içinde mu
b~tten gördüğü alakayla muvazi 
•
1
t ilerleme gösteren Cumbu

~ı~et Kız enstitüsünde, dün 
~gleden sonra vilayet meclisi 
~Z.alarına bir çay partisi veril-

ıştir 

t öı:rİeden sonra saat on dört
C··başta sayın vali B. Fazli 
~le.ç. olduğu halde vilayet 

11 
.. tlısı azaları Kız enstitüsü-

1.1111 akşam okuluna gidilmiş
a.ı;~ Ak,am okulundaki bütün 
bi~Yeler sırasiyl.. gezilmiş, 
d assa halıcılık ve kabartma 
eıit'l'k tı~ 1 ı kısımlarında uzun 
~dıy~ tevakkuf edilmiştir. 

Vil- ııstıtü direktörü valiye ve 
ok ayet meclisi azalarına akşam 
de lllunun gayesi, çalışmaları ve 
ha;s Pro~ra~ları hakkında iza
b Verrnıştir. Bu okulda tale-
eye .. t ·ı ı- d 1 Uz . gos erı en ame ı ers er 
erıııd d 1 k 1 b . ça,1
1 

e uru ara ta e enın 

U Şına ve ders verme şartları 
Zeriııd k S c onuşulmuştur. 

<; .. aaı oo beşte Enstitünün 
gi:~~~edeki merkez binasına 
talebe 1 ~· ders halinde bu!unan 
llıişr ııın çalışmaları iııcelen
llıis 1

;: Muallimler ve talebeler, 
ka,

1
a 1ırleri büyük bir nezaketle 

llıi. şl 1 
ayarak mektebi gezdir-

• erd' 
direk .. ır. Burada da mektep 
\.. toıü B Ak d' k or ti · ıncı, yar ıre -
h•t n .. Nuıiye tarafından iza-

V Verılmiştir. 
Cuı:li ve parti başkanı B. 
dı:r" ç enstitüdeki baş dön-
~ tıcü . 

olar k faalıyetle alakadar h a . •kk d Yenı enstitü binası 
ietern~n .a direktörden izahat 

Ş hı~tır. Verilen izahata göre: 
e ır m ı· . k . ec ısı arariyle ensti-

1 

270(10 M. karelik sabada 2000 
talebeyi istiaba kafi, 300 ya
taklı modern bir enstitü binası 
inşası mukarrerdir. 

Gronoble civarındaki Vizil 
kasabasında mevcut enstitünün 
daha mütekamil bir şeklini 

lzmirde vücuda getirmek için 
bir milyon liraya ihtiyaç var
dır. Bunun, her yıl 200.000 
lira tahsisi suretile beş yılda 

tamı.~ması muvafık görül
müştür. Bu yıl ilk tahsisatla 
işe başlanmasına intizar edil
mektedir. 

Enstitü binası gezildikten ve 
derslerde bulunulduktan sonra 
verilen çay partisi istifadeli ko
nuşmalarla geçmiştir. Ziyafete 
başlanırken Bn. A. Akıncının 

kısa bir hitabesiyle misafirler 
selamlanmış, valimiz buna ziya
fetin sonunda veciz bir hitabe 
ile mukabele etmiştir. 

Vali, enstitüde meclis arka
daşlariyle birlikte gördüğü 

eserlerin ve talebe faaliyetinin 

mükemmeliyetine işaret ederek 
bu sabada direktör B H. Akın
cının gayretini takdir etmiştir. 
Vali, yaşadığımız teknik as

rında her ihtiyaca cevap verir 
ev kadını yetiştiren b~ g:bi 
müesseselerin halk tarafından 
benimsenmesindeki sebepleri 
izah ederek bugün köylünün 
bile vilayetten fen memuru is
temek suretiyle, onun da modern 
ihtiyaçları emniyefe benimse
diğini söylemiştir. 

Geç vakte kadar sıcak ve 
samimi bir bava içinde geçen 
ziyafet esnasında faydalı has• 

ıstanbul, 8 (Yeni Asır muba- , Ana uasa pro1"esinin komisyon- devleti postaları " Suriyede sat Vekili B. Celal Bayar ile 
J Dahiliye Vekili B. Şükrü Ka-

birinden) - Halayın Ana ya- da tetkik mevzuu bile olması Hatay yoktur,, işaretiyle iade yanın ve mütabassısların refa-
sasıeı tanzim edecek olan mil- muhtemel değildir. Suriyelilerin etmiştir. Milletl<!r cemiyetince kat edecekleri söyleniyor. Se-
letler cemiyeti komisyonu bu bu maksatla Pariste yaptıkları muhtar varlığı tasdik edilmiş yahatin yakın Şark vilayetle-
g ün tekrar faaliyetine başladı. teşebbüsler müsbet biç bir olan Hatay'a karşı bu küstahça rine kadar uzatılması muhte-

bareket burada infialle kar- Jd" S h t 18 tt Miizakerelerin çetin olacag- 1 netice ver111emiştir. me ır. eya a e ıııar a 
Şılanmıştır. b 1 • b'ld' ·ı· tahmin edilmekle beraber Ha- KÜSTAHÇA BiR aş anacagı 1 ırı ıyor. 

T 1 lstanbul gazeteleri: "Suriye lstanbul, 8 (Ö.:R) _ Aaka-
tay Aııa yasasının ür' Ana- HAREKET DAHA Fransız müstemlekecilerinin u- radan hareketinden evvel 
yasasından 111ülhem ol:nasını lstanbul, 8 ( Yeni Anır mu- şaklığmı eden serseriler taşkın- Başvekil ile uzun bir ıııüla-
isteyen Türk tezinin muvaffak babirinden) - lstanbuldan An- Jıklarında, küstablıklarında pek katta bulunan Alman büyük 
olacağı kanaati um11midir. takyaya " Hatay ,, adresiyle ileri gitmeye başladılar" diyor- elçisi Ankaradan geldi. Elçi 

Suriye heyetince hazırlanan göndeTilen mektupları Suriye lar. Berline hareket etmek üzeredir. ............. K;~i ............. i .............. Rürı·ü; .. s~k~~~ .... i;·ı~~ı;~r<l·; ........................ M;~;~·~~ ....... . 
Tebrik ediliyor 

Roma, 8 (Ô.R) - Meb'usan 
meclisi veliahdın oğlu Viktor 
Emanuelin doğumunu kral nez
dinde tebrik için toplanmıştır. 
Reis 21 mebustan mürekkep 
heyetin .saraya giderek mec
lisin tebriklerini hükümdara 
bildirmelerini teklif ettiği sıra
da mebuslar hepimiz, hepimiz! 
Diye bağırışmışlardır ve buna 
karar verilmiştir. Bütün meb
uslar bükümet erkaniyle bir
likte saraya giderek krala 
tehriklerini bildireceklerdir. 

160 Habeş 
Amerika sefarethanesin• 
deki mülteciler l< ·ır,una 

d[zilmedller 

Orazya11i 
Vaşington, 7 (A.A) - Ma· 

reşal Grazyaniye karşı vuku
bulan suikast neticesinde Ame
rikanın Adis-Abeba sefaretinin 
bahçesine iltica eden 160 Ha• 
beşin ltalyanlar tarafından öl· 
dürü '. müş olduğu h_akkındaki 
haber hariciye nazırı B. Hull 
tarafından tekzip edilmiştir. 

Nazır sefarete iltica eden 
yerlileri dışarı çıkarmak için 
Amerika sefirinin ltalyan müf· 
rezelerine müracaat ettiğini ve 
tahliye esnasında da kan dö· 
külmediğini beyan etmiştir. 

Kanada 
Amerika ile mi 
birleşecek ? 

Vaşington 7 ( A.A ) - Si
yasi mahafilde söylendiğıne 
göre Kanada Başvekili Mac· 
kanzie King'in buraya yaptığı 
ziyaretin hedefi yalnız Kanada 
ile Amerik arasında ticaret mü· 
nasebetlerinin genişletilmesi de· 
ğildir. Ruzvelt ile Mackanzie 
King Kanadanın Amerikan dev
letleri blokuna iltihakını da gö· 
rüşeceklerdir. 

Tunus' da 
Vaziyet Vahim 

Roma, 8 (Ö.R) - Tunus'da 
vaziyet vahimdir. Memleketin 
az çok her tarafında ve bilhas
sa cenuptaki maden mıntaka· 

larında çıkan sosyal ihtilaflar 
kanlı hadiselere sebep ol
maktadır. Buralardaki garni· 
zonlar takviye edilmiştir. işçi

lerin bir takım fesad tahrip
çilerin emirlerile hareket ettik
leri sanılıyor. Son hadiseler 
kurbanlarının cenaıe merasimi 
dün kalabalık halk huzuriyle 

Tedris usullerinde deği
. şiklikler yapılacaktır .• 

Liselerin ilk sınıflarında ameli 
derslere büyük önem verilecek 
lstanbul, 8 (Yeni Asır muha

birinden) - Maarif Vekili B. 
Saffet Arıkan beraberinde ta
lim ve terbiye heyeti reisi B. 
Ihsan, yüksek te-drisat umum 
direktörü B. Cevat bulunduğu 
halde bugün Ankaradan geldi, 
Haydarpaşa garında Maarif ve 
vilayet erkanı tarafından kar
şılandı. 

Vekil Şthrimizde birkaç gün ' 
kalacak, mühim tetkiklerde bu- ı 

lunacaktır. Önümüzdeki tedris 
senesinde Liselerde, orta mek-

teplerin müfredat programla
rında esaslı değişiklikler yapı
lacağı anlaşılmaktadır.Mektep
lerin ilk sınıflarında ameli 
derslere çok ehemmiyet veri
lecektir. Nazari tedrisat sona 
gf'lecektir. Muallim mektep
lerinde de tedrisat azami nis
bette amelileştiı ilecektir.Saffet 
Arıkan seyahati hakkında ken
disinden malWııat istiyen basın 
mümessillerine ! Kültür mües
seselerini teftiş için geldim. 
Kalacağım müddet belli değil
dir.,, dedi. 

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

Dostluk maçı yapıldı 

Beşiktaş Güneşle bera
bere, Galatasaray galip 

lstanbııl, 8 ( Yeni Asır Muhabirinden ) - Dün Taksim Stad
yumunda onbin seyirci önünde Güneş - Beşiktaş dostluk maçı 
yapıldı. Takımlar güzel bir oyundan sonra birbire berabere kal
dılar. Galibin anlaşılması için tekrar karşılaşacaklardır. ikinci 
maç Galatasaray - lstanbulspor arasında yapıldı. Daha faik bir 
oyun gösteren Galatasaraylılar rakiplerini bire karş< iki sayı ile 
yendiler. 

On bir amiral • • gem ısı 

lngiliz filoları büyük 
manevraya hazırlanıyor 

Roma, 8 (Ö.Rf - Cebelüttarıkta 65 lngiliz harp gemisi top
lanmıştır. Bunların 11 i amiral gemileridir. Bu harp gemileri 
Akdeniz ve Atlantik filolarının birlikte Atlas Okyanusunda ya
pacakları manevralar için toplanmıştır. 

Londra, 8 (A.A) - Hükümetçe yapılan siparişler için çalışan 
tayyare fabrikalarında çıkan grevlerin gittikçe artması hava 
kuvvelerini arttırma programının tatbikini tehlükeye düşürecek 
mahiyettedir. Dört bini Hollsroy fabrikasında ve iki bini de 
Gairey fabrikasında olmak üzere altı bin amele grev ilan etmiştir. 
Kısmen yapılan grevler silahlanma programiyle beraber baş

lamıştır. işçiler mütabassıs makinistlerden daha aşağı şartlar 
altında çalıştıklarını söyliyerek yevmiyelerinin artırılmasını iste
mekte ve bükümet tarafından yapılan siparişler dolayısile işçilere 
tekrar başlamanın mümkün olduğunu ileri sürmektedirler. 

Muhtelif sendikaların şefleri bu hafta içinde bir kaç kere top
lanacaklardır. Meseleyi halletmek üzere hükümetin sendika şef
lerini bir konferansa davet etmesi ihtimali vardır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alfabeler 
icra komitesi tasvip etti 

Moskova, 8 (A.A) - Mogol 
ve Türkmen !atin alfabeleri 
ile şimal milletleı·indeu on üçü 
için Rus alfabes esasına göre 
alfabeler kabul eden kararlar 
Sovyetler birliği merkez icra 
komitesi divanı tarafından tas-

Mısırda 
Silah fabrikalan 

Kahire, 7 (A.A)- Milli mü
dafaa meclisi Mısır ordusunun 
tensiki için icap eden silahları 
ekseriyet itibariyle lngiltereye 
sipariş etmeyip memleket için
de silah fabrikaları yaparak bu 
fabrikalardan teminini karar-

Milletler cemiyetine 
notası 

Cenevre 8 ( Ö.R ) - Mısır 
bükümeti Milletler cemiyeti ge· 
nel sekreterliğine gönderdiği 

bir nota ile Mısırın Milletler 
cemiyeti azalığına resmen nam
zetliğini koymuş ve bu mese
lenin cemiyet asamblesinin ilk 
toplantısında ruznameye kay
dını istemiştir. 

Cenevre, 8 (Ô.R) - Mısır 
hariciye nezareti tarafından 

Mısırın Milletler Cemiyetine 
kabulü için gönderilen notanın 
metni şudur: 

Msırın Milletler Cemiyetine 
daima gösterdiği alaka bütün 
mesaisini pakttan takip etmesi 
ve birçoiı: teşekküllerinin çalış

malarını iştirak eylemesiyle sa
bit olduğundan ve Mısır mil· 
leti bu cemiyetin temsil 
ettiği adalet ve beynelmilel 
kardeşlik idealine bağlı oldu
ğundan Mısır hükümeti Mısırın 
Milletler cemiyeti siı.esine gir
mesi için bir çok dost devlet
lerce yapılan hararetli davet !eri 
Mısır krallığının Milletler cem
iyetine kabulünü paktın birinci 
maddes nın ikinci fıkrasına 
müsteniden istemeye kafi bir 
sebep telakki eyler.,, 

BALKAN 
Ekonomik konseyi 

toplanıyor 
Atina, 8 ( A.A ) - Balkan 

Antantı ekonomik konseyi 18 
martta Atinada içtima edecek· 
tir. 

Zehirli Gaz 
kursları 

Hükümet ve belediye memur
larının zehirli gazlara karşı ko
runma kurslarına devam etme
leri mecburidir. Vilayetlere 

gönderilen bir tamimde şimdi
ye kadar bıı mecburiyete uy
mıyanlar mevcud olduğu anla
şıldığından bundan sonra kurs
lara devam edenlerden imza 
alınması lüzumu bildirilmiştir. 

Halkevinde 
toplantılar 

1 - 10 - 3 - 937 Çarşamba 
günü Halkevine spor kolunun 
genel toplantısı vardır. Yeni 
yazılan ve eskiden yazılı olan 
tekmil üyelerin o gün saat 
on yedide Halkevine gelmeleri 
rica olunur. 

