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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGiN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOGLU 
1 .A..BC>~E:: Ş~~İTİ 

Devam mUd~eti Türkiye içini Hariç ıçin 
Se11r.tık . . , . 1300 2800 

1 Allı avııll - -700 - -1300-

1 1 tLEt-ON : 2697 

• SO?(,~ 
!· Deniz Bank kuruluyor 
l lstanbu/, 5 (Tele/onla) - Jzmir ve /slonbul 
Lımanlanmn ıslfJlu irı·ı haz11lıkla1a deı1am 
edılıJor. Jklısat vekiileti başmiişavui B. Poıten 
bu sobalı Ankaıadan şeluımize gelmıştlr. 
Şehnmızdr. Liman işini ı1c Dcm'zbankın k11ıu/-
ması lıazu lıklannı gJzdcn geçuecekfır. 

Fiati (5) kuruştur 
•fi..-..;;.....;;;m;;;;;,..;;;;;;;;;.._.. _ 

Cumhuriyetin Ve Cttmhuriyet Eserinfnin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir YENi ASIR Matbaaımda baıdDUJtır. • 
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....... s~·····s~~"i~~~·i•••U• 1 BAŞVEKİL LONDRA YOLUNDA 11 KAHRAMANLIK GÜNÜ 
Sofya civarında birkaç 

yUz milyondur 
SOFY A, 4 (A.A) - Gece ıid 

detli bir fırtına olmuı ve ba fD"tma • 
5 ile birlikte selen yajmar büyUk ha-• 
: aara sebebiyet vennittir. Bir ıa bor-
S tumu dolayıaiyle Sofya • BUl'l(u de
S miryolu uzun bir meaafe üzerinde • 
: bozulmutlur. 
i Sofya mıntakuı basarattan mü
S teeair olnnqtur. Birçok köyleri ao 
i bunut ve bir çok evler ydul11Uftır .. 
i Hasar birbç yüz milyon leva tah
i min olunmaktadır. : •.....................................•.. ............................ 

Deniz 
Ticaretimizin 
inkişafı için 

• la .. 

Denizyollan idaresinin 936 aenesine 
aid bilançosunda 270 küsur bin lira
lık bir açıktan bahsolunuyor. İdare 
935 bilançosunu 100 bin küsur liralık 
açıkla kapamıftı. Şu halde zarar ha
nesi yıldan yJa kabarıyor, demektir. 

Jki senedenberi tam bir inhisarcı
lıkla idare edilen Denizyollanmızın 
hiç bir rekabetle karşılaşmamış bu· 
lunduğu halde zarar etmesine sebep 
nedir? Akıl erdirilmesi güç bir mu
amma şeklini alan bu vaziy<:,t, itiraf 
etmeliyiz ki bir hayal kırıklıgına se
bebiyet verecek kadar acıdır .. 

Vapurlarımızın yolcu naklıyatı~
da göğsümüzü iftiharla kabartan hır 
intizam, personelin liyakatı~ı gös -
teren bir dikkatli çalışma muşahede 
edilirken muvman niçin artmasın; 
varidat neden masrafları karşılama 
sın? .

1 Devletleştirilmiş her müessese ı e 
kendini yakından alakadar .sayan ~er 
vatandaşın bu suali kendı ~en~ıne 
sormaması imkan ızdır. ~en.ız tıca
retimizin bir inhisar şeklıne ıfragın
dan sonra Denizyolları idaresinin ye
ni hatlar tesisine, seferlerini çoğalt
mağa imkan bulacağı, zarar devresi
ni kapatarak kazanç devresine gire
ceği ümit edilmişti. 

Salahiyettarların söylediklerine 
göre bilançodaki açık masrafla-
rın günden güne artmasına mukabil 
varidatın azlığından ileri gelmekte 
imiş... Bu sebep kandırıcı olmaktan 
uzaktır. 

e 

Başt:ekil lNöNV 

•• n 

IS ANBUL. 5 ( e clonla) _ J!'Ç a 
giyme meruiminde Türkiye cümlı~ 
tını temsil edecek olan Ba§Vekilinuz 1 
Ankaradan gelmiş. Haydarpata gannda : 

hararetle istikbal edilmiştir. lstaayo• i. Anayasası mu··_ 
dolduran halk Başvek.ilimixi a'IJutlanilf" 

tır.Başvekil Akay vapurlanndan biriyle ı '3kere ediliyor 
Tophane rıhtımına çıkmış ve misafir ol- : l"91ıol, 5 (Tele/onla) -
duğu Perapalaeta bir müddet istirah.ı İ ~--1. ana ycuaanı hall'la-. .~ . 
etmiştır. : ....,.. olan eluperler lıomi-

Ba§vekil F ransanın Kale limanın~ i lfıi . e!-Uiyetler meulmnin 
bekliyen KOCAT_EPE torpitomuzla i 

1 
I ' bnini bitirmİflİr. Ba 

giltereye geçecektır. Bayan ismet Baav.f" • 4 1.--·•~L _ _.
1 : ı••• _._. .. ıvr.en Twı& a-

kilin refakatlerindedir. Kendileri Paria 1 ııtiibaJııenetler 6eleeelı 
Başvekilin avdetine intizar edecektir. ! 'IJılta ~llCfe 'ı fledilecelıtir. 