2 - Bugün müze ve sergi 
komite toplantısı saat on ye
dide yapılacaktır. 

3 - Yarınki Çarşamba günü 
saat 18 de sosyal yardım ko

o lantıaı vardır. 

• 
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Cihan harbında casusluk ~ Odemişt ·bakış yurdları 
Habsburg imparatorluğ~nun inteli- Davud=panayırında faaliyette 
cens servi~ teşkilatı nasıl çalışıyordu? bulunan iki çingene hırsız yakalandı 

------------------------------------------------------------------

Benedetto Bren ve Leonor dö Vinci nasıl batırıldı ? 
Avusturya - M'icaristao im· 

paratorluğunun bundan yirmi 
yıl evvel düşmanlarma karşt gi
ritmiı olduğu mücadele için 
e:hemmiyeti çok büyük olan 
bir hadise cereyan etmişti: 

Zftrih şehrinde bulunan in
telicens servisi merkezine düş
man tarafın ajanları girerek, 
kasaları soymuşlardı. 

Vaktiyle, daha sulh zamanın
da iken, yabancılann donan
malarını tarassud altında bu
lunduran sahil boylarındaki 
haber alma bürolarının mer
kezi Pola limanında idi. El
de bulunan vuıtalann darlığı

na rağmen geniş ve eyi iş'i
yen bir casus pebekesi kurul
muştu. 

Pola'da bulunan intelicens 
servisi merkezi 1915 te Zü
rih'e nakledildi. Servisin şefi 
harp safı zırhlı kaptanı Mayer'e 
konsolos unvanı verilerek Zü
rih' deki baş konsolosluğa terfik 
edildi. Merkez, ZGrih'de hususi 
bir evde bulunuyordu. Kapı
smda da "Avusturya - Macar 
başkonsolosluğu ikinci şubesi" 
diye bir levha asıh idi. Bu su
retle, asıl maksat gizlenerek 
memleket dışı toprak hakkından 
istifade ediliyordu. 

lnteJicens servisi merkezinin 
faaliyeti genişti. Yaptığı işler 
arasmda casusluktan başka bir 
de, düşmana kendi memleke
tinde kabil olduğu kadar fazla 
zarar vermek bellibatlı bir yer 
alıyordu. Birkaç ufak tefek 
komplodan sonra, 1915 yılı 

eylülünün sonunda düşmanın 
Brendizi limanında bulunan 
ikinci filo amiral gemisi "Be
nedetto Brin" cephaneliğine 
yerleştirilmiş olan bir cehen• 
nem makinesiyle havaya uçu· 
ruldu. Batan zırhlı ile birlikte, 
Amiral Rubin de Cervio, gemi 
kumandam 21 kurmay subayı 
ve 400 nefer boğulup gitti. 

Buna benzer işler başarabil
mek için, zamanla, binbir çeşit 
çarelere başvuruldu. Nitekim 
hakikatte bir düşman ajanın
dan başka hir şey olmıyan bir 
İşçinin eski ve yırtık pantolon
larını yeni bir pantolonla de
ğiştirmek bahanesiyle, eski 
pantolonunu pamuk balyaları
nın üzerine fırlatıp atması hiç 
kimsede şüphe doğurmıyordu. 
Bu eski pantolonun cebinde, 
için için yanan ve pamuk bal
yalarını tutuşturacak otomatik 
fitilin bulunduğu ve bunun ne-

1 
............ Yazan •••••••••••• 

Avusturya Amirali 
Rudolf Vaygel 

• Noyes Viner 
Jurnalden 

•••••••••••• • ••••••••••• 
ticesinde pamuk depolarının 
yanıp llül olacağı kimsenin 
aklma gelemezdi. 

1916 da, içinde Arnavutluk
taki düşman kuvvetlerinin ku· 
mandaniyle birlikte birçok 
yüksek kara ve deniz subayla
rıoın bulunduğu "Regina Mar
gareta Balana" vapurunun 
Brendizi yolu üzerinde batırıl
ması düşmanı çok sarsmıştı. 
Yine 1916 da yapılan bir kom
plo ile Cengio dinamit fabri
kası kısmen harap bir hale 
sokuldu. 

Fakat, düşman en ağır dar· 
beyi, henüz kızaktan indirilm=ş 
olan Leonardoda Vinci dirit· 
notu batırıldığı zaman yemişti. 
Ajanlarımızdan biri, sc:bze dolu 
sepetlerden birine saatli bir ce
hennem makinesi yerleştirmeğe 
muvaffak olmuştu. Zırhlıya gö
türülmüş olan sebze akşam ye· 
meği için alıkonulmuş ve bir 
tesadüf eseri olal'ak cephane
likten birinin yanında bulunan 
kilara yerleştirilmişti. Tarent'de 
herkesin tam öğle yemeğini 
yediği bir anda, korkunç bir 
iştial her tarafı altüst etti. Kısa 
fasılalarla daha büyük işti
aller başladı. Tarent kör
fezinin iç limanı sayılan Mare 
B:ccoloda yatmakta olan Le
onardo da Vinci dritnotundan 
havaya, simsiyah duman sütun
ları yükseliyordu. Gök yüzüne 
uçan zırhlmın parçaları etrafa 
döklllüyordu. O inda kudur
muş bir volkanı andıran de
nizin yüzü düzeldiği zaman, o 
gururlu ztrhlının yalnız direk 
uçları görüniiyordu. Bu komp
loda 21 subay ve 182 nefer 
kurban gitmişti. 

Bu felaketten sonra artık bu 
cinayetlerin asıi sebepleri araş
tırılmağa başlandı. Komplolan 
yapanı bulana bir milyon liret 
vadedildi. Bu arada gözler Is
viçreye de çevrildi. Başlangıçta 
bizim Zürihteki merkezimiz 
şüphe uyc.ndırmamıştı. 

Zürih'de karşı tarafın da en 
ufak bir meseleyi derhal ve 
büyük sadakatle kendi mer
kezlerine haber veren casusla
rı bulunduğunu söylemeğe bile 
lüzum yoktur. Fakat bize karşı 
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lnglllzceden çeviren : ZIYA NEBi 

Şlrley bir daha dönmemek üzere çok uzaklara 
gidecek •• Varsın gitsin cehenneme kadar yolu var! 

- Marlen!. .. Diye fısıldadı.. j 
Sen misin ? 

- Şirley .. 
Genç kız bir şeyler söyle

mek istedi, fakat kelimeler 
boğazına tıkandı kaldı .. 

Şirley kollarını açarak Mar
lene sarıldı. 

Hali gözleri yaşlıydı.. Mar
leni yanaklarından öptü ve: 

- Kardeşim, dedi.. Artık 
bir daha birbirimizi göremiye
ceğiz.. Şirley eski bir hatıra 
ve silik bir rüya gibi unutulap 
~i:lecek .• 

Allaha ısmarladık •• 

Bunları söyledikten sonra, 
yavaşça merdivenlere doğru 
ilerledi ve gözden silindi.. Ge
ce yine sessizleşti ve herşey 
yine eski haline döndü. 

Bundan hiç bir mana çıkara· 
mıyan Marlen derin bir düşün
ceye daldı. Şirley niçin gelmişti 
ve nıçın böyle hiçbir mana 
ifade etmiyen sözler fııuldıya
rak kaçmıştı? Bir müddet ol
duğu yerde hiç kıpırdamadan 
bekledi ve sonra odasına çeki· 
Jerek kendini yatağa atb. 

çalışan bu casus şebekesinin 
bütün faaliyetini yakıo-Aan bil· 
diğimizi ve kendilerine, etrafa 
yayılmasında büyük menfaat• 
lerimiz olan yanlış haberler 
verdiğimizi bilmiyorlardı. 

Fakat nasılsa bir çaresini bu
larak, nihayet muvaffak olmuş 
birçok komplo'ların ve husa
siyle Leonardo da Vinci mese
lesinin Zürih'de bulunan bir 
merkez tarafından yaptırıldığı 
neticesine varmışlardı. 

Bir milyon liretin çok cazi
beli olduğunu bilen karşı tara
fın casus merkezi, politika ha· 
yatında harp zamanında da çok 
seyrek işitilmiş olan bir işe 

girişti. Avusturya - Marac in
telicens servisinin evrakını bir 
soygunculukla ele geçirmek is
tiyorlardı. 

Zürih'teki merkezinin bulun
duğu binada bir de banka vardı. 
Bankayı bir gece bekçisi bek
liyordu. Bizim dairemizin bir 
odasında, cidarlan zehirli 
gazla dolu büyük bir kasa var
dı. Evrakımızı bu kasada sak
lıyorduk. Fakat, içinde bulu
nan evrakın büyük bir kısmı 
şubatın başlangıcında yakıl
mıştı. 

25 Şubat 1917 de Karnaval 
haftasınıo bir pazar günü idi. 
Çok işlek olan istasyon cad
desindeki binamızın karşısında 
bulunan kahvehanede, güzel 
orkestrasını dinlemek ıçın 
her milletten birikmiş bir 
halk yığını vardı. T aliin ne 
tuhaf bir cilvesidir ki, o ge
ce, orkestra Avusturya mü
ziği çalarken, Avusturya intel
licens servisinin merkezinde 
kasalar kırılıyordu. Profesyo
nel kasa hırsızlan, zehirli gaza 
rağmen, içindeki evrak, para 
ve kıymetli eşya ile birlikte 
şahsi eşyamızı da aşırmağa 
muvaffak oldular. Bütün bu 
çalınan şeyler iki bavula dol
durularak, evvela Bern'e ve 
oradan Lugano üzerinden Mi· 
Jano ve Romaya getirildi. 

Çalınan şeyler arasında şif
remiz de bulunuyordu. Fakat, 
bunun o kadar ehemmiyeti 
yoktu; çünkü bir iki saat zar
fında değiştirmek mümkündO. 
Asıl ağır darbeyi, kasa defte
rinin çalınması teıkil etti. Karşı 
taraf, kasa defterinde isimleri 
yazılı birçok kimseleri öğren
mişti. Hele Pola'ya gönderil-
miş olan bazı ehemmiyetli 
raporların kopyeleriyle ajanla-

zaman yastığının üzerinde hafif 
lekeler halinde kalan göz yaş· 
ları nazarı dikkatini celbetti. 
Bu sırada gece Şirleyin bırak
mış olduğu küçük paket eline 
geçince hayreti büsbütün art
mağa başladı. içini açtığı za
man meydana altın bir kalp 
çıktı. Kalbin üzerinde { sonu 
gelmiyen aşk ) yazıyordu. Ro
bert bundan hiç birşey anlıya
mamıştı. Ufak bir sustaya ba
sınca kalp iki kısma ayrıldı. 
l~ioe kendisinin ve Şirleyin 
kar11lakh birer küçük fotografı 
raptedilmişti ve Şirleyin foto
grafı altında (ebediyyen Allaha 
ısmarladık, beni unutma) ya
zılıydı. 

Bu sırada Marlen de yata
ğıodan kalkmış ve geceki vak'a
yı anlatmak için Robertin oda
sına gelmişti. 

- Good-morning Robert .• 
- Good-moroing .. 
Robert altın kalbi Marlene 

doğru uzatarak sordu: 
-- Tuh•f r ... Bunu bura a 

Adagide nahiyesi gittikçe inkişaf ediyor 
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Ödemiş, 8 (Özel)-ÖCiemişte 
ilk defa olarak açılan nakış 
yurdu aylardanberi devam 
eden mesainin güzel eserlerini 
taşıyan sergisini açmıştır. Genç 
kızlarımızın hu yurd'da elde et
tikleri hüneri gösteren eserler 
çok beyenilmiştir. 

Adagüme köyü ile Beydağı 
nahiyesinde d~ birer nakış 
yurdu açılmıştır. Adagümeli 
Kazlaramız eserlerini bir sergi 
halinde teşhir etmişlerdir. 

DAVUD PANAYIRI 

Adagide, 8 (Özel) - Nahi
yenin Adagjime köyünde bu 
Hene de Davud panayırı açıldı. 
Her sene olduğu gibi bu yıl 
da panayıra Tireden, civar köy· 
lerden birçok ziyaretçiler gel
miştir. Panayır çok muvaffakı · 
yelli ve hareketli olmuştur. 

ÇiNGENE HIRSIZLAR 
Büyük tehacümü faaliyetle-

Adagide 
rine fırsat bilen Denizli Çinge
nelerinden iki kadın Mehmet 
oğlu Mustafanın evine girerek 
sandıklarını yoklamışlar ve 886 
Jirayı almışlardır. Hırsız kadın
lar tam evden çıkacakları sı
ratda Mustafa eve gelir. Çar
şaflı olan kadınları rnisafir zan
nederek, ne istediklerini sorar. 

Kadınlar: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rımızın bize gönderdikleri şif-
reli mektuplann, onlann elleri
ne geçmesi biç le hoş bir key
fiyet değtldi. 

Bu suretle, düşman deniz 
idaresi lntelicens servisimizin 
adamlarından birçoğunun l\d· 
larını öğrenmiş oldu. içlerinden 
çoğunu vaktinde haberdar et· 
tik, birçoğu da yakalanarak 
mahkum oldular. Ancak, Leo
nardo da Vinciyi batıran ajanı 
bir türlü bulamadılar.O, bugün 
hali birkaç kitinin bildiği bir 
sırdır. 

kim bıraktı acaba? 
- Şirley .. 
- Şirley mi? Ne münasebet.. 

O burada değil ki.. Hem ne 
zaman bıraktı? 

- Gece .. 
- Hayret.. Demek ki Şirley 

burada ha.. Lakin içeriye nasıl 
g~mif? · 

Ödemış nakış yurdunun seıgısi 
- Susadık. Bir bardak su türüne kuvvet vermek içi• 

buluruz ümidiyle girdik, derler. bir spor alanı yapılmış, kahve" 
Mustafa kendilerine su verir. lerin karakteri çürüten tenbe~ 

Onlar evden uzaklaşınca oda- haneler olmasına mini o)oıa 
lara girer. Her tarafın allak maksadiyle de her kahvehane" 
bullak edildiğini görünce misa- de tarihi, zirai, içtimai kitap" 
firlerin kurnaz birer hırsızdan 

paıkı 

başka birşey olmadıklarını an
lıyarak zabıtayı keyfiyetten 
haberdar eder. Çingeneler çar
şafları Üzerlerinden atarak kaç
mışlarsa da Çay kıyısında Jan
darmalar tarafından yakalan
mışlardır. Mustafanın evinden 

çaldıkları paralarla başka ev
lerden çaldıkları eşyalar istir
dat edilerek sahiplerine veril· 
miştir. 

ADAGIDE GÜZELLEŞiYOR 
Ödemişe 15 kilometre me

safede olan Adagide Egenin 
en şirin nahiyelerinden biridir. 
Münbit toprakları küçük Men· 
dres kıyılarına kadar uzanır. 
Verimli toprakları sayesinde 
Adagide diğer nahiyelerimiz
den daha çabuk inkişaf et
mektedir. Nahiyenin yeni parkı, 
asri hamamı, sıhhi bir gazi
nosu vardır. Nahiye merke
zi elektrikle tenvir f'dil
miıtir. Geoçli~in fizik kül-

ve yanaklarımdan öperek: 
"Allaha ısmarladık Marlen de· 
di. Ben eski bir hatıra ve silik 
bir rüya gibi unutularak maziye 
kanşacağım ... ,, 

Robert merakla sordu: 
- Sonra? 

· - Hala gözleri yaşlıydı .. 
Ben birşey söyliyemeden don
muş kalmıştım.. O geldiği gibi 

lar ve mecmualarla mıotaka" 
mız gazetelerinin bulundurul• 
ması temin edilmiştir. Artık 
kahvelerde eski kumar oyuD" 
Jarı kalmamış gibidir. Beledi: 
yenin ba hususta sarfettii' 
gayret takdirle karşılanabilir. 

M. Gezer 

Turgutluda 
Diplomasız ebelerle 
mücadele edilecek 

Turgutlu, 8 (Yeni Asır) -
23 bin nüfuslu olan şehrimizde 
doğum ihtiyacını temin etme~ 
üzere biri belediyenin, diğer1ı serbest olarak iki dip),,ma 1 

ebe vardır. Belediye kayıdla
rına göre ayda 80 - 100 doğuOI 
vuku bulmakta ise de doğuıO" 
ların ancak yirmisinde dip!O" 
malı ebeler, diğerlerinde ıse 
ehliyetsiz, beceriksiz ebeler 
bulunmaktadır. Bu yüzden bat 
gösteren bazı feci haller hük.U: 
met doktorunun nazarıdikkatıP1 

celbettiğinden mütecasirlerini.0 

cürmü meşhut kanununa tevfı-
kan yakalanması için tedbirler 
alınmıştır. _. 

iş çocuk doğur:nak degıJ, 
doğan çocukları yaşatmaktır. 

"Allah verdi, Allah aldı .. 
diye kendilerine kuru teselli 
veren anneler bu saçma tevek" 
kele nihayet verdikleri giiOr 
memleketimiz ve muzaffer of" 

dumuz nufusumuzun teıa)'Ü" 
dünden nihayetsiz bir seviııÇ 
duyacaktır. 
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Karşıyakalılar 
Kemalpa,a caddeslnlfl 

tamirini istiyorlar 
Karşıyaka Kemaipaşa cad" 

desinin demiry~luna kadar olaO 
kısmına bu sene, Soğukkuyu~• 
kacfar olan dig-er kısmına ~ 

"ı gelecek sene parke döşeneceg 

- Anlatayım Robert.. Gece 
gözüme bir türlü uyku girmi
yordu. Yatağımda düşünürken 
birdenbire aşağıdan bir ayak 
sesi işittim .. Gayri ihtiyari kal-

. yine karanlıklara kanştı ve göz
den kayboldu. 

ve bu suretle bu yolun toıdarlı 
çamurdan, çirkinlikten kurt~" 
rılacağı sevinçle öğrenilmişti~ 
Bu, haberler, eğer tahakkU .. 
ederse Karşıyakalılar çok •:, 
vinecektir. Çünkü, Karşıy~ 

11 
güzellik, sıhhat bakımın a 
çok şey kazanacaktır. karak salona çıktım ve bekle

dim. Biraz sonra merdivenler-
den yukarı bir karaltı belirdi 
ve senin odana girdi. Kapıyı 
açık bırakmıştı. Dışarıdan me
rakla neticeyi beklemeğe baş-
ladım .. Biraz dikkat edince ge
lenin Şirley olduğunu farket-
tim. Şirley yatağının kenarına 

diz çökerek ellerini avuçları 
içine aldı ve uzun müddet ağ
ladı. Sonra seni alnından öptü 
ve bu kalbi bırakarak ayrıldı. 
Salonda beni görünce ıaıırmıı· 
b. Birdenbire bo numa •tılclı 

Kahkahalarla gülmeğe baş
lıyan Robert altın kalbi bir ta
rafa fırlatarak konuştu: 

- Yaptıklarına pişman olu
yor .. Fakat artık iş işten geç
miştir. 

(Allaha ısmarladık) demesine 
bakılırsa bu sefer mutlaka bir 
daha dönmemek üzere çok 
uzaklara gidecek. Varsın gitsin. 
Umurumda bi 'e değil., Cehen
neme kadar yolu var,. 

Bunu söylemekle beraber 
içini birşey kemiriyordu. Bir
denbire Şirleyi son bir defa 
görmek arzusuna kapıldı ve: 

med' -

B b .. 'k ı "e uranın ırıcı çarşıs to• 
gezinti yeri olan bu cadde 0 

11 
mobillerin, hele kamyont~rı a 
kaldırdıkları toz:ariyle ~aıSıJ 
bir toz bulutu içindedır. 

5 
.. 

halden umumi sıh b atin mütee 
sir olacağı pek tabiir\ir. ıJ 

Karşıyakaya temiz içrne su'fl .. 
· ttar 1 

getirmekle halkın mınoe 
1 

eli" 
ğmı hakkiyle kazanan be e , 
yemiz, bu işi de başa•.~;. 
Karşıyakayı bir kerre daha 1 

edecektir. ıO 
Karşıyaka Şetaret sokak No· 

M. ,Ali TiJD 



• Mart 1987 Y'ENI ASIR 

Yılan hikiyesi bitmiyor Yunan kralı 
-----------·---------- Han yada hararetle Kontrol hazırlanırken istikbal edildi 

asilere devam ediyor 

Malal{ada asileıin hazırlıktan 

Londra, 8 ( Ö.R) - Kanş· kısmının hemen tatbiki teklif devam imkanını bulacaktır. 
mazlık komitesi lspanyol kara edilecektir. Tali komite böylece Roma, 8 (Ô.R) - "Calolr,, 
ve deniz hudutlarının kontrolü bir taraftan işleri sürüncemede adlı lspanyol vapuru Marsilya• 
için eksperlerce yapılan tavsi· bırakmakta ve diğer taraftan dan harp malzemesi haınulesile 
yeleri tatbik etmek üzere bu Hitler ve Mussoliniye asilere si- hareket etmiştir. Vapur, res• 
gün Lord Plymouth'un reisli- !ah malzeme ve gönüllü teminine men Basra körfezine gidecek-
ği altında toplanmıttır. devam imkanını vermektedir. se de hakikatte Katalonya 

Londra, 8 (Ô.R) - " Daily· Daha geçen gün ltalya asilere limanlarından birine gideceği 
Herald,, gazetesi Hendaye'de tahmin ediliyor. yeniden 200 kamyon ve 500 Ö 
bulunan lngiliz ticaret mümeı· Roma, 8 ( .R) - AviladanD gönüllü göndermiştir. Bugünler 1 
sillerinin Burgos a!i hüküme· S bildirildiğine göre spanyol de daha 2 bin ltalyanın Fran· 
tiyle ticaret müzakerelerine gi· taarruzları bu sabah Guada 
rişeceklerini bildiriyor. ko ordusuna iltihakı bekleniyor. Laraha cephesinde büyük bir 

Paris 8 ( Ö.R ) - Londra Diğer taraftan kontrolün kısmen taarruza başlamışlardır. Mad-
kanşmazlık komitesinin hare- hemen tatbiki formülü de en- ridin şimali şarkisinde, teh-
ket ve kararlarını "Humanite,, dişe vermekten geri kalmıyor. rin cumhuriyetçilerin işgali 
komünist gazetesi daima şüp- Bu "derhal tatbik,, tedrici ola- altındaki diğer mıntakalarla 
helerle karşılıyor ve şunları cak, yani ilkönce hükümetçile- muvasalasını temin eden biricik 
yazıyor : Cumartesi akşamı rin elinde olan limanlar abloka yol buradan geçmektedir. Nas· 
yaptığı içtimada karışmazlık edilerek lsp.ınyanın Fransa ile yonalist hücumu yüz kadar to-
komitesi kontrol planı tatbika- hudutları kontrol altına alına· pun şiddetli bücumile başla-
tının 6 Mart yerine 13 Martta caktır. mışlır. Bu ateş bilhassa çok 
hilşlamasına karar vermiştir. Şu halde faşist isyan hareketi tahkim edilmiş olan Mirabueno 
Komisyonun bugünkü içtimaı- ltalya ve Almanyadan deniz mevkiine tevcih edilmiş ve 
na da Kara, deniz hudutlarının yoluyla ve Portekizden kara sonra Nasyonalistler ileri hare· 
kontrolüne ait tedbirlerin ilk yoluyla malzeme tedarikine ketine başlaroışlardır. 
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Ittif ak tehlükeli olmuş 
Göebels diyor ki: '' Hiç kimse Alman
ya ya tecavüz tehlükesini göze alamaz,, 

Paris, 8 (Ö.R) - "Republik" 
gazetesi yazıyor. Alman-Italyan 
ittifakı tehlikeli olmağa başla
mıştır. iki faşist devletini git
tikçe sıkılaşan ittifakı hem mer
kezi Avrupadaki küçük devlet 
!erin istiklali ne karşı vahim 
bir tehdittir. Hem de Hindis• 
tan ve imparatorluk münakale 
Yolları üzerinde daha az vahim 
olmayan lıir tehdit mahiye
tindedir. 

lngiltere ve Fransa can ala
cak damarlarında doğrudan 
doğruya tehdit altındadırlar ve 
bu tehlüke her ikisi İçin ayni 
derecededir. Bunun içindir ki 
Paris ve Londra, askeri, bahri, 
ekonomik ve mali sahalarda 
elbirliğiyle bir umumi selamet 
siyaseti tayinine mecburdurlar. 

Berlin, 8 ( A.A ) - Bundan 
bir sene evvel Alman ordusu 
Ren nehri köprülerini geçmişti. 
Hitler askerlikten tecrid edil
miş o;an eski mıntakada Al
nıanyanın hükümranlığını tesis 
ediyordu. 

Gazeteler mülhem oldukları 
aşikar olan uzun makalelerde 
Lokarno misakının feshedilmiş 
olmasını haklı gö~termeğe ça· 
lı~ınaktadırlar. Gazeteler diğer 
mılletlerin silahlanmalarının Al
ınan halkında uyandırmış ol· 
du~u endişelerini izaleye gayret 
edıyorlar. 

B. Göbels Ha:nbur 

Almatı ordu şe/leıi bit arada flitleıin sağında Makenzen, solunda Blomberg 

de, Kolonyada dün söylemiş 1 arttığını yazmakta ve asker· 
olduğn nutkun mevzuu şn o'.- likten tecrid edilmiş olan mın· 
muştur: takada tahkimat yapılmış ol· 

Alman kuvvetlidir. Ve hiç duğunu bildirmektedir. Bu tes· 
kimse ona tecavüz etmek teh
lükesini göze alamaz. 

Diğer taraftan binbaşı Jost 
askeri bir mecmuada Alman 
ordusunun kıymetinin hergün 

!ihata sebep Fransız • Sovyet 
misakıdır. Alman zimamdarları 
diyorlar ki: bu misak yeni 
bir Lokarno muahedesi akdine 
en büyük başlıca engeldir. 

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

Umumi Vali 
Tahkikata gidiyor 

Tunus, 8 (A.A) - Umumi 
vali Armand Villon bugün 
buraya gelmiştir. Vali son 
hadiseler hakkında mah•llinde 
tahkikat yapmak üzere cenubi, 
garbi, eyaletlerine gidecektir. 

Malaga düklüğü 
Avila 8 ( A.A) - Malaga 

cenup orduları kumandanı ve 

Malaga müdafii General Glno-
ya Malaga dükü unvanının ve-

rilmesini istemeğe karar ver· 
miıtir. 

Atina, 8 (A.A) - Kral ikin
ci Jorj yanında Başvekil B. 
Metaksas buluuduğu halde 
bugün Averof zırhlısı ile Han· 
yaya varmıştır. Şehir bu mü
nasebetle donatılmış ve halk 
kralı büyük tezahürlerle kar
şılamıştır. 

Hanya, 8 lA.A) - Kral ve 
Başvekil Akrotiriye giderek 
hürriyet abidesinin dikileceği 

yeri ve ·sonra da Venizelosun 
mezarını ziyaret etmiştir. 

GlRID GÖNÜLLÜLERiNiN 
NÜMAYiŞi 

Hanya, 8 (A.A) - Atina 
Ajansı biiı iriyor: 
Adanın istihliisı için müca

de!e e<miş olan eski Girid 
gönüllüleri kral ile Başvekile 
sadakatlarını teyid ederek bü
tün Yunanlıları milli hüküme· 

tin idaresinde birletmiı gör· 
dükleri şu anda memnun ve 
mutmain olabileceklerini bil· 
dirmiılerdir. 

Hanya belediye reİIİ kralı 
ııelimlıyarak bütün hazır bulu
nanların heyecanı arasında 
demiştir ki: 

- Girid barıım melikesi ve 
dahili mücadelelerin nihayetini 
gösteren bir remiz ıııfatiyle 

kralını karşılıyor. Hürriyeti 
elde etmek için bir çok 

fedakarlıklar yapmıt olan Gi
rid kralın ve başvekilin Yunan 
milletiyle daimi temasındaki 

yüksek manayı diğer herhangi 
bir bölgeden daha iyi takdir 
ve ilan edebilir. 

lngilterede 
Tayyare motörU fabrika
larında grev tehdidi var 

Roma, 8 (Ö.R) - lngiliz 
tayyare motörü fabrikalarında 

halen vaziyet oldukça gergin
dir. Birkaç aydanberi amele 
grev yapmak tehdidinde bulu
nuyor ve aldıkları ücretlerin 
diğer endüstri şubelerinde 

mütahassıs amele ücretlerine 
nisbetle çok düşük olduğunu 

iddia ediyorlardı. İşçiler sendi· 
kası öğleden evvel yeni bir 
grev tehdidinde bulunmuşlar· 

dır. Hemen müzakerelere giri
şilmiş ise de henüz mühim bir 
netice elde edilememiştir. Şim
diye kadar hükümet ancak 
yarı resmi tavsiyelerde buluna
rak greve müdahale etmiştir. 