Başvekil Londrada ayın on dokuzuna i .• ~•.!- __ 1...1..__ • 
• •f16pg --· ........ ının J',I• 

kadar kalacaktır. ! ~ ettiii ıôıli lıomitenin ha-
PRAC, 5 (A.A) - Başvekil B'7 i saladıiı ana ycua proje.inin • 

Hodza Çekoslovakyayı lngiltere kralının _.5-_L_ • b " .1.. __ , 
nuuuRereaıne agun ucırcın-

taç giyme merasiminde temsil etmek üz mlflır. Ana yaıanın kat'i fek-
re bugün Londraya hareket etmiştir. linl teabit i~n açılan miizake-

Çekoslovak heyetinin diğer azaları or- relere hariciye vekilimizin Je 
du müfettişi general Syrovg ile Çcko.. İftiralı edeceği Anlıaradan 
lovakyanın Londra büyük elçisi B. Jan hak v.rilivor. 
Masarukdir. ••••••••••••••••'•iiıi1 "'""'" 1 "1 "'1•••••••• 

-eçı 

apıyor 

1 
._., i (Huausl muhabirinıilıılm) -

Y.18 cı-.aa> BldreDes günü, Bul· 
pr «dusı,mun kahramanlık günü ol
duğundan Bulgaristanın her yerinde or· 

du şenlikleri yapılacaktır. Ordu ten· 
lilderi bilhassa Sofyada, bilyilk bir as
keıi geçit resmiyle ibaşlıyacak, Bulgar 
kralı Sa Majeste Borisle harbiye nazı. 
n, başvekil, bütün nazırlar, kor dip
lomatik, ecnebi ata§eler hazır buluna
caktır. 

Merasime harbiye nazırının bir nut
kuyle başlanacak kral orduya kah-

ramanlık gilnU münasebetiyle şeref 
bayraklan hediye edecektir. Orduda 
bir genç zabit kralın hediyesine bir nu· 
tukla mukabelede bulunacaktır. 

Askeri geçit resmine, Almanyadan 
yeni satın alınan son sistem harp tay• 

yareleriyle tayyare dafi topları da iş

tirak edecektir. Bulgar ordusunun ha§
met ve askeıi kudreti, son sistem harp 
malzemesi geçit resminde halkın göz
leri önüne serilecektir. 

- Sonu üçüncü sayfa.da - Bulgar Kralı BOR1S 
____________________________________________ _.._ __________ . ___________________________________________________________ _ 

Bir suikast Türkiye - Fransa - Suriye arasında 

Paris ekspresinde Suriyenin hudutlarını tekeffül eden 
infilak oldu üç taraflı bir muahede hazırlanıyor 

Katar vagonuna bir 
bomba yerleştirilmiş 
PARIS, 5 (ö.R) - Sen Marten 

Letru istasyonu yakınında Paris - Bordo 
sür'at katarının baş vagonunda vuku bu. 
lan infilak tahkikatı devam etmektedir. 

Yanan vagonda baş makinistin kömür 
halinde cesedi bulunmuştur. 4 yolcu 
yaralıdır. Makinistin saati 7,45 te dur· 
muştu. infilakın bu sırada vuku bulmll§ 
olma:ıı muhtemeldir. Tahkikatın ilk ne
ticelerine göre bir euikaat karşısında bu
lunulmaktadır. Katar baş vagonuna kuv
vetli bir bomba yerleıtirilmişti. 

AMERIKADA 

Ankaradaki konuşmalar müsaittir 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Halit Ziya 
San'at hayatının 

Elli betlncl ylldönUmU 
kutlulandı 

IST ANBUL, 5 (Telgraf) - Büyük 
edip üstat Halit Ziya Upklıgilin san°Rt 
hayatının elli beşinci yıldönümü müna
aebetiyle bu gece saat 21.30 da Halke
vinde bir toplantı yapılmıştır. Toplantı 
edebi konuşmalarla geçmiş, üstadın eeer
leri etrafında güzel sözler söylenmiştir. 

Bugün çıkan gazeteler Halit Uşaklı· 
gilin hayatı ve eserleri hakkında tetkik· 
ler neşretmi~lerdir. 

B. Blum 

Vaşington, 4 (A.A) - Amirallık da-

UMUM! SlY ASETI iZAH EDECEK 
PARtS, 5 (ö.R) - Baıvekil B.Blum 

cuma günü hükümetin umumi siyaseti 
hakkında mebusan meclisinde yapıla· 
cak istizahlar neticesinde söyliyeceği 
nutukla alakadar olarak Fransız patron
ları umumi konfederasyonunun mümes
sillerini kabul etmiştir. Bu görüşmede 

M uafıedenın imza rdtleceği Cemvıede11 btr gö11iııüş şimdiki muhtelif ekonomik meseleler 
iresi şefi Amiral Leahy yeni altı harp PARIS, 5 (ö.R) -Ankaradan hil. B. Ponsot Türkiye. Fransa - Suriye ara· hah uzun uzdıya görüşmüşlerdir. Diplo· gözden geçirilmiştir. Bugün de B. Blum 
gemisi inşaatı için Senntodan 48 mil- dirildiğine göre Türkiye hariciye vekili sında Suriyenin hudutlarını tekeffül eden masi rnahafilin tahminlerine göre müza- umumi iş konfederasyonu mümessilleri· 
yon munzam tahsisat talep etmiştir. B. Tevfik Rüştü Aras ile Fransız sefıri Üç taraflı bir muahede akdi için dün aa- - Sonu iiçüncü !ahifede - ni kabul edecektir. 
.............................................................................................. ................•.........•........... . ..................................................................................... . 