Çekoslovakya 
" Ne saöa ne aola 
süı-Uklenmlyecek ,, 

Prag 8 ( Ô.R ) - Başvekil 
bay Hodza dün ziraat enstitü· 
sü azaları önünde merkezi Av
rupanın ekonomik ve siyasi va
zifelerinden bahsetmiştir. Ha
tip merkezi Avrupa devletleri 
arasındaki münasebetlere mü
tekabiliyet ve müsamaha esas
larının hakim olması lazımgel
diğini söylemiştir. B. Hodzanın 
fikrince yabancı ideolojiler 
merkezi Av~upa devletlerine 
uymaz : " Mesela Çekoslovak
ya ne 8ağa, ne sola sürüklen· 
miyecektir. Bu devlet bu iki 
ifratın arasında orta yeri mu· 
hafaza ediyor. Esasen Çek 
köylüsü komünizmden haklı 
olarak nefret etmekte ve 'Sos
yal inkişafına aykırı olan sağ 
cenah nazariyelerini de sev
memektedir. M 
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Kanlı hadiselerden sonra 

Filistinde örfi bir idare 
ilan edilmiştir 

Kudüs 8 (A.A) ~ ~ -· 
Geçen hafta Fi· 
listinde Araplar ... 
ile ya hudiler ara- ' ';,ı 

1 ' 
sında çıkan kanlı 
hadiselerden do
layı örfi idare ' 
ilanına karar ve- • , • 
rilmiştir. Ayni za- ., ·~ ..._ :,,.. ' • ''°"' '<~~·~ı~ 
manda bir takım~~- .' , ~·· .,. ,.:'( •. ~ ~ .• . 
ihtiyati tedbirler ı. · · ~ .......... ,.. .. ~.. • , , .' :;: ~'° 

-~ ~ "'"·'(I'."':~,· ~- ,.. ........... 
de alınacaktır. Bu ~ ... ~ ~-~' ~ ~-~-... ftt.,;,,.-·> ~ .. .,,,; .• 
tedbirler seyrüse· Klldüsten bit ma11zaıa 
ferin durması, mağazaların, si- rarları Mayısta neşredilecektir. 
nemaların kapanması, askerle· Hükümetin bulacağı. kat'i hal 
rin kışlalardan dışarı çıkarıl- şekline intizaren zabıta asayişi 
maması, devriyeler dolaştırıl· temin etmeğe uğraşmaktadır. 

ması, dörtyol ağzına atlı müf· Bir ihtar mahiyetindoı olmak 
rezeler ikamesi gibi şeylerdir. üzere ş;mdilik örfi idare ilan 

Örfi idarenin ilanı alınacak edilmiştir. 
pek şiddetli tedbirlere bir baş· Memleket iktısadiyatı asay'ş· 
!angıç olduğu söylenmektedir. sizlikten müteessir o'maktadır. 

SiLAHLAR PATLIYOR Seyyahlar mem:eketi gezmek-
Kudüs, 8 (A.A) - Hadiseler ten ise Hayfa limanında vapur-

çoğalmaktadır. Dün atılan hir da kalmağı tercih etmekte· 
kaç el silahtan bir arap ölmüş dirler. 
ve bir çocuk yaralanmıştır. Tahkik komisyonunun rapo-
Halk yahudi mahallesinde iki ru zannedildiğine göre Yahudi 
arab'a hücum etmiştir. El ile ajan ile yüksek Arap komitesi 
yapılmış bir bombanın vaktin- erkanı tarafından teklif edilen 
den evvel patlaması Hayfada şekillerden ve bilhassa Mave· 
4 arabın ölümüne sebep olmuş- rai Şeria Emiri Abdullabın tav· 
tur. siyelerinden mülhem olacaktır. 

Bütün memlekette polis mü- Emir lngilterenin kontrolü 
dabaleye hazır bir vaziyettedir. altında ve şahsi rejim çerçe-
Karışıklık lkincikanunda krali· vesi dahilinde Yahudi Arap 
yet tahkik komisyonunun Lon- müvazenesini temine matuf bir 
draya hareketinden sonra tek- nizamnamenin tatbikini iste-
rar başlamıştır. Komisyon ka· mektedir. 

Japonyanın harici siyaseti 

Sovyetlerle dostluğu güç 
telakki ediyorlar 

Yeni /apon kabinesi eıkılnı 
Tokyo, 8 (Ö.R) - Yüksek enternasyonalı ile işbirliği yap· 

mecliste Hariciye nazırı Japon mağa devam ettikçe bu mem-
hükümetinin harici siyaset sa- leketle dostça münasebetler 
h.asınd".1 tak~p etm~k. iste?iği idame etmemiz güç olacaktır. 
sıyasetı tasrıh etmıştır. Çınle logiltere ile münasebetlerimizin 
müzakerat bir tevakkuf dev· iki memleket arasındaki eko· 
resine gelmiştir. Fakat Çinin nomik ve ticari rekabetlerden 
hükümraniyet hakkını, vatan müteessir olmıyarak, müsait 
müsavatını tanıdığıır:z için bir bir yolda inkişafını isteriz. 
anlaşmıya varmaktan ümit kes- Çinde menfaatleri olan bütün 
medik. Sovyet Rusyaya gelince, devletlerle işbirliği yapmak 
Moskova hükümeti komünist bizim arzumuzdur. 

lngilteı·ede işçi partisi 

Beş senelik siyasi 
programını neşretti 

Londra, 8 (A.A) - işçi partisi icra komitesi parti iktidar 
mevkiine geldiği takdirde nasıl hareket edeceğine dair dün ak· 
şam beş senelik bir program neşretmiştir. 

Bu programa göre, lngiltere bankası, bülün nakliygt vasıtaları, 
Kö~ü~, si~ab, e.l~k.trik ve gaz, sanayii millileştirilecek, büyük 
nafıa ışlerıne gırışılecek ve sun i petrol yapılacaktır. 

Bu programda altın esasına avdet reddedilmekle beraber tica
ret ve iktisat için azami bir istikrar vadolunmaktadır. 
Gıda maddeleri istihsalatı tensik olunacak ve ithalat sıkı bir 

kontrole tabi olacaktır. Sosyal sahada ücretler arttırılacak, bay
ram ve tatil günleri tediye edilecek, iş saatları azaltılacak ve 
tedrisat müddeti 16 yaşına kadar uzatılacaktır. 

Siyasi sahada silah yarışına bir gem vurulacak, memleketin 
müdafaasına kafi bir ordu bulundnrulacak ve muahedeleıe müa
tenid taahhütler vücude 2etirilecektir. 
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lzmir müstesna bir gün yaşadı 

lzmirlile havacılarımızı alkışladı 
........................ ıııa: .. ı:mı ............... iiiiıiı ...................................................... .. 

Halkımızda havacılığa karşı uyanan alaka çok 
büyüktür. Herkes bu yolda vazife alma ğa isteklidir 
- Baş tarafı 1 ınci sahı/ede -
Belki de vesaitin kifayet~iz

~ğinden halkm ihtiyacına ce
vap verilememiş, seferleri ida
re edecek kimseler halkla 
alay edercesine saatlerce on 
binlerce insanı yollarda sürün
dürmüşlerdir. Bu temiz alaka
yı haleldar eden int i zamsızlık

ların, daha evvelden alınacak 
tertibat sayesinde önüne geç
mek mümkündü sanıyoruz. 

YOLLARDA KALANLAR 
istasyonları dolduran birçok 

kimseler, trenlerde yer kalma
dığı için hava şenliklerine işti
rak etmek imkanlarını bula· 
.ınamışlar, istasyonlarda saat
lerce bekledikten sonra gerisin 
geriye evlerine dönmek mec· 
buriyetinde kalmışlardır. 

Trenler, vagonlar üstlerine 
kadar dolmuş, vasıta noksanı 
yüzünden birçok kimseler Ga
ıiemire kadar yaya gitmişler
dir. Gaziemir meydanı mahşer· 
den bir günü andırıyordu. Di· 
yebiliriz ki lzmir şehri, şimdiye 
kadar bu kadar büyük bir ka· 
labalığı bir meydana toplamak 
imkanını bulmamıştır. 

BÜYÜK HEYECAN 

ka çok derindir. Halkımız tay
yarecilerin etrafını alarak mo
törsüz tayyareler hakkında 
malumat alıyor, planörleri ya
kından tetkik ediyordu. Planör 
indiği zaman halkın tehacümü 
karşısında asker ve polisler 
teşkil ettikleri kordon .sayesin
de intizamsızlığın önünü almış · 

!ardır. 

BiR KADIN AGLIYOR 
Bıı müthiş halk kalabalığı 

arasında cereyan eden güzel 
ve sevindirici sahneler o kadar 
çoktur ki anlatılmakla bitirile
mez. ihtiyar bir kadın, planö
rün endiğini görünce sevincin· 

. ' 

\ 

va meydanının üzerinde görü
nünce halkımız uzun uzadıya 

alkişlamıştır. 

Halk büyük heyecan içinde .. 
Motörlü tayyare bin metre ka · 
dar yükseldikten sonra motö
rün benzini tükentiği gözleri çe 
liyor. Bu anda, paraşutlerini 
arkasıLa geçiren üç genç pa
raşutçunun tayyarenin kanat· 
!arına tırmandıkları görülüy_or. 

Şimdi nefesler kesilmiş, göz
ler aynı nokta üzerinde.. Elli 
bin insanı bir araya toplayan 
geniş meydan üzerinde hareket 
eden yok .. 

BOŞLUGA ATILANLAR 
Tayyareden verilen işaret 

Halkın gösterdiği bu sıcak 
alaka ve heyecana mukabil, 
genç paraşütçü emniyet içinde 
paraşütünü açmış, bundan sou· 
rr diğer paraşütler de açılmış· 
tır. Ferahlıııan halkımız genç 
hava kahramanlarının inişlerini 
büyük bir zevkle seyretmiştir. 
Paraşütçüler inince halkımız 
kendilerini kucaklamış ve se• 
vinçle bağrına basmıştır. 

DÖNÜŞ 
Halkımız dolgun ve kazançlı 

bir gün geçirmekten mütevel
lit bir sevinçle hava meyda
nından ayrılmış, trene dönünce 
neşesi kaçmıştır. Saatlerce 
trende beklemekten bıkanların 
bir çokları otobüsle dönmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Bu tuhaf vaziyet karşısında 
sabrınız tükenebilir. Pek haklı 

Uçuşa 

tır. Size şu cevabı verirler. 
- Trenin ne zaman hareket 

edeceğini Allah bilir, Yol da 
tren var. Emir Bekliyoruz. 

"Kimden emir bekliyorsunuz, 
diye sorarsanız memur cevap 

hazulık .... 

~ı 
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binen yolculardan saat dört 
buçukla Alsancağa gelmiyen· 
ler çoktur. Bu idaresizlik hal
kın neşesini kaçırmıştır. 

DÜNKÜ UÇUŞLAR 
Şehrimizde bulunan Türkku

fU filosu, Tayyareci B. B. Ve
cihi ve Tevfik ve Bayan Mak
bulenin iştirakiyle dün sabah 
saat 10. 30 da hava meyda
nından havalanarak Mendres 
mıntakasında uzun bir tur yap
mıştır. 

Satılan bilet sayısı da göz 
önünde tutularak tahmini bir 
hesapla meydanı dolduran hal
kın elli bin kişiden fazla olduğu 
iddia edilebilir. 

Türkkuşu filosu Ödemiş, Ti
re, Torbalı, Bayındır ve yakın 
nahiyelerle köyler üzerinden 
uçarak büyük hava şenlikleri 
yapmışlar ve bu kazalar hal
kının coşkun ve samimi teza
hüratiyle karşılanmışlardır. Türk 

Hava ıczalıütafı a/akaylc takip ediliyor kuşu filosu birçok yerlerde yüz 
den ağlamış, bunun sebebi üzerine birbirini takiben üç 

Yakın kazalardan gelen bir 
~ok kimseler de büyük hava 
fenli klerini seyretme imkanını 
elde etmişlerdir. Her kes bir 
birine soruyor: 

soruluııca: genç paraşutçu kendilerini bin 
metreye kadar alçalarak halkı 
selamlamıştır. 

- Ne yazık ki benim bir t d b 1 - f 1 t 1 ~ me re en oş uga ıra mış ar· - .- - Filo saat 12 de şehrimize 
erkek çocuğum yok, cevabını dır. Bunlardan ilk ve ikinci ifa/kımız tezahüıatı luyecanla takip ediyor dönmüştür. Hususi surette öğ· 
vermiştir. atılan paraşulçular, tahminen olarak şimendifer kontrol me· vermekten bıktığını yüzüne rendiğimize göre hava müsait 

- Ne zaman başlıyacak? 
DAKiKALAR GEÇiYOR yüzelli metre kadar düştükten muruna veya biletçisine trenin söyler. Bu vaziye pazar günü olduğu takdirde Türkkuşu fj. 

Dakikalar geçiyor, halk sa· h k d · · b' h" Id - · · 
- Ne olacak? 
- Ne zaman uçacaklar? 

sonra paraşutlerini açmışlardır. ne zaman are et e eceğını ızzat şa ıt o ugumuz ıçın losu bu salah lstanbula hare• 
hırsızlık içinde : Ü b ı· · · B J k b" çüncü defa atılan paraşüt- sora i ırsınız. un ar pe ta ıi tevile ve tekzibe yarar bir ket edecektir. Filo lstanbula 

- Ne zaman atılacaklar? 
Saat 11 den itibaren Türk

kuşu filosuna mensup tayya
releri, Gaziemir meydanı üze· 
rinde halkı selamlarken görü-

_ Paraşutçular nerede? çünün paraşütü açılmayınca şeylerdir. Ancak alacağınız noktası yoktur. Saat ikiye giderken Hursaya da uğrıya· 
_ Acaba kaıa olmaz mı? halk heyecana düşmüştür. cevap tabii olmaktan çok uzak· çeyrek kala Gaziemirden trene caktır. 

lamıya~:kİa:ır~~?lı., Acaba at- .. ,,,Q,~~~·····;ü;~b~k~·~~····~r~·····Y~·p·~·d~···· .. ,İ ............. GÖ;t~p~··: .. Aİt~y· .. ·~;·~~·~~d~ ........... . 

·; .. 

Paraşut açıldıktan soma .. 
yoruz. Tanınmış tayyareci B. Havacılıktan aşağı yukarı bir 
Vecihi ile B. Nevresin bindik- şeyler söyliyebilenler izahat ve-
leri iki kişilik bir Türkkuşu riyorlar. Havacılığın son on iki 
tayyaresi, G. 2 plönörünü ye- sene içinde gösterdiği büyük 
değe alarak yükselince hal· tekamül sayesinde hava kaza-
kın alakası artmıştır. Planör- !arının hemen hiç derecesine 
de Türkkuşu öğretmenlerinden indiği, iyi yetiştirilen paraşut-

B. Ferit bulunmaktaydı. Biri çuların hiçbir zaman kaza ile 
motörsüz olmak üzere iki tay- karşılaşmadıkları ileri sürülüyor. 
yare bin metre kadar yükselince Büyük ordunun bilgili subay-
planör, motörlü tayyareden ay · !arı, halkımızın devam eden 
rıldı. Ve akrobasi hareketleri sualleri önünde cidden güzel 
yaparak halkın hayecanına yeni bir alaka göstererek onların 
heyecanlar ilave etti. suallerine ikna edici cevaplar 

Hava tezahüratı o kadar gü· veriyorlar. 
zeldi ki halk havacılarımızı NIHA YET GÖRÜNDÜLER 
uzun uzun alkışlıyordu. Planör 
uçuşlarının ve yapılan akrobasi 
hareketlerinin uyandırdıiZı ala· 

Nihayet saat biri yirmi geçe 
paraşutçuları boşluğa bıraka· 
cak olan motörlü tayyare ha· 

A tlıspor balosu 
kadar devam 

sabaha Pazar günkü maçta ağlar 
etniİştir tam on bir defa delindi 

Evelki gec_e_A_t-ış-ve_A_t_lı_s_p•o•r .......... e .... d•i•le_n_d_a_n_s_m_iı_. s-a-bakası saat· . , ~· ' -- -~ . 4., ··~· ı 

kulübü tarafından Ankara Pa- !erce, zevkle devam etmiş; f< 
las salonlarında verilen yıllık 

balo coşk un bir neşe içinde 
sabaha kadar devam etmiştir. 

Baloda şehrin ileri gelenleri de 
hazır bulunarak, yüksek bir 
gayeye hizmet için kurulan 
Atlıspor kulübünü benimsedik-

Bn. A. D. ile kavalyesi birinci
liği kazanmışlardır. 

* • • 
Öğrendiğimize göre Atış ve 

atlı spor kulübü, sayın vali B. 
Fazlı Güleç'in de himayesiyle 
çalışma prog·ramını genişlet· 

Balodan neşeli bir dakıka 

!erini göstermişlerdir. meye karar vermiştir. Bir çok 
Atlıspor balosunun en büyük azanın aynı Anda ata binebil· 

hususiyetlerinden biri, baloda melerini temin için yeniden 
bulunan Türk ve ecnebi bayan· cins atlar satın aıınacaktır.Ku-
larının cidden büyük bir itina lübe mensup aza sayısının art· 
ile hazırladıkları tuvaletleriydi. ma1ı için de faaliyet gllıterile-
Gece yarısından ıonra tertip cektir. 

Pazar günkü maçla: Oöztepe onhiti 
Milli Güme maçlarına hazır- , bir farkla galip vaziyete geç· 

lık olmak üzere Altay-Gö:ıtepe mişti. Fakat bugün her iki ta-
takımları pazar günü hususi rafın defansı da karşılıklı akın· 
bir maç yaptılar. Saha oldukça !arla delik deşik oluyor ve 
kalabalıktı. Karşılıklı olarak goller birbirini takip ediyordu. 
onbir gol atılması oyunun ni- Netekim oyunun bitmesine 7-8 
hayetine kadar heyecanlı olma· dakika varken Göztepe 5-5 
ıını temin etti. Birinci devre beraberliği temin edebilmiş-

sonlarında Altay 3-0 galip tir • Bunun üzerine Al-
vaziyette iken herkes Göz· tay son bir hamle ile 
tepenin fena bir mağlubi· altıncı gölü de yaparak 
yete sürüklendiğini tahmin oyundan 6-5 galip çıkmıştır. 
ediyordu. Fakat Göztepe iki Maçlardan evvel güreş seçme 
dakika içinde iki gol yaparak mü~abakaları yapılmıştır. Üçün-
devreyi 3 2 gibi nisbeten iyi cü bir seçme daha yapılacak 
bir netice ile mağlup bitirdi. ve puvanları fazla olanlar mın-

lkinci devrede vaziyet Göz- taka birincisi olarak güresçile-
tepe için aksi bir cereyan ta· rimizin yapacakları Balıkesir, 
kip etmeğe başlamış, hatti bir Bursa ve Ankara turnesinde 
aralık Altay 2 - 5 gibi bariz lzmiri temsil edeceklerdir. 
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Bu sıra çan sesleri duyul· 
111•ğ:ı başladı. Bu sesleri silah 
Ses~eri takip etti. Katonun mai• 
tetı arasındaki asabiyet, heye· 
tan Ve biraz da korku ile ka· 
lıtık titreme gittikçe arbyordu 

Birdenbire alçak bir kapı 
açıldı. Rosetle Paket meydana 
çıktılar. Kato kumandayı verdi: 

.._ lleri 1 
b' Bu emri üç yüz kadın hep 
ır ağızdan tekrarladılar: 
- ileri !. 
R.oset cevap verdi : 
- Bu taraftan ... 
iki fahişenin açtığı kapıdan 

l\ad tonun askerleri içeri saldır· 
ılar 

Paket ilave etti : 
.._ Aııahtarlar bende! 

, R.oset muhafızların kilitlendi
giııi söylerken Kato bağırı· 
Yordn : 

.._ Çabuk, çabuk hapis oda· 
•ına 

o·~· yüz kadın gürültüler ko
~atarak hapishane bahçesinde 
~ trliyorlardı. Bu arada bir ses 
'fitildi : 

- Hey .. Siz kimsiniz?. Geri 
Çtkilini2J 
b ICato daima ileri ileri diye 

11Ykırıyordu. On iki arkiboz 
llıeçhuJ sesin ateş emrine itaat 
etti. Silahların patlamasiyle he· 

, ~aber Katonun askerlerinden 
l: eş tanesi yere yuvarlandı. 
k ampel zındanında bir zabitin 

11ınandasındaki on iki asker 
ateşe devam ediyorlardı. 

içerideki hadiseler şiddetle 
c~reyan eylemişti. Tampel ha· 
l>ıshanesinde altmış muhafız 
'.sker vardı. Bunlar ikiye tak
kıııı olmuşlardı. Roset ile Pa-
et hapishanP. müdürü Montleki 

81 11ısıkı bağladıktan sonra anah
~arları ele geçirmişler ve büyük 
kapı yakınindeki koğuşta yatan 
c ırk muhafızı kilitlemişti. Pen· 
b erelerde demir parmaklıklar 
Ulunduğu için bu muhafızların 

t~rlerinden kımıldamalarına İm· 
an kalmamıştı. 

I< Muhafız tehlükesi kalmayınca 
.'1~onun gireceği küçük kapıyı 

~ıdıp açmışlardı. ikinci karakol· 
aki muhafızlar serbest kaldık· 
~---

!arından fahişelerin hücumunu 
karşıladılar. Ateş devam eder· 
ken bu muhafızlar da Tampel 
zındanının fahişelerin ve dilen· 
cilerin hücumuna maruz kalma· 
sına şaşmaktan nefslerini men· 
edemiyorlardı. 

Pariste büyük facia cereyan 
ederken burada kanlı bir mü
sademe bütün şiddetiyle devam 
eyliyordu. Beş on saniye içinde 
kadınlardan yirmi kadarı yere 
serildi. Fakat bir o kadar da 
muhafızlardan yaralanmıştı. Ani 
hücum ve gürültüler muhafız· 

ları yıldırdı: Geriye çekilmeğe 
mecbur kaldılar. Yalnız bir za· 
bit, bir çavuş ve bir nefer bir 
köşede esir kaldılar. Kadınların 
zafer naraları afakı çınlatıyor

du. 
Kato üç hançer yarası alma· 

sına rağmen bağırıyordu : 
- ileri l 
Nereye saldıracağını şaşıran 

Kato yaralanmış dişi bir arslan 
gibi sık sık nefes alıyor, müte· 
madiyen etrafa küfürler sallı

yordu. Rosetin elinden anah· 
tarları kaptı. 

Üç esirin yanına koştu nefere 
sordu: 

- Şövalye de Pardayan ne· 
rede? 

- Bilmiyorum. 
- Al öyle ise .• 
Kato hançerini nefere sapla· 

mış, bir saniyede onu cansız 
bıraktıktan sonra zabite sualini 
tevcih eyledi. 

- Nerede? Haydi berıi ora· 
ya götür. 

- Kaltak zannediyor mu· 
sun ki ... 

Zabit henüz sözünü bitirme· 
• mişti ki Katonun hançeri bunu 
da cansız bıraktı. 

Bu defa sıra çavuşa gelmişti. 
Sıranın kendisine geldiğini .an· 
layan çavuş hemen teminat 
verdi: 

- Emrinize itaat edıyorum. 
- Yürü öyle ise .. 
- Arkamdan geliniz. 
Çavuş derhal harekete geldi. 

Kato ve maiyeti bunu takip 
ettiler. 

- Deı•anı edecek-

lzmir defterdarlığından : 
Ticarethane Takvim 

ls M~kelİefin ismi San'atı Mevkii No. senesı 
llıaıl oğlu Mustafa Otelci Karşıyaka Zafer 932 

sokak No. 17 
~11İel Margulyes Doktor Birinci Kordon 332 933 

u " " " " 936 
ı:-,td' y . 23 25 932 ~ ınand Modyano Komisyoncu emışçarşısı • 
ı.'iat Nuri " " 5 932 ;eli Otelci Balcılar 168 934 
ı.ı'' 0 sova Kapural Komisyoncu Kardiçalı Han 1 932 
1 ans Bitman " 1 inci Belediye 30 932 
'ınet Lokanta-Gazinocu Hamam sokak 932 'l'e .... 

1-f ... ve Rasim Pastacı Kemeraltı caddesi 932 
"1 asan Basri Kasap Başdurak 136 932 
~~s.tafa Kahveci Basmahane 271 935 
'v Şıt Poyraz Otelci Başdurak caddesi 51 934 
t'1Yam Grifet Halı fabrikası Şehitler caddesi 10 934 
"1lelanis Pakutini Müteahhit Sade sokak S 933 
-6.~stafa Şevket Otelci Keçeciler Celal paşa 517 932 y Sami Otelci Tilkilik caddesi 232 934 
et .ııkarıda isimleri yazılı olan mükellefler terki ticaret ve san'at 
h' llıış olup nerede bulunduklarının bilinememesi ha sebile isimleri 
~ ııasında gösteriıen senelere ait olmak üzere vermiş oldukları be· 
a~ııam~lerin tebyini sıhhatı için defterleri t~tkik edilememişt_ir: 

ib, u gunden ıtibaren 15 gün zarfında mezkur sene defterlerıoı 
bakı etm.-d ikleri takdirde defter ibraz etmemiş addolunarak 

~da kanuni muamele yapılacağı,=il;;;;ii;;;;n;;;;o;;;;l;;;;u;;;nu;;;r;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;;., 
lıh-.. ·ı ~ . h . b . h . .... ır vı ayeh mu ase eı ususıye 

~ii.dürlüğünden: 
ıııa:~ır vilayeti idarei hususiyesinin 936 yılı ihtiyacı olan evrakı 
Çıka ~anın tab ve imali 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
llel r~·ınıştır. Eksiltme şartnamesi öğrenmek ve nümu 
du,~~·- .. görmek isti yenlerin her gün husu~i hesaplar mü· 
ibaı:g~. v.~ridat kalemiııe ve eksiltmeye iştirak edeceklerin de 
~llkb gun~ olan ~2_-3-937 Pazartesi günü saat 10 da depozito 
ıJa 11 7zlarıyle bırlıkte Vıl:iyet daimi encümenine müracaatları 

0 ıınur. 677 (3341 

1'ENI ASIR , ............................ ~ 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

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

Hacıdavut zade 
RA'iIMi KARADAVUT 

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

IZMIR 
Pa. Cu. Ça. 1 - 13 (23) 

' aı .. ımm ................ .._mm .. -' 
Devlet Demiryolları Sekizinci 

işletme Müdürlüğünden: 
Sarayköy istasyonu civarında 8 harit11 numaralı han binası 

içinde bir antre ve iki oda, yazıhane 19·3-937 cuma günü saat 
15 te pazarlık suretile lzmir Alsancak 8 inci işletme Komisyo· 
nunda kiraya verilecektir. Muhammen kira bedeli üç sene için 
90 liradır. isteklilerin yüzde yedi buçuk nispetinde muvakkat 
teminat vermeleri ve işe girmeği minii kanuni bir halleri olma
dığına dair beyannamelerle muayyen vakitte komisyona müra· 
caat etmeleri lazımdır. Şartnameler Sarayköy istasyon yazıhane· 
sinden ve komisyondan parasız alınır. 

VATAN OTELi 
a:ZZ7./7 /XZ7..LTLT~/'".LZZ.~../Z7,XZZ/..L7°./7.Z7Zı 

Keçeciler D'ellalbaşı sokağında 
5~:E 7 1 )~ 

yeniden tanzim ve tefriş edilen VAT AN oteli müşteri· 
!erinin her türlü istirahatini temin eylemeği düşünmüştür. 
Sıcak ve soğuk banyolan geniş ve havadar bahç~ıi vardır. 

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

1-26 (357) h.3 

Mesuliyeti mahdudeye tabi 
lzmir memurları istihlak kooperatifi 
idare heyetinden: 

16 şubat 937 tarihinde fevkalade olarak toplanan umumi hey
et kanunen muktazi nisap mevcut o!madığından ruznamenin mü• 
zakeresine başlıyamamıştır. 

Ticaret kanunu hükümlerine tevfikan 10 mart 937 tarihine 
tesadüf eilen çarşamba günll at 17 de lzmir ffalkevinde umu· 
mi heyet fevkalade olarak ikinci defa toplanacağından ortakla
rımızın ilan edilen ıcün ve saatte içtima yerinde hazır bulunma· 
ları rica olunur. 

Ruzname: Nizamnamede umumi tadilat. 673 [372] 

iKTiSAT 
TiCARET 
GÜNDEN: 

VEKALETi iÇ 
U. MÜDÜRLÜ· 

Türkiyede Nakliyat sigorta 
işlerile çalışmak üzere kanuni 
hükümler dairesinde tescil edil· 
miş bulunan Ecnebi sigorta 
şirketlerinden Badişe Asekü· 
rans Sigorta şirketinin Türkiye 
umumi vekili bu kerre müra· 
caatla Şirketin 1 • 1 • 937 tari· 
hinden itibaren yeniden poliçe 
tanzim etmemeğe ve bu tarih· 
ten evvel yapacağı işleri tasfi· 
ye etmeğe karar verdiğini bil· 
dirmşitir. Bu şirketle alacağı 
olanların lstanbulda Galatada 
Hüdavendiğar hanında mukim 
S. Rosolato'ya ve icabında 

lktısat Vekaletine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

26-16-9 245 (154) 

Zayi 
Bursa vilayetinin Karacabey 

iskan dairesinden aldığım 1 
No. lu mübadil bonolarının ikin· 
ci ve üçüncü kuponlarını ve 
nüfus cüzdanımı ve sair bazı 
evrakımı ihtiva eden portföyümü 
kaybettim. Bu evrakın ikinci 
nüshalarını almak için lazım 

gı.:len devaire müracaat ede· 
ceğimden eskilerinin hükmü 
olmadığını tlan eder ve işbu 

evrakı bulanların Mumcu kah· 
vesi karşısında tütüncü bay 
Mustafanın evine veya Herman 
Spirer Tütün kumpanyasında 

şef eksper bay Mustafaya !(e· 
tirdikleri takdirde mükafat ve· 
rileceğini bildiririm. 