Yedi buçuk Milyon sarfiyle Valinin bir muvaffakıyeti 

Viliyet dahilinde birçok turistik Kızılay mahkU.mlara sı-
asfalt yollar inşa eClilecektir cak yemek verecektir 

.... ..,,..,.,,.,,.,,.,,..,.,.,,,.~ 

Sa Majeste Elen Kralı 
Corç 

Ruşen Eşref'e 
Fonlks Nl,anınn~ bUyUk 

haç rUtbeslnl verdi 

Vekalet teşebbüsü takdir etti 

Zira Denizyolları idaresinin yolcu 
ve eşya navlun ücretlerinde yü~de 
20 • 50 nisbetinde tenzilatlı tarıfe: 
lerini tatbike başladığı günden be~ı 
deniz hatları üzerinde muvman dı
ğer senelerle kıyas kabul etmiyecek 
derecede artmıştır. Masraflara gelin
ce muvazenesizliğe personel maaş· 
la;ının sebebiyet verdiğini iddia et
mek kolaylıkla anlaşılmıyan bir şey
dir. Bu son iki sene içinde maaşlarda 
bir ykselme mevcut ol~adığına g~re 
bunu mevzuubahsetmege sebep gor
miyoruz. Muvazenesizliği yaratan 
sebepleri işin teknik kısmı~da ara· 
mak daha doğru olur. Belkı vapur
larımızın sık sık tamire muhtaç oluş
ları, belki kömür sarfiyatının fazla
lığı ve bun<ı mümasil sebepler mas
rafları ağırlaştırmıştır. Bununla be
raber iddia edilebilir ki denizciliği
mizin beklenen inkişafa mazhariyeti 
için diğer teknik sahalarda gösterilen 
azımkar hamlelere şiddetle ihtiyacı 
vardır. En güzel, en . isabe~li. ~ol, 
Devlet Demirvolları ıdaresının or -
neğini takipte-devam etmekti~. De: 
niz münakalatında muvmanı azamı 
hadde cıkarmak için daha cazip, da
ha modern usullere başvurmak ve 
hele tarifelerde şimdiye kadar yap~
lan ve ileride yapılacak olan tenzı-
lattan çok şeyler beklemek lazımdır. seırukıa Jsab, v camıı 
Bu bakımdan memurların maaşlarını Baıvekilimizin ıon İzmir seyahatleri Kamutaya sevkedildiğini hususi surette 

k cak b. · esnasında lzmirin her noktadan istifade· öğrendik. 
Çog" umsamak, açığı apata ırı- k 

im d ai kabil bir -hir haline getirilmesi için Turistik yollar kanunu Kamutayca a-
cik çareyi maaşların kısı asın a ...- d h 1 1 f aı· · 

be turistik. yollar yapılması muvafık görül· bul edildikten sonra er a yo a ıyetı· 
aramak müteaddit defalar tecrü b ü k · y 11 f ı ı 1. 

1 mü tü. Vilayetimiz dahilinde yedi u· ne geç' ece tır. o arın aa a t o ara"' 
edilmiş olan en az tesirli yo a sap • ' fık üJ · a·· ··k b ' uk mü on lira nrfiyle on beı aenede inp.sı muva gör·· müştür. uyu ır maktır. Böyle bir tedbir muvakka .. ç Y fi b - · .. · al " ani ı 

vücuda getirilecek turistik yollar hak- rmanm u lfl uzenne _ acag& aıı • 
ten açığı kapatsa bile diğer noktalar- kında alakadar komilyonun bazırladıiı maktadır. llk olarak. lzmır - KaJ'flJ'aka. 

Valimiz mahkiımlmla bir arada 
Vali B. Fazlı Güleçin mühim bir te- Kızılay kurumu, valimizin teşebbüsll 

tebbilsü muvaffakıyetle neticelenmiş- üzerine, hmir hapishanesindeki dokuz 
tir. Bu tepbbUs, muhtelif sebeplerle yüzü mütecaviz mahk\tm ve mevkuf
t.lüa ktitil bir dlv..m. U7UÜ hapı. ların iqe işini üzerine ~. Kızıl. 
haneye dQem ~ a14kadar ay kurumuna verllec:ek ylrml bet bin - Sona ilıind saylaJa - Pr •- 2 iDci ....-. 

Pro1· e muvafık söriilmfltdlr. ojenin - - -

SEVKETBILGIN.~~~----------------------.-._._._ .............................................. ._._ ________ ....... 

B.RUPNE~Ur 
-Y-1 .. •'lı•ı_. •• ..... -Soaa2inci ........ _ 
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Deniz 
Ticaretimizin 
inkişafı için 

- Baı taralı birinci •ahilede -
'da başka kedikler açmaktan hali ka
lamaz. Memurlarımızın maaşları 
kimsenin çoğumsayamıyacağı bir 
haldedir. 