Adres: Bursanın Körüklü ka
riyesinde Kavala mübadillerinden 
Salih oğlu Ahmet. li79 (385) 

Hasta bakıcı 
aranıyor 

Birinci veya ikinci sınıf hem· 
şire veya ebelerden çalışmak 
istiyenlerin lzmir Gazi bulva
rında sağlık sokak başındaki 
hususi hastaneye müracaatları. 
Telefon 4070 

S. 7 ( 340 ) 2 - 6 h ·3 a ) 

lzmır Beledlyeslnden : 
Başı boş olarak bulunup te· 

mizlik hanına teslim edilen iki 
baş koyunun vesaik ibrazile 
sahipleri çıkmadığı takdirde 
15 • 3 • 937 Pazartesi günü 
hayvan pazarında satılacağı 
ilin olunur. 

678 ( 383) 
1 - Beher metre murabbaı 

iki yüz elli kuruŞtan bin elli 
lira bedeli muhammenle 61 sa· 
yılı adanın dört yüz yirmi 
metre murabbaındaki 8 sayılı 

arsası başkatiplikteki şartna· 
mesi veçbile 16-3-937 salı günü 
saat 16 da açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
yetmiş dokuz liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile veya ban· 
ka teminat mektubu ile söyle· 
nen gün ve saatta encümene 
gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
sekiz yüz kuruştan bin iki yüz 
elli yedi lira on iki kuruş be
deli muhammenle 48 sayılı ada
nın 7·1 sayılı arsası başkatip· 
lıkteki şartnamesi veçhile 
16· 3-937 salı günü saat 16 da 
açık artırma ile ihale edilecek
tir. iştirak için doksan beş 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu veya banka teminat mek· 
tubu ile söylenen gün ve saatta 
encümene gelinir. 

?.8-4-9-13 575 (325) 

Sahife '7 

(Kömür Sergisi) 
Kömür Yakan Vesait 

Aletleri Beynelmilel 
Ve Teshin 

Sergisi 

, ................................ .. 
1 1937 Martının 26 ncı 

Cuma Günü Ankara'da 
Sergi Evi ve sahasında açılıyor1 ' , 
Sergiye iştirak 
sergıyı ziyarete 

kolaylıklar 

edenlere olduğu gibi, 
geleceklere de azami 
temin edilmiştir. 

Her türlü malOmal ve fazla izahat için 
şu adreslere müracaat edilmelldlr : 

lstanbı:.ıl : Karaköyde Yalaklı Vagonlar 
Şirketinde Sergi memuru; 

Ankara : Sergi komfserliğf 

ANKARAPALAS 
P AST Al-IANESİ ANKARAPALAS 

Oteli altında 

• 

Tortalar, Antrimeler, Pasta, Karolin, Peti fur, Beze 
Bis küit, Kei k, Parfe, Dondurma vesaire 

Tatlı, tuzlu, soğuk ve sıcak bilümum pasta ve Çörekler 
büyük dikkat ve itina ile ihur edilmektedir 

•••••••• 
Nişan, Düğün ve hususi toplantılar için salonumuz müşteri-

lerimizin emrine amadedir. Siparişler arzu edildiği takdirde 
evlere kadar gönderilir. Telefon : 3438 

1 - 7 (b.3) 

Pehlivan güreşleri 
12 mart 937 cuma gününe müsadif Görece spor birliği 

ve Kızılay menfaatine Cumaovası spor sahasında büyük 
pehlivan güreşleri tertip edilmiştir : 

1 - Güreş öğleden sonra saat ikide başlıyacaktır. 
2 - Güreşe iştirak edecek pehlivanlar : 

Zamanın Koca Yusufu Türkiye şampiyonu Tekirdağlı Hü~eyin 
Lira 
150 

50 
25 

Başa 
Başaltı 

Orta 
10 Desteye 

Dinarlı Mehmedin iştiraki temin edilmiştir. 
Silivrili Molla Mehmet 
Gönenli Hamdi 
Manaş Mehmet 
Karşıyakalı Vasfi 
Pomak Ahmet 
Hüsnü 

30 Yağsız serbest güreşe Manisalı Rifat, Manisalı Halil 
Manisalı Abdüsselam, Afyonlu Süleymana da telgraf 
çekilmiştir. Ve bu güreşe bütün pehlivaıilar iştirak 
edebilirler. 

Hakem manejer Abdullah, muhtar Mehmet ağa Görece 
B. Halil (369) cumar. sa. per. 

Daim on 
Dinamoları 

No. 888 
888 numaralı Daimon dinamosu imaliyeti ve cinsi itibarile 

başka marka dinamolardan pek fazla tercih edilmiştir. 

Gayet sağlam ve dayanıklıdır. Tavsiye ederiz. 

• •1;.t·~,ı- \;··; .:.;. .• - ,..:, . ·. :. .. "" .. , 
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Sahife a 
• 
Emlak ve Eytam Bankasından ~ 

Esas No. Yeri No.sı Nevi Depozitosu 
Eski Yeni M2. T.L 

241 Karşıyaka Alaybey bay Celal sok. 72 78 ev 1 'l9. 90 
214 Turan Menemen sokak 17 218 ev 360 
330 Bayraklı Kanarya sokak 4 4 ev 25 
325 Karşıyaka Donanmacı Mah.Muradiye 23 ev 750 

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

sokak 
360 

Mirat sokak 44-125-1 ;:ırsa 174.50 15 426 " " 
ada 17 Parsel 6 

427 Karşıyaka Alaybey Naldöken 106 108-1 " 197. 
tramvay C. ada 13 parsel 5 

25 

428 Karşıyaka Alaybey Hayal çık
mazı ada 5 parsel 5 

8 

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

16 tt 115. 10 

tt 324.25 40 

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

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

434 Karşıvaka Alaybey Şadiye sok. 14-12,14116 ., 270.50 35 
ada 26 parsel 7 

437 Karşıyaka Alay bey Naldöken 81 ,83-79 ., 384. 
tramvay cad. ada 26 parsel 11 

441 Karşıyaka Alavbey Piliç sokak 10112116 18 ,, 696. 

50 

55 
ada 20 parsel 1 

442 Karşıyaka Alaybey Cihan toıokak 5 
ada 20 parsel 14 

7 ,, 1514.50 125 

443 Karşıyaka Celalbey Naldöken 120 116 ., 569. 120 
tramvay ada 13 parsel 11 

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

448 Karşıyak~ Alaybey Fenerci so- 8· 10 
kak ada 14 parsel 2 

9 

2 

ti 518. 40 

" 1347.50 100 

449 Karşıyaka Alaybey Han sokak 18-20 14 u 322.50 25 
ada 14 par~el 6 

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

453 Karşıyaka alaybey Suzan sokak 9/3 23/ 1 " 196. 15 
ada 16 parsel 15 

454 Karşıyaka alaybey piliç .. 
ada 20 parsel 9 

455 Karşıyaka alayabey Han " 
ada 15 parsel 5 

456 Karşıyaka afaybey cihan • 
ada 16 parsel 20 

459 Karşıyaka a!aybey süreyya " 
ada 26 parsel 9 

24126 22 " 
2 2/1 ., 

1 3 ,, 

15 15 
" 

242 Karşıyaka alaybey Celal bey sok. 76-76/l 82184 ev 
ada 19 parsel 23 

96.50 5 

392. 25 

589.50 50 

713.50 70 

175 

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

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

470 Karşıyaka alaybey pilliç 
ada 34 parsel 8 

472 Karşıyaka alaybey Sevda 
ada 15 parsel 38 

" 23 

" 
8 

27 
" 

66. 4 

4 
" 

8. 1 

476 Karşıyaka alaybey naldöken tramvay c. 511 11 144.50 8 
ada 47 parsel 39 

489 Karşıyaka alaybey hamamcı sokak 2,41618 ,, 441. 35 
ada 44 parsel 16 

490 Karşıyaka alaybey alayemini çıkmazı 7 1 11 

ada 44 parsel 28 
41. 2 

491 Karşıyaka alaybey naldöken tramvayC.21/13-17., 1113. 170 
ada 44 parsel 33 

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

494 Karşıyaka alaybey Sezai " 
ada 44 parsel 6 

12,14 12 " 910. 75 

495 Karşıyaka donanmacıM.Hengam sokak 5 40 ., 470.50 70 
ada 49 parsel 48 

497 Karşıyaka Douanmacı Mah.Hen- 15 32 arsa 297190 30 
gam sok. Ada 50 parsel 13 

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

509 Karşıyaka Donanmacı Mah. Ay- 20 30 " 602. 
dokdu S. ada 86 parsel 7 

510 Karşıyaka Donanmacı sokak 
ada 89 parsel 28 

29 35 tt 849. 

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

513 Karşıyaka Osmanzade Tarıkbey S. 11 
ada 97 parsel 21 

9 tt 257. 

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

' 
35 

75 

1(}2 

60 

35 

15 

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

516 Karşıyaka Osmanzade 
ada 96 parsel 17 " " 8114 8/2110 it 1295. 130 

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

520 Karşıyaka Osmanzade ,. " 24 22 t• 243. 25 
ada 101 parsel 6 

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

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

523 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 29-2 25-2 11 353150 35 

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

524 Karşıyaka Oıtmanzade 
ada 97 parsel 14 

525 Karşıyaka Osmanzade Tahirbey 1 28 ı• 1693. 101 
S. ada 106 parsel 1 

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

9 tt 540. 

531 Karşıyaka Osmanzade 2 nci Ay- 11 24/1 arsa 80. 
dm S. ada 100 parsel 16 

35 

7 

532 Karşıyaka Osmanıade 2 nci Ay- S 30 ., 250. 150 
dın S. acla 101 parsel 21 

541 Karşıyaka Bahatiye M. Hafız 18 20 ,, 212. 
Efendi S. ada 166 parsel 9 

544 Karşıyaka Bahariye Muvaffak S. 23/25-17 ,, 326. 

25 

20 
ada 166 parsel 11 

545 ~arşıyaka Bahariye Abacı sokak 21 
ada 163 parsel 16 

" 486.50 50 

546 Karşıyaka Usmanzade Yaşaroğlu 17 17 ,, 264. 30 
sokak ada 117 parsel 14 

YENi ASIR 

552 Karşıyaka Osmanzade Rahmi bey 2 
sokak ada 108 parsel 1 

554 Karşıyaka 0111manzade Şimendifer 97 
sokak ada 113 parsel 31 

6 .. 208. 

" 204. 

555 Karşıyaka Osmanzade Ziyabey 315 113 ,, 1185. 
sokak ada 99 parsel 15 

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

557 Karşıyaka Osmanıade Reşadiye 82 
caddesi ada 113 parsel 11 

559 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 76 
çıkmazı ada 113 parsel 13 

561 Karşıyaka Osmanıade Reşadiye 64 
çıkmazı ada 113 parsel 5 

" 140. 

,, 149. 

" 690. 

45 

35 

95 

22 

13 

10 

45 

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

566 Karşıyaka Osmanzade R~şadiye 35 31 " 1443. 
caddesi acfa 100 parsel 10 

572 Karşıyaka Osmanzade Mabet sok. 8 
ada 109 parsel 14 

8 n 1854. 

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

574 Karşıyaka Osmanzad~ 2 inci Ay- 29 
dın S. ada 99 parsel 5 

575 Karşıyaka Osmanzade Rc~adiye 58 
S. ada 109 parsel 10 

6 

'' tt ,31. 

85 

115 

50 

35 

576 Karşıyaka Osmanzadc Reşadiye 36 
S. ada 101 parsel 12 

36 ,, 877,50 70 

577 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 39 31-2 , " 1257. 
S. :ıda 100 parsel 17 

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

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

3-4 hissesi 
6_.2 Dördüncü Sultaniye Eşrefpaşa taj 48 

ada 1 O parsel 1 O 3-8 hi!'sesi 

29 ,, 484. 

89 ,, ar. 185 
11 ev 
47 ,, ar. 136 

42 " 162. 

644 Üçüncü Sultaniye Komiser Mah- ,, 21 23125 ,, 455. 
mut S. ada 65 parsel 3 2-8 hissesi 

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

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

667 Birinci Sultaniye Havai geçidi 
ada 45 parsel 11 1-2 hissui 

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

62 

94 

22-1 

n 

" 
arsa 

" 

658 Burnava Yaka mevkii 2 inci Yaka S. 50 ev 
731 Birinci Karataş Mansur zade taj 1 

yokuşu ada 706 parselll l-2 hissesi " 

36. 

80. 

62.50 

.. 

50 

35 

10 
35 
12 

10 

4 

30 

5 

2 

10 

20 
100 

675 Kadiri ye M. Mesdt sokak 3-4 ,, · taj 30 36 ,, ar. 360 12 
676 Kadiriye M.kireçfi sokak 3 ev arşın 153, 10 

3-4 hiqsesi 
677 Orhaniye M.Yokuşbaşı taj 19 ' 13 ,, 

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

ada 493 parsel 12, 1-4 hissesi 
686 Mecidiye M.MollaAbmet sokak taj22!16 ,, 

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

ada 117 parsel 11 
13 arsa 

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

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

702-2 Hatuniye M.Dellalbaşı sokak ,, 6 

,, 4 
it 

tt 

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

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

ada 192 parsel 82, 1-24 hissesi 

72. 20 

15 

s 
702 70 

290 300 

290 300 

290 300 

20 10 

22 1 

715 Kestelli M.lkiçeşmelikC.168,170-182,184 ev ve dükan81.50 170 
ada 190 parsel 8, 32172 hitsesi 

716 istiklal Mah.Gündüz sokak taj 16, 18120 ,, 88. 120 
ada 386 parsel 22, 35-64 hissesi. Ye:16,16-1,16·2' 

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

l 3 hisse~i 
735 Karataş irfan sok 

9-80 hissesi 
24 24 ev 2 

750 ikinci Süleymaniye Kirem\tÇi S. 6 taj 8 arsa 406. M2 6 
ada 166 parsel 8, 128-526 hissesi 

756 ikinci Süleymaniye Mısırlı Cad~ Bi:a Nu. ıt 195. 
ada 154 parsel 17, 3~4 hissesi 

6 

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

774 Güzelyurt M. Şan çıkmazı sokak 
ada 199 parsel 771 2-14 hissesi 

777 Güzelyurt M. lkiçeşmelik Cad. 
ada 203 parsel 64, 2-16 hisse"i 

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

16taj ev 42. 3 

29 tt 50 

416,8 kahve, Yahu- 150 
dihane, fırın 

55.57 eY1 bahçe, 80 
arsa 

150 789 Birinci Karataş Teşvikiye sokak 5ı5-1, 9 taj ev 
ada 601 parsel 3, 35-64 hissesi 

804 Gitzel}'urt Mah. Gebeş sokak BiJa Nu. ev ve avlu 10 
ada 201 parsel 6, 2-8 hissesi 

807 Hasanhoca Mah. Osmaniye sokak 
ada 343 parsel 76, 14-24 hissesi 

24 taj mağaza 120 

•Mart 19~ 

" 13 843 Ahmet ağa M. Şadırvan alta 
ada 269 parsel 201 1-3 hissesi 

844 Ahmet ağa M. Şadırvan alta 11 
" 
it 

ada 269 parsel 21 t 1-3 hissesi n 

846 Birinci Karataş Postacı Ali Riza ef. ,, 39 ev 

3S 

S. ada 608 parsel 6, 35-80 hissesi 
852 Güneş mah. 2 ci hacı Süleyman sokak 4-2 ve 8 yfu 70 

ada 194 parsel 2, 1-2 hissesi " 
853 Güneş mah. ikinci Hacı Süleyman sok; yabudihane oda 3 

ada 197 parsel 131 4-1 hissesi 
858 Bornova Eski havra yeni Yıkık minare 26 ev 

40-160 hissesi 12 sehim itibarile 
859 Bornova Hamitli yolu içinde kule ve kuyusu olan '5 

tarla 16335 M.2 5 862 Güzelyurt mah. Şan sokak Ye: 10 taj 12 ev 3 
ada 202 parsel 8, 1-3 hissesi 

865 Toraman mah. Cedid sokak. : 4 arsa S 
ada 411 parsel 131 12-24 hissesi 

867 Güzelıyurt hacı Süleyman sokak 16 " Ye oda ıe 
ad;\ 198 parsel 6, 8-24 hissesi 

868 Orhaniye Mah. Kamil efendi sokak 7 taj 
ada 70 parseJ 24 

117~v M.2 4S 

871 Birinci Aziziye Debağ Ahmet sokak 51 
3-8 hissesi 

872 Birinci karalaş icadiye sokak 17 taj ey 
ada 605 parsel 20 35-56 laissesi 

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

21 " 

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

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

arsa 

884 Süvari m. Çukur sokak 17 taj ev 

ı• ,, 

150 

ıo 

15 
ada 405 parsel 15 

887 Karşıyaka Osmanzade ReşadiyeC. 51 tarla 777 m2. f,Z 
ada 112 parsel 13 

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

889 Karş•yaka alaybey Şadiye sokak 14-2 arsa 
ada 27 parsel 2 . 

890 Karşıyaka alaybey Şadiye " 
ada 28 parsel 11 

27 •t 

891 Karşıyaka alaybey Şadiye 
ada 25 parsel 16 " 

17-17 
" 

892 Karşıyaka Osmanzade ReşadiyeS. 37-31-1 " 
ada 100 parsel 11 

893 Karsıyaka Osmanzada Reşadiye 41-37 tarla 
ada 11 O parsel 2 

894 Karşıvaka Osmanza Reşadiye sok. 43-37-1 ,, 
ada 110 parsel 19 

895 Karşyaka Osmanzade ,, 
ada 110 parsel 18 

" 45 37-2 ,, 

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

897 Karşıyaka Osmanzade ,, sok. 53 45 

1830 ,, 

486 

225.50 25 

5075. 305 

2669. 160 

2655.50 135. 

1548. 

4083. 100 

5832.50 29S 
ada 112 parsel 36 

898 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 31 27· arsa · 348. 30 
S. ada 100 parsel 19 

899 Karşıyaka Alaybey Şimend~
fer Cad. ada 36 parsel 38 

45 59 

903 Karşıyaka Donanmacı M. $ayeste 74 60• l 
S. ada 54 parsel 8 

905 Karşıyaka Donanmacı Mah. Fa- 17 19 

" 
103.50 lS 

" 
920.60 135 

it 2140 
dılbey S. ada 76 parsel 4 . 

909 Karşıyaka Osmanzade Şimendi- 123-137, tarla 3898. ıs5 
fer S. ada 112 parsel 6 157,63,73 

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

914 Karşıyaka Osmanzade T ahirbey 5 24 ,, 1520. 
sokak ada 106 parsel 3 

915 Karşıyaka Osmanzade Soğuk- 9 
kuyu Bostanlı çıkmazı ada 148 

parsel 36 

tarla 1939. 

917 Karşıyaka Donanmacı M. Ay- 24 34 arsa 544. 

ıo 

doğdu sokak ada 86 parsel 9 
921 Karşıyaka Osmanzade Nazla sok. 32 40 " 248.50 25 

ada 89 parsel 12 5 925 Köprü iskele çıkmazı Tramvay 600 ,, 172.50 2'J 
caddesi ada 791 parsel 36 119.50 sO 

934 Güzelyurt M. Azizler sokak Ye: 65,67,69 taj 811 ev 42. 1 ~111 
ada 201 parsel 2, 83185 ve iki dükk ... 

19475806-26127360 hissesi 
938 Güzelyurt M. Türk pazarı sokak 32 taj 40 dükkan 5.50 45 

ada 199 parsel 2, 
596208-808704 hissesi 

940 Güzelyurt M. Azizler sokak 
ada 199 parsel 16, 75-528 hissesi 

13115, 17 ;ki ev 204. 

941 Birinci Karataş lcadiye sokak 16 
5-11 hissesi 

16 ev 

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

981 Güzelyurt M. Azizler S'>kak 23 11 J! 
ada 199 parsel 17, 15-36 hissesi 

934 Köprü iskele Tramvay caddesi 
ada 791 parsel 39 

600 arsa 219.50 240 

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

1013 Ayavukla Rana sokak. 7-96 ,, 39 ,, 
1023 ismet paşa M. ikinci Sakarya sokak taj 42 ,, 

6 

5 
8 

812 Güzelyurt Mah. Kemeraltı sokak 194 ,, dükkan 
ada 396 parsel 30, 7-144 hissesi 51 

4 1026 Ayavukla Birinci Azizler Rana sok. 14, 16 taj 101 12 iki etJ 
ada 199 parsel 441 1-48 hissesi 

815 Birinci Süleymeniye Aras sokak Ye: 23-37 taj ev 
ada 596 parsel 1 

819 Cöztepe Tramvay caddesi 
1-2 hissesi 

821 Güzelyurt Mah. Gebeş sokak 
ada 199 parsel 90, 7-48 hissesi 

825 Güneş Mah. Kahraman sokak 
ada 195 parsel 3, ~2-88 hissesi 

837 Güzelyurt M. Hacı Süleyman sok. 
ada 198 parsel 7, 3-5 hissesi 

644-1 

14-16 taj ,, 

51 ,, 

22 oda 

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

840 Güneş mah. Berber zade sokak 51 
" ada 197 parsel 76, 4203-7776 hissesi 

842 Ahmet ağa m. Ali pata cad. 16 taj 16 dükkan 
ada 269 parsel 35, 1-3 hi11eai 

6-32 hissesi 46 
20 1030 Karataş tramvay caddesi 103110'.i-l,103-2 ev ve dükkan 

400 
21-48 hissesi oO 

1097 Karşıyaka Bahariye M. Hafız 8 10 ev 1 
efendi S. ada 165 parsel 8 

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

30 arsa 

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

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

60 

85 

40 

hatbey cad. ada 207 parsel 11 . ., 
Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri pe~t 

para ile ödenmek üzere satışları 24-3-937 çarşamba günü 51 

onda ihalesi yapılmak kaydiyle arttırmaya konulmuştur. . 1 
istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznedl:j~' 

yatırarak arttırmaya girmeleri ve yanlarında birer fotoğraf ge 
meleri ilan olunur. 9-14 (387) 
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F ratelli Sperco ı- · N. V. 
V A W. F.11. Van i)er 

apur centası z & r Rov · ~ee ',o. 
ALE NEERLANDAIS DEUTCBE LEVANTE LINIE 

C KUMPANYASI G. m. b. H. 
ERES vapurl! 4 martta HERALEA vapuru limaoı-

gelip B K" urgas, V arna ve os· mızdadır. Hambaug ve Anvers-
!~nkce limanJarı için yük ala- ten vük tahliye etmektedir. 
- tır. ••cm• American Export Lines 

GANYMEOES vapuru 10 The Export Steamship Corpo-
lnarttan 14 marta kadar Ams- ration - Nevyork 
~erdam, Rotterdam ve Ham- EXMOUTH vapuru 19 marta 

Urg 1
1
• 1 . . "k 1 doüru bekleniyor. Nevyork için man arı sçm yu a a- 6 

ctkttr. yük alacakbr. 

SVENSKA ORIEIV.... ,, 'NIEN Pire aktarması seyriseferler 
EXCAMBION vapuru 12 

t 
NORRUNA vapur-.. martta Pireden Boston ve Nev-

a ı· li 1manımıza gelip Rotterdam york için hareket edecektir. 
la aınhurg, Skandinavya liman- EXOCHORDA vapuru 26 

'ı1 için yük alacakbr. martta Pireden Nevyork ve 
SA Bostona hareket edecektir. 

R vapuru 14 martta gelip EXCALIBUR vapuru 9 nisan-
otterdam, Hamburg, Gdynia , da Boston ve Nevyork için 
e Skandinavya limanları için Pireden hareket edecektir. 

Ynk alacaklar. Seyahat müddeti : 
SERViCE MARITIME Pire - Boston 16 gün 

ROUMAIN Pire - Nevyork 18 gün 
sıs suç •• ı>ıı:ı ,. .. 

EA VA vapuru 21 Service Maritime Roumain 
:•rta doğru bekleniyor. Pire, - Bucarest ...:... 

alta ve Marsilya limanları için DUROSTOR vapuru 3 ni-
Yolcu ve yük kabul edecektir. sanda Köstence, SuUna, Ga-

y ı latz ve Galatz aktarması Duna 
o cu ve yük kabul eder. 

1) b limanları için yük alacaktır. 
k a a Fazla tafsilat için ikinci Cie Royale Hongroise 
h~rdonda Tahmil ve Tahliye -Danube Maritimes Budapest-
S llıaıı arkasında FRA TELLi · SZEGED vapuru 5 martta 
PRRCO vapur acentahğına Beograd, Noivisad, Budapeşte, 

Ilı... Bratislava, Viyana ve Llnz için 
N uracaat edilmesi rica olunur. yük alacaktır. 
. lvlunlardaki ve hareket ta
tıhlcrindeki değişikliklerden 
accnta mesuliyet kabul etmez. 

lelcfoa: 4142-4221-2663 

~C'CIWNILE61 && 

DOKTOR 

~ANDAN 
K. SARACOGLU 

Doğum ve kadın hastalıkları 
Mütahassııa 

1 Muayenehane: ikinci Bey
er sokağı 65. Tel 3956 

8 
Evi: Köprü t'apur iskelesi 

erat apartmanı No. 6 
Telefon N o. 2545 

... ~ ..... 
Den Norske Middelhavslinje 

Oslo 
SARDINY A motörü 20 mart

ta Pire, lskenderiye, Hayfa, 
Dieppe ve Norveç için yük 
alacaktır. 
~ 

Jobnston W arren Lines 
A VIEMORE vapuru 21 mart

ta Burgaz, V arna, Köstence, 
Sulina, Galatz ve lbraif e yük 
alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhüde gi
rişilmeL 
· N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

~Yatmazden evvel PERLOOENT dif 

l'rlacununu kullanmak suretile .. agızınızı 

)ıkarnayı kendlnrze bir_=- vazife bilini~ 

'PERLOOEN1 kıyas kabÜl-'etme~ tır 
1'1\u2addı taaffQndDr. 

~U~AN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
l ~a et sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem• 
Ctııı· k ll 

h-• 1 u anınız. Her yerde sablmaktadır. Yalnız toptan sa,._, . . 1 
teı·k •çın,. zmirde Gazi Bulvarında 25 numuada umum acen• 

1 Nef ı Akynzılı ve j. C. Hemaiye müracaat ediniL · 
Posta Kut. aa• Telefon a.ıa•• 

YENi A81R 

Ki alık hane Olivier Ve Şii. 
LıMİTET Gazi Bulvan Büyük Tuhafi-

Vapur Acentası yeciler çarşısı içinde Ticaret 
matbaa3ma bitişik evin 2 nci 

iRINCl KORDON REES katı kirahktır. Su, banyo, elek-
BINASI TEL. 2443 trik tesimatı mevcut o~up o ci-
Lllerman Lioes Ltd. varda ;gi olan memur= vesair 

POLO vaouru 21 şubatta aileler İçin düz ayak çok kul-
Londra, Hull ve Anversten ge· lanışlıdır. 
lip yük çıkaracak ve Ayni za- Müracaat yeri Eski Bit pa-

zarında tuhafiyeci Cevdet Ma-
manda Hull için yük alacaktır. rah. 1-3 (380) H 3 

EGYPTIAN vapnru mart ip- t!, • 
tidasında LiverpooJ ve Svan

ıeadan gelip yük çıkaracak ve 

ayni zamanda Liverpool ve 

Glaskov için yük alacakbr. 
LESBIAN vapuru lS martta 

Londra, Hull ve Anversten ge- idim Oldum 

lip yük çıkaracakbr. KJNAKQL Esykie.n':ae 
Tbe General Steam 

Navigation Ltd. ııtmahlara, iştihasıılara, za
yıflara, kuvvetsizlere iştiha, 

AD JUT ANT vapuru 25 şu- kuvvet, neş' e verir. 

!~:kt~~lip Londra için yük Hazım hapları : 
NOT : Vürut tarihleri, va- inkıbaz hayatın dftşmesidir. 

purların isimleri ve navlun üc- Liynet ve amel için nebati 
retlerinin değişikliklerinden me- ilaçlarla yapılan bu bapları 

b ı d·t siz de kullanınız. 
ıs;u~liiy;et;m:k~a;;u;.;e;ı;m;;ez;· ....... ~~cz:::;:;:'::•:•;:.•---=::;:::::;::::~ ~ ·111• -, 

HüSEYIN KAYIN 1 

',,,f~ 

\ ' . l 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odalan takımlan wipariş üzerine kabul edilir. 

Daima sabit daima tabii 

"'f· 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarJarında hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len reok yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 

----------- - --- ----·-~- ---

.. • 
ı G B 

Niçin daima tercih 
Çünkü 

Evvelki gün soğuk al~ıştı! 
dün yatıyordu, hu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRi PiN 
Bütün ağn, sızı ve 
sancılan dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algınhğına, 

nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adete, 
ağnlarile romatiz· 
maya karşı bilhas
sa müessirdir. 

SahHe o 

i N 

GRiPiN 
• 
l 

tecrübe edinzi 

Her eczanede bulcnur. Fiati 7 1/2 kuruştur. 

En muannit ö k s Ü r ü k 

Göğüs nexlcsi, nefes darlıfrı, bronşiti 
Kökünden yokedcr. M. DEPO . S. Ferit Eczacıbaşı 

Ş 1 F A eczanesi .. Hükümet sırası 

Herkesin 
ettiği 

Günde iki 
defa kullan
mak şartiyle 

Ra~yolin 
Dişlerinizi tertemiz 

bembeyaz ve sapsağ· 

lam yapar. Ona yirminci 
asır kimyasının ha· 

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

üzerinde ittifak 
bir hakikat 

çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 
Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarında arayımz. Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitte sigorta ettirmiş sayıhrlar -. -
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Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - t2 J. Perplnyani 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardlr. 
(2299) • Turgutlu belediyesinden : 

Turgutluda Belediyeye su branşmanlannda kullanmak üzere 
15 kalem malzeme açık eksiltme ile ahnacakhr. Tahmin bedeli 
1036 lira 20 kuruştur. Eksiltme günü 23-3-937 Sala günü saat 
ıs dedir. 