Denizciliğe hayatt ehemmiyet at
feden memleketimizde ticaret filo
muzun kuvvetlenmesi için yeni va
purlar siparit edildiği bir zamanda 
mütahassıs personel yetiştirmeğe ve 
elde mevcut olanları terfih ve teşvike 
ihtiyaç varken maaşlarda tasarruftan 
bahsetmek kadar yersiz birşey ola
maz. Filhakika 1500 milden fazla 
sahili olan bir memleketin ticaret fi
loları zarar etmeden işlemelidir. Bu
rada asıl ehemmiyet verilecek nokta 
işletme işinin en verimli, en modern 
şekle konmasıdır. Zamanın ihtiyaç
larını, sür'at ve kifayeti göz önünde 
tutarak harekete mecburuz. Demir
yollarında yolcu nakliyatını şaşıla
cak yekunlara çıkaran şekil deniz 
hatlarında da ayni muvaffakıyetle 
müessir olabilir. Yeter ki idarenin ta
savvurlarını tatbik mevkiinde olan
lar mesailerini en çok verimli kılacak 
şekilde organize edebilsinler ... 

Sahillerimiz arasında seyrüseferi 
sancağımıza hasreden Lozan zafe
rinden sonra deniz ticaretimizin bir 
kudret kaynağı haline geleceğini 
ümit eden Türk milleti bu kadar mü
sait şartlar içinde bu ümidinin tehak
kuk etmemesine bir sebep göremi
yor. Pek yakın bir zamanda dıt tica
retimizin mühim bir kısmını sanca
ğımızı taşıyan vapurlarla yapmak 
ihtiyacını daha şiddetle hissedeceği
mize göre bütün ihtiyaçları karşıla
yacak bir şekilde cıhazlanmıya, te§" 

kilatlanmıya bakmalıyız. 
SEVKET BiLGiN 

Türkiye - Fransa 
klearingi 

Şehrimiz ihracatçıları dün 
öğleden evvel Türkofiste bir 

. 'toplantı yapmışlardır. Haber 
aldığımıza göre ihracatçılarımız 
bu toplantıda hükümetimiz ile 
Fransa bükümeti arasında ya· 
pılacak olan yeni ticaret ve 
klearing anlaşmasında nazarı 
dikkate alınması lazım gelen 
bazı esaslar hakkında mütalaa• 
!arını bildirmişlerdir, -...•.. 
Aydın valisi 

Aydın valisi Salim Ôzdemit 
Ankaraya gitmiştir. Bay Salim 
Özdemir Ankarada, vilayetin 
ban mühim işleri hakkında ali· 
k~ 'ar makamlarla temaslarda 
bu unacaktır. ·-----

iskan dairesi 
iskan dairesinin, sıhhat mil· 

dllrlüğü binasının llst katına 
nakledilmesi takarrür etmiştir. 
Mezkür dairenin bugünlerde 
yeni yerine nakline başlana• 
caktır. 

Fuara hazırlık vardır 
Fuar günlerinde Bulgar ve Türk Milli 

ekipleri lzmirde karşılaşacaktır 
Temaslar hakkında bir program hazırlanıyor 

Fuar komitesi dün öğleden tesi kabul olunacaktır. ondan sonra Türk milli takımı 
sonra belediyede belediye reisi BULGARLARIN TENZiLATI ile Bulgar milli takımlarının 
ve fuar komitesi reisi B. dok- I:ımir Entetnasyonal Fuarını kartılaşmaları temin edilecektir. 
tor Behçet Uzun başkanlığında ziyaret edip memleketlerine Bulgar milli ve muhtelit takım· 
toplanmış ve fuara ait bazı dönen :ıiyaretçilere Bulgar de- lan memleketlerine döndükten 
işler etrafında görüşmelerde mir yollarında yüzde 50 tenzi- sonra lstanbul mubteliti ile iz. 
bulunmuşlardır. )atlı dönüş bileti verilecektir. mir muhteliti karşılaşacaklar-

Bn sene fuarda yapılması Fuarımızda teşhir edilecek nü- dır. Bundan başka Balkan gü-
düşünülen lokantadan sarfına- muneler de dönüşte ücretsiz reş şampiyonası maçlarının da 
ıar edilmiştir. Buna makabil nakledilecektir. altı gün süreceği zannedilmek-
ekspozanların ucuz ve temiz Tunada işleyen Bulgar dev- tedir. 
yemek yeyebilmeleri için bazı Jetine ait vapurlar da ayni ten- ltalyadan çağırılacak olan 
tedbirler düşünülmüştür. zilitı tatbik edeceklerdir. Bul- birinci sınıf tenisçiler ile lstan· 

Şimdiki fuar gazinosunun yan gar vapur kumpanyası masra- bul, Ankara ve lzmir tenisçile-
tarafındaki hususi salonlar eks- fını kapatabilecek kadar yolcu rinin karşılaşmaları için de bir 
pozanlar için lokanta haline vıı eşya temin ederse lzmire program hazırlanacaktır. Ta· 
ifrağ edilecek ve bunlardan vapur uğratmağı ve yüzde 50 ııavvura göre bu karşılaşmalar 

altı gün kadar devam edecek-
birisinde üç kap yemek 35 tenzilitlı tarife tatbik etmeği · 
k 

~ 
urup olmak üzere tabldot taahhüt ettiği Fuar komitesine Bütün bu spor günlerine 

uıulli vazolunacaktır. Diğer yan bildirilmiştir. mahsus olmak üzere bir tek 
salonu da bundan bir az daha MAÇLAR bilet yapılmak ve bu bilet-
pahalı olacak ve burada tabi- Bulgar milli takımı ile bir· !erin bütün istasyonlarda tuta-
dot 65 kuruşa kabul edilecektir. likte Sofya muhtelitinin de rından daha ucuz fiatle sattı-

Bir rüşvet cürmü meşhudu yapıldı 
Muziğin bulunacağı orta sa- fuar günlerinde lzmire gelmesi rılması ve her spor severin bu 

!onda başka fiat ve taraçada temin edilecektir. Burada ev- maçların hepsine ucuzca işti-
da ayrı bir fiat olmak üzere veli Sofya muhtelitiyle Istanbul raklerinin temin edilmesi dü-

60 liraya doktorun ka
zancını indirecek miydi? 
Tebliğ memuru Ahmet tevkif edildi 

gazino için dört türlü fiat lis- muhtelitinin karşılaştırılmaları, şünülmektedir. .................... K~~<li; .... ~f;;·~ti'"iÇi'~ ........................... zi~~i' ... t~·ikiki~; .. .. 

Lif kıymetlerinin düş
mesi ne mani olunacak 

V ılayet ziraat müdürü bay 
Nadir Uysal ile Burnava ziraat 
mücadele istasyonu müdürü 
bay Nihat Eğriboz bugün Me
nemen ve Bergamaya giderek 
zirai işleri tetkik edeceklerdir. Dün Basmahanede bir rüşvet 

cürmü meşhudu yapılmıştır. 

Aldı~ımız ınalumata göre vak'a 
şu suretle cereyan etmiştir: 

Basmahane maliye şubesi 
te!:ıiiğ memurlarından bay Ah
met iki gün evvel Basmaha· 
nede Dibek sokağında oturan 
Dr. Bay Kemal Tonaya gide
rek kazanç vergisi tebligatını 

yapmış ve daireye para getir

mesini söylemiştir. Dr. B. Ke
mal, vergiye itirazda bulundu

ğunu ve evrakının istinaf ko· 
misyonunda tedkikte bulundu
ğunu, binaenaleyh neticeye 
kadar para veremiyeceğini söy
lemiştir. Bunun üzerine tebliğ 
memuru Ahmet: 

- Ben yarın tahakkuk me• 
murunu getiririm. Onunla an
laşınız, ben aranızı bulurum, 
demiştir. 

Bay Kemal bu teklifi kabul 
etmiş ve ertesi günü Ahmet 
yanında kazanç tahakkuk me• 

muru bay Hamdi olduğu halde 
tekrar B. Kemalin evine gel

miştir. Kazanç memuru B. 
Hamdi, evle muayenehane va

ridatının memzuç olduğunu, 
binaenaleyh varidatın ayrılma

sına imkan bulunmadığı cihetle 
kazanç vergisinde tenzilatın da 
kabil olamıyacağını bildirerek 
gitmiştir. Fakat tebliğ memuru 
B. Ahmet, Dr. B. Kema!e sen 
sıkılma, ben sizi anlaştırırım, 

demiş ve yarın tekrar gelerek 
kendisine netice hakkında iza

hat vereceğini söylemiştir. nr. 
B. Kemal ertesi günü sa<• 
üçte gelmesini Ahmede söyli
yerek birbirinden ayrılmışlar 
ve Dr. bir taraftan da vak'adan 
zabıtaya haber vererek tertibat 
alınmasını rica etmiştir. 

Dün saat üçten evel zabıta 

memurları Dr. B. Kemalin evi
ne gelerek tertibat almış ve 

mm ve uu: \,cU.'lo.Llll ._ ...... ..,--:-. 

paraların da numaralarını tesbit 
ederek tebliğ memuru Ahme• 
din gelmesini beklemişlerdir. 
Ahmet tam saat üçte rande

vusuna gelerek doktora 60 lira 

mukabilinde bu işin yapılabi

leceğini söylemiş doktor da 
60 liranın çok olduğunu ve 
elli lira ile işin bitirilmesini 

istemiştir. Ve nihayet elli lira
da uyuşulmuş, Ahmet bu pa

raoın rüşvet olarak değil, ken• 
disine yapılan bir kardeşlik 

mukabili olarak aldığını söyli
yerek parayı almıştır. Bu sı

rada memurlar meydana çıka• 
rak Abmedi suçüstü yakalamış 

ve meşhut cürümler kanununa 
göre mahkemeye sevketmiştir. 

Dün yapılan muhakemesinde 
Ahmet ve tahakkuk memuru 

B. Hamdi isticvap edildikten 
sonra Ahmedin tevkifine karar 
verilmiş ve Hamdi serbest 
bırakılmıştır. 

iKiNCi VAK'A 
Alsancak askerlik şubesinde 

Yako oğlu Şemoil, askerlik 
işinin tesbili için Şube reisi 
A. Ali Rizaya kahve parası 
olarak iki lira rüşvet verdi
ğinden yakalanmıştır. 