Taliplerin maYakkat teminat olan 78 lira ile tayin olunan gün 
ve aaatte T urgutlucla belediye encümeniae müracaatlan iJill 
olunur. 9-12-16-20 668 (381) 

Tekniğin bütün yenilikleri " TRIUMPH ,. motosik:etlerinde 
mevcuttur. 1937 modellerini görmeden başka ye!'lere müracaat 
etmeyiniz. 

Tafsilat ve dahilde acentahk isbyenlerin aşağıdaki adreıo 
müracaatleri. 

86yiik Kardiçah han No. 42 Posta kutuıu 131 
S. KALOMENI 

1 - 13 (b.3) 



Sahife 10 
rn 

YENi ASIR 
1 c ->•< • ::::z:=: == ==-::sw 

g Mar~ 

Kırk milyarlık Fransız müdafaa istikrazı 

a sa nkası t n kü çe satıyor 
saha a hürriyeti tercih etmiş .. m • • 

ınesı 

gilizlere göre Blumun tedbirleri 
Roma 8 (Ö.R) - Paristen 

bildirildiğine göre yarısı milli 
müdafaaya tahsis edilecek ve 
bugün çıkarılacak olan milli 
müdafaa istikrazı Çarşamba 

gününe bırakılacaktır. Zira ilk 
önce mebuslar meclisinin is
tikraz hakkmda müzakerede 
bulunmasına karar verilmiştir. 

Paris 8 (Ö.R) - Hükümetin 
ıon kararlarına uygun olarak 
Fransa bankası günün fiati 
üzerinden altın kölçe ve para 
satmaga başlamıştır. 

Paris, 8 (A.A) - Geçen haf
taki borsa muameJeleri pek 
heyecanla olmuştur. Pazartesi 
ve Sah günleri muamelelerin 
iyi bir mecrad~ olmadığı aşi
kar idi. Fakat çarşamba gü· 
nünden itibaren Perşembe ve 
Cuma günleri muameleler par
lak bir şekil almıştır. 

Paris 8 ( Ö.R ) - Fransız 
nazırlarının hemen hepsi Pazar 
nutuklarım hükümetin mali ka
rarlarının ehemmiyetini göster
meğe tahsis etmişlerdir. Dev· 
let nazın B. CamilJe Chaute
mps demiştir ki : 

.. Tazyik ve hürriyet siyase· 
ti ıuasında hükümet mali sa· 
hada da hfirriyeti tercih et
miştir. Tazyik siyasetini kam
biyo kontrol nizamatına, kendi 
kendine yeterlik tertibatına ve 
netice itibariyle diktatörlüğe yol 
açacak ve memleketin hürri
yetini tehdit ettiği gibi harp 
tehlikesini de artırmış olacak
b. Hürriyet ve emniyet yolu
na girmekle Başvekil cesa· 
retle hareket etmiştir. Hiç bir 
menfaat kaygısı gözetmeyen 
bu hareket hath müzaheret 
görmeğe layıktır. Zaten mesele 
bir parti mücadelesi işi değil
dir. Fransaoın refab:na aittir. 
Bütün vatanperverlerin vazifesi 
bu yolda hükümete müzahir 
olmnkhr. Esasen memleketin 
emniyeti gayesine tahsis edile
cek olan yeni istikraz, iştirak 
edenlere kuponlara altın olarak 
veya tercih edecekleri en iyi 
para ile almak hakkım ver· 
diğinden azami teminat ver
mektedir. Yani istikraza ya• 
tırılan para faiz getiren al-
tına tahvil edilmiş . demektir. 
Gerek aklı selim, gerekse va
tanperverlik istikrazın muvaf
fakıyetini emreder.,, 

Nafı<! nazırı B. Bedouce de 
Liyonda ayni mahiyette beya
natta bulunmuş, halk cephesinin 
takip ettiği ekonomik ve mali 
gayeleri istihsal etmekte oldu
ğunu, vergi tahsilatına göre 
bütçe açı~ının hiçe ineceğini 
söylemiştir. 

Harbiye nazırı B. Daladier 
de on seneden beri fena olan 
mali vaziyetin şimdi hüküme· 
tin siyaseti sayesinde tevazzub 
ettiğini ve bu sebeple radikal 
sosyalist partisinin hükümetten 
müzaheretini esirgemediğini 
aöylemiştir. 

Paris, 8 (Ö.R) - Briand'ın 
ölümünün beşinci yıldönümü 
münas ebetiyle gömülü olduğu 
Cocherelles kasabasında yapı
lan merasimde hükümet na
mma beyanatta bulunan B. 
Aubean demiştir ki: Halk cep
hesinin sulh, hürriyet ve ekmek 
formülü Brianda yapılabilecek 
en büyük tazimdir. Zira bütün 
bu nimetlerin en başta geleni 
sulhtür. Sulhsüz ekmek olamı
yacağı gibi, sulh kaybolursa 
hürriyet de tehlikeye düşer. 

Aristid Briand ne istiyordu? 
Herkese açık olan bir pakti 
Briandın hatırasma sadık ka
lanlar bu esere devam ediyor· 
lar. Zira mesele harbe yoJu 
kapamaktır. 

yasetine verilen veçheyi müsa
it şekilde tefsire devam edi
yorlar. Koyu muhafazakar 
"Daily Mail,, B. Blum için 
ancak takdir sözleri buluyor. 
Bu takdirler tabii sol cenah 
gazeteleri tarafından da tekrar 
edilmektedir. Gazeteler albn 
veya ecnebi kambiyo ile ku
ponların tediyesi imkanını ver· 
mekle bamillere azami teminat 
veren yeni millt mildafaa istik
ra:ıının muvaffak olacağını 
tahmin ediyorlar. Zira bu şart
larla Fransızlardan başka ec· 
nebiler de bu istikraza alaka
dar olacaklardır. 

"Temps" gazetesi Fransa
daki ilk intibam müsait oldu-
ğunu, bununla beraber yeni 
mali tedbirleri almakla B. Blu· 

Paris, 8 (Ô.R) - Milletler 
mun halk cephesi umumi siya

cemiyetine müzaheret cemiyeti 
setinden ayrılmadığını kaydediB. Paul Boncour'un reisliği al-
yor. Paris ve Londradaki bor· 

. tında toplanmıştır. B. Boncour aa simsarları ıimdiden mühim 
harp felaketine karşı en em- iştirak emirleri almışlardır. 
niyetli çarenin karşılıkh yardım Kambiyo ile kuponların tedi· 
paktlarından ibaret olduğunu yesi imkanı da istikraza bey-
söylemiştir. Sosyalist mebus- nelmilel bir istikraz halini al-
lardan Grumbach Milletler cemi- mak kabiliyetini vermektedir. 
yetine gösterilen saygıya Jau- Paris, Londra ve Nevyork ma-
res'in hahrasını teşrik etmiştir. Ji mahfilleri son üç gündenbe-

Londra 8 (Ö.R) - logiliz ri daimi temas halindedirler. 
gazeteleri Fransanın mali si- Pariste Şanze/iztden hir manzara "Daily Nevs" Diyor ki: B. 
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Macaristanda heyecanlı toplantılar 
GmamıESı:ll!!C!l!llml----llll'!'Jlı:mSl~m:E!zr.lllimi!:ES 

Habsburgların 
Macaristandan mı 

saltanata S?etirilmesine 
........: 

Budapeşte, 8 (A.A) - Da
ranyi müfrit sağ cenahın en 
faal şahsiyetlerinden biri olan 
Mencser ile uzun bir mülakat 
yapmı~hr. 

Diğer cihetten siyasi kısım 
şefi ve polis müdür muavini 
Hetenyinin istifası tekzip edil
mektedir. 

Siyasi mahfeller sağ cenah 
farkalarmm iktidarı ele almak 
hususundaki projelerinin mey
dana çıkması neticesinde ne 
gibi cezalara çarpıJacaklarını 
ve esasen bir ceza tertibi mev-
zuu bahsolup olmıyacağanı me· 
rak etmektedirler. 

Teşebbüs proje halinde kal
dığı için bazı kimseler muha
lif projelerin azası olan müteşeb
bisler hakkında tahkikatta bu
lunmanın müşkil bir iş olacağını 
beyan etmekte, fakat bir yan
dan da hükümet darbesini ba-
zırlıyanlara karşı harekete 
geçmenin ileride tehlikeler 
doğuracağını söylemektedirler. 
Öğleden sonra Gyorda bir 

miting tertip edilmiştir. Mütte· 
bit hıristiyan partisi azasından 
olan eski başvekil Friedrich 
11öz alarak demiştir ki: 
-Müdahale etmek sırası gel

miştir~ Başvekil hakkında ya· 
pacağı icraata göre hüküm ve-
r~cei'i:ı. 

başlamak lizımgeliyormuş .. 

Macar başvekili Daıanyı bir 1tönişme esnasında 

Ayni partiye mensup olan nist düşmanlarınm programın-
rahip Ernst, yabancıların Ma· dan da sakınılmasını; çünkü 
caristanın işlerine karışmala- bunun korkunç bir hekemonya 
nna müsamaha edilmemesi la- tesisini derpiş ettiğini söyle-
zımgeldiğini kaydetmiş ve ya- miştir. 
hancı devletlerin Macaristanı HABSBURGLAR VE 
kendi siyasetlerine alet ede· MACARIST AN 
cekleri için bunlardan fayda Budapeşte, 8 (A.A) - Sal· 
beklemenin doğru olmıyacağı- tanatın iadesi taraftarlanndan 
nı, Komünist formüllerinin ka- bir mebus Habsburglann aalta-
bul edilmemesini, fakat komll· nat nıakaımu ~etirilqıesioe 

Macaristandan başlanılmak la
zım geldiğini söylemiştir. 

Almanya protesto edemiye
cek ve Avusturyada saltanahn 
iadesi kat'i hiç bir mania tesa
düf etmeksizin tahakkuk etti
rilecektir. Memleketin ekseri
yeti bunu arzu etmektedir. 
Hali hazırda iktidar mevkiinde 
bulunanlar bu işe muvafakat 
etmişlerdir. Küçük itilaf an pren
sip itibariyle bu işe karşı yap
makta olduğu muhalefet zan• 
nolunduğu kadar mutlak de .. 
ğildir. 

Viyana, 8 (A.A) - Avus
turya askerleri tarafında teşkil 
edilen kralcılar cemiyetinin 
himayesinde olarak Reuz sir
kında saltanaho avdeti lehinde 
büyük bir nümayiş yapılmış 
ve bu sırada imparatorluk bay· 
rakları çekilmiştir. 

Hınca hınç dolu olan airkda 
hükümet erkanmdan başvekil 
muavini Feld Mareşal Bul
gerth ile müsteşar Roth hazır 
bulunmuşlardır. 

Cemiyetin reisi Steineu Avus• 
turya halkı için saltanatın av
deti prensibi lehinde karar 
vermek hakkını lstemiştir. 

Nümayişçiler Otto Von Habs
burgu uzun uzadıya alkışlamış· 
lardır. Sonra sokakta bir alay 
tııe11kiJ edar-ek yaşa111n Ha~-

• 

Blumun yeni tedbirleri Fransa· 
daki mali müşkülata nihayet 
vermektedir. Fransız başvekili• 
nin gayretleri lngilterede bÜ" 
yük sempati ile takip edilmek" 
tedir. Şimdi ecnebi memleket" 
)erine kaçmış olan Fraosıı 

sermayelerinin istikraza iştira" 
için F ransaya döneceği tahoıiıı 
edilmektedir. Fransa yeni par• 
siyasetini tam vaktinde karar" 
laştırmıştır. Paris beynelmilel 
sergisi layık olduğu muvaffa• 
kıyeti kazanmak için bunlarıo 
tesirinden istifade edecektir. 

Yeni istikraz müsaid şartlarla 
açıhyor. Fransız hükümeti11İP 
yeni mali tedbirleri devaluas• 
yon'dan daha müsaid tesirler 
yaratacaktır. 

Nevyork, 8 (Ö.R) - "Ne\1'" 
york Herald,, Yeni Fransız 
istikrazının filen hem frank, 
hem dolar, hem isterliıı 
ilzerinden çıkanlmış olaca" 
ğını kaydederek Amerikahları~ 
istikraz tahvillerinden külliyetlı 
miktarda satın alacaklannı tab· 
min ediyor. Diğer taraftan 
kambiyo ile tediye teminata dı" 
ıarı kaçmış olan Fransız ser"' 
mayesini geri dönmeğe teşvik5 edecektir. Altın mevcudu 5 
milyar olan Fransa Bankası İS" 
tikraz kuponlarının gerek al" 
tın, gerekse dolar veya iste~" 
lin olarak tediyesini tenıııı 
edecek vaziyettedir. Bu şartlar 
içinde Amerikan hazinesiniıı 
bu istikraza iştirak için teşvik" 
lerde bulunmasına hayret edi
lemez. Zira B. Rooseveltin soıı 
beyanatından da anlaşaldıi• 
üzere Birleşik devletler, Aoıe'" 
rikaya altın akınını durduracak 
her hareketi memnuniyetle kat" 
şı lamaktadırlar. •'' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
burglar diye bağırmışlardır· 
Alay çabuk dağılmıştır. Naıi" 
ler nümayişi ihlal etmeğe te" 
şebbüs etmişlerse de bunlarııı 
içinden fena kokulu fişenkfer 
atan dört tanesi tevkif edil" 
miştir. 

Paris, 8 (Ö.R) - " Oeure" 
gazetesi Budapeşte hüküıııet 
darbesi teşebbüsünün akao>e"' 
tini memnuniyetle kaydediyo~· 
Nazismin Macaristanda vazı" 
yete hakim olması Merkezi f\\1" 
rupada tehlikeli bir vaziyet 
açabilirdi. Italyanın AvusturY11 

ve Macaristanda Hitlerci uıı~ 
surlara müzaheret gösterere 
Alman ıiyasetine ne dereced~ 
arka arka olacağı düşünüfece 

Pır• 
bir noktadır. Londra ve 
riste sanıldığma göre, It•1r 
ve Almanya merkezi Avrupa.; 
menfaat mıntakalarını tak~~i
ve tahdit etmişlerdir. Bu ~ e 
barla Budapeşte hadiseferııı .. 

v. rsıll 
karşı Italyanın gösterecegı . .,r. 
kabele merakJa beklenı)' , .. 
Çünkü ltalya Almanyanın 111

1 
e .

1 
.. 

bb .. S er kezi Avrupadaki teşe u teıı 
ne şimdi muhalefet etnıekfııİ 
çekiniyor ve esasen dikka ;

9 
.. 

merke:ıi Avrupadan ziyade İ" 
h b

. . . vaı 
panya ar ıne çevırmıt 

yettedir. 