TELEFON : 3151 

Rakid ve kirli sularda ısla· 

tılan kendirlerin lif kıymetleri
nin düştüğli görülmüştür. Mem

lekette kendir fenni ıslatma 
havuzlan taammüm edinceye 
kadar mümkün olduğu kadar 
yllksek kaliteli lif istihsalinin 
temini için Ziraat vekiletince 
hazırlanmış olan talimat şehri· 
mizdeki alakadarlara gelmiştir. 

1 - Havuzlarının veya bu 
vazifeyi görmek üzere açılan 
ıslatma çukurlarının akar sudan 
bu havuz ve çukurlara su isa

lesine yarayacak bir girme 
ağzı .•• 

2 - Bu havuz veya bu çu
kurlardaki suyun dışarı akma
sına yarayacak bir çıkma ağn 

Mahkumiyet 
Arabacı Domat lbrahimi öl· 

dürmt k ve Eskişehirli Hüse
yini yaralamakla maznun ka
sap Mençikof lbrahimle lıar
deşi Hasanın ve arkadaşları· 
nın ağırcezada muhakemeleri 
bitmiştir. Mençikof lbrabim, 
yedi buçuk sene ağır hapse, 
yalan yere şahitlik eden Ali 
de üç sene ağır hapse mah
küm edilmişlerdir. 

olacaktır. 
3 - Havuz veya çukurlar 

1 birinci ve ikinci maddelerin 

tazaınmün ettikleri mana da
hilinde durgun değil batı ce• 

reyanlı olacaktır. 

4 - Bu havuz veya çukıır
lardaki sular çıkma ağızların· 

dan dışarı aktıklarında etrafta 
hiçbir suretle durgun su biri· 
kintileri yapmıyacaktır. Bu 
itibarla çıkma ağızlarından çı

kan sular bir kanal vasıtasiyle 
akıtılacaklardır. 

5 - Cereyan eden suların 
tabii mecralarında vücuda ge· 
tirilen ıslatma mahalleri bun• 
dan evvelki 4 madde hüküm
lerinden müstesnadırlar. 

Ooğanspor gitti 
Doğanspor takımı dün on 

altı kişilik bir kafile halinde 

Bandırma ekspresiyle lstanl.ula 

gitmiştir. iki maç yapacaktır. 

Üçokspor takımı da bugünkü 

trenle Ankaraya gidecek ve iki 

Ankara takımiyle karşılaşacak
tır. 
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Göçmen işleri 
Göçmenlere tevzi edilecek 

arazinin tevzi işi ikmal edilmek 
üzeredir. Galinos çiftliği ara· 
zisi de hazine namına satın 

alınarak göçmenlere ve top
raksız olan cıvar köylülere 
dağıtılacaktır. ----
Sucanın su • • 

ışı 

Bucaya isale edilecek olan 

su için Buca belediyesinin çok 
çalıştığı malümdur. Bucaya su 
isalesi hakkında yapılan pro
jeye göre elli bin lira sarfı 
lazımgelmektedir. 

Aldığımız hususi bir habere 
göre Bucaya su getirtilmesi 
için sarfı lizımgelen elli bin 
lirayı Belediyeler Bankası ikraz 
etmeği vadetmiştir. Bu tahak
kuk ettiği takdirde derhal işe 
başlanacak ve Bucalılar mü· 
kcmmel bir içecek suyuna 
Lıvuşacaklardır. 

Karşıyaka yolu 
lzmir • Karşıyaka yolunun 

İnşaatına hummalı bir faaliyet
le d~vam edilmektedir. Bu yol 
ay sonuna kadar ikmal edile
cektir. 

TAYYARE SiNEMASI 
ılibında terakki hamleleri 

Bu~ünden itibaren "2 1 ) :E~~~ ,, hepsi birden 
Sabahları 9· - 11 - 1 Seanslarında talebeye, öğleden sonra 5 ve 9,15 seanslarında umuma 
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2 - HAŞMETLİ VALS Hanry Garat'nın çok beğenilen, çok eğlenceli 
filmi de bergün 

3 ve 7 seanslarında devam edecektir. 
3 - 7 seanslarında ayrıca " PARAMUNT,, DUnya havadlslerl vardır.· 

eri verildi . e dırda kalıp dagılm1Şlar, yanuıw. ... 
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Bir Anket 
-24-

Haltalık Almanca mecmualar· 
dan birine aboneyim. Bu mec· 
mua dünyanın bütün fikir mec• 
mualarındaki yazıları derliye
rek toplu bir ıekilde her halta 
bana getirir. 

Son •ayısında bir Amerikan 
mecmuasının anketinden bahse
diyor. Anketi yapan bir Ameri
kalı mecmua .. Dört milyona ya
kın satlfı varmıf.. Bu mecmua 
dünya kadınları arasında açtığı 
ankette şu suali ortaya atmıf: 

- Sosyalist misiniz? 
- Liberal misiniz? 
- Karksçı mısınız? 
- Kralcı mısınız? 
- Beynelmilelci miıiniz? 
- Faşist veya N asyonal Sos-

yalist misiniz? 
Cevaplar cidden enteresandır. 

Cümhuriyetle idare edilen bir 
memlekette yaşıyan bir kadın, 
bir Fransız kadın kralcı olduğu
nu, bir ltalyan kadını liberal ta
raftarı olduğunu, bir Amerikalı 
faşist olduğunu, bir ba,ka Ame
rikalı beynelmilelci olduğunu 
hem de izah etmek suretiyle bil
diriyor. 

Amerikalı mecmuanın bu an
ketten naaıl bir netice J;ıkardığı
nı bilmiyorum. Ben IU neticeyi 
çLkardım: 

Eğer hürriyet bir münevvere, 
mensup olduğu iJ;timai ve siyasi 
nizamı tenkit hakkını veren fey. 
se biz hürriyetin bu ıeklini •eve 
seve ba,kalarına bırakmıya ha
zırız. Cümhuriyetçi Fransız ka
dını kralı çağırıyor, laıist ltal
yan liberalci olduğunu söylüyor. 

Eğer bu ankete cevap veren 
kadınlar arUBında bir Türk bu
lunsaydı, J;Ok eminim ki koyu mil
liyetçi Kanıalist olduğunu •ÖY· 
liyecekti. Hem bu cevabın altın
da hiçbir hürriyetsizlik korkusu, 
hiçbir riya bulunmıyacaktı. 

NERiMAN GORSA 

Valinin bir 
muvaffakıyeti 
- Baf taralı birinci sahifede -
liralık bir tahsisatla mahküm ve mev
kuflar bütün yıl ICızılayın şefkatinden 
istifade ederek yevmiye iki kap sıcak 
yemek ve ekmek tedarik edeceklerdir. 
Şüphe edilemez ki bu işte Kutlay ku
rumu için en basit bir menfaat bile 
yoktur. 

Bu hususta Adliye Vekfiletiyle mu
habere edilmiş, veklilet teşebbüsü tak
dirle karşılayarak muvafakat cevabı 

ve~tir. Kızılay kurumu, ceza evi 
içinde tesis edeceği aş evinin hazırlık
larına başlamJ§tır. Yakında Kızılayın 

kazanı kaynayacak ve mahkfunlar sı

cak yemek yiyeceklerdir. 1ki kap ye
mek, bir kişiyi doyuracak miktarda 
olacaktır. 

Yedi buçuk 
Milyon sarfiyle 
- Baş taralı birinci sahifede -
lzmir ... Burnava, İzmir ~ Buca ve lzmir .. 

Ağarnemnun ılıca yolları yapılacaktır. • 
Yine hususi surette öğrenildiğine göre 
bunu lzmir • Çeşme, lzmir • Bergama ve 
lzmir - Selçuk yollan takip edecektir ..• 
Bu suretle antikite ıehirlerine kolayca 
gitmek mümkün olacakbr. 

Vilayetin akdedeceği bir iatikrazla ya• 
pılması kestirilen bu yolların daha kısa 
bir zamanda inp.sı için gayret sarfedile .. 
cektir. Yol inşaatiyle birlikte turistik 
oteller inşası da rnukanerdir. ilk olarak 
Burnava ve Bucada böyle, konfuru haiz 
ote11er inıasına çalışılacaktır. 

Halkevinde İ 
Sergi, konferans 

Evvelce ilan edildiği halde 
çocuk bayramı hazırlıklarına 
tesadüf etmesinden dolayı geri 
bırakılan spor ve çocuk mev
zulu konferans bugün saat 
18 de Halkevinde verilecektir. 

Bugün saat 16 da köycülük 
ve saat 7,30 de Kitapsaray 
ve yardım komitelerinin toplan• 
tıları yapılacaktır. 

Halkevinde on gün müddetle 
açılan resim sergisi, halkın 
gösterdiği rağbet üzerine Pa
zar gilnüne !.adar uzatılmıştır. 
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ltalya - Almanya görüşmeleri 

Heyecanlı kararlar 
alınması beklenmiyor 

Görüşmelere iktisadi teşr_iki mesai 
meselesi hakim bulunuyor 

ROMA 4 (A.A) - Gazeteler sütun
larının büyük bir kısımını B.Fon Neu
rathm Romn ziyaretine tahsis ediyorlar. 

Corricre Dclla Sera gnzetesi A vrup::ı 
\•az.iyetinin Almanya-ltalyn arasındaki 
dostluk mUnasebctlerini ve iki devletin 
nçtığı dostane irtibat sisteıninın inkişa
fı bakımından tetkiki mevzuubahs ol
duğunu bildirerek diyor ki: 
İtalya-Almanya dostluğu siyasi bir he 

ôefi istihdaf etmektedir. Avrupa mede
niyetini her ne bnhnsına olursa olsun 
komünizm tehlikesine karşı müdafan 

etmek, iki memleket müteaddit beynel
milel meselelerde gittikçe daha ziyade 
müşterek hareket unsurları bulmak

tadırlar. 

Popoli D'ltalia gazetesi yazıyor: 

Bazı ecnebi gazetelerin imalarına rağ
men bu mülakatta beklenecek heye-

canlı knrarlar yoktur.Avrupada büyük 

devletler arasında askeri ittifaklar, si

yasi ınuknvcleler mevcuttur. Buna mu
kabil Berlin-Roma mihveri memleket-

leri ayırmaya değil Avrupanın merkc
ı.inde bir barı§ temeli tesisine matuf-

tur. 
Giomale D'Italia yazıyor: 

Baron Fon Ncurath'm seyahati Ber
linde Kont Cianonun başladığı görüş
melere devam içindir. Avrupa siyasc-
. h f ve milletler ara-tıne barışın mu a azası . 
sında itimada dayanan teşriki mcsaı 

meseleleri hakimdir .Londrada ve Paris
te hala kollektif emni~et sistemi görül-

düğü halde birçok memleketlerde M~l
lctler Cemiyetine knrşı itimatsızlık gıt-

tikçe artmaktadır. Almanya ve Italya
da bu müessesenin faydasızlıgı anla-

şılmıştır. Belçika kollektü sistem ve
cibelerinden ayrılmış, bitaraflığn tek
rar geçmiş ve bu suretle bir batı pak
tının nkdini kolaylaştırmıştır. Bunun
la beraber bu pakt tsp~nyn meselesi 
dcvrun ettiği müddetçe başanlamıya

caktır. Ne Alm:ınyn ne de İtalya İs
panyada toprak ve yahut siyasi fay
dalar peşinde degillerdir. Fakat Ispan

yayı yabancıların •kendisine z.orla ~a1: 
tırmak istedikleri bir komünıst ıhti
lalinden koruınak istiyorlar. Beynelmi

lel kontrol akim knlır Vt' yabnncı yar
dım İspanyada dahili harbı beslemeğc 
devam ederse vaziyet daima daha mu

allak olacaktJr. 
Bcrlin ve Roma Fransa ile lngilte-

re karşılıklı vecibeleri Avrupanm do
ğu siyasetine teşmıl etmekten vazgeç
tikleri znman bir batı paktı imzasınn 

funade ol:ıcaklardır. 

Pnris, 5 (A.A)- Gazeteler bugün de 
Bcrlin - Roma miiweri ile meşgul olu-

yorlar. Le Populairc yazıyor: 
Almanya ve Italya Belçikanm bita-

raflığı ile hadis vaziyetten istifade ede
rek Milletler Cemiyetine karşı taarruz-

larına devam ediyorlar. Ve yeni batı 
paktında her türlü Milletler Cemiyeti 

kaydının kaldırılmasını ve :Fransayı 
yeni I..okamoyu veya ittifaklarını ter-

cih vaziyetinde bırakmak istiyorlar. 
Yeni Lokarno bu suretle B. Hitlerin 

tekliften hali knlmadığı ve B. Musso
lininin de lıir yenilik gayretiyle müza-

heret ettiği kapalı kapı sistemi emniye
ti tahahkkuk etmiş olacaktır. Yani 

dörtler misakının İngiltere - Fransa 
blokuyle Almnnya - Halya bloku ara-

sında iki taraflı bir pakta müncer ola
cak şekilde tabii mevzuu bahsolacak
ür. 

Nihayet Romada lspanyadan çok 

bahsedilmiştir. B. Mussolini ve Hitle
rin Ispanya vaziyetine müdahaleden 

hiçbir zaman v~geçmediklcri hakkın
daki kanaatımız bnkidir. 

Sağ cenah organı Ami De Peuple ya
zıyor: 

İtalya ve Almanya Totaliter rejimi 
bütün Avrupaya tatbik etmek istiyor-

lar.. Diğer milktl('lı in ve Cenevre mü
esseselerinin taahhütlerinin onlar iç.in .. 
pckfız ehemmiyeti vardır. Teklif et-
likleri nnlnşmanın diktatörlüklerin bü
tün sahalardn tahakkümü olan hnkiki 
gayelere uygun olmnsı icap eder. Bil
hassa Viyana nazilerinin istikbale bü
yük itimntları vardır. Roma görii§melc
rinin kendilerine nihn1 merhnlcyi aş-

mak imkanını verip vermiycceğini pek 
yakında öğreneceğiz. 

Journal gazetesinin Berlin mubabiri 

ynzıyor: 

Burnda B. F on Nörnt ile Italyan ma
kamntının Roma - Berlin mihverinin 
yem bir geniş} nesine miisait görüşme

lerde bulundukları gizlenmemekte ve 
fakat bir ittifak mevzuu bahsolduğuna 
şiddetle itiraz "dilmektc<lir. 

Saltıhiyettar Alman nıahfilleri Av
rupa .işlerinin şimdiki gergin nziyetin
dc iiçiincü Rcichin biiyük Britanya 

için ht!r hangi bir hakar~t teliıkki ecle
bilecek bir hareketi düşünmiyeceğini 

tebari.iz ettiriyorlnr. 

Almanlar inkfırlnrında kat'i olmak
la beraber Romn ve Berlın hükümetlc
rinin halen bütun meseleleri görüş
mekte olduklarını ve bundan iki mem

leket tarafından bizzat kendi menfaat
leri ve Avrupanın müsalemcti için ta
kip edilecek gayelerin tebellürü bck
iencbileccğini inkfır etmemektedirler. 

Türkiye - Fransa - Suriye arasında 
-Bastaralı birinci sahifede-·. 

kereler iyi bir yoldadır. Bu munhedenın 
imzası zannedıldiğine göre mayıs ayının 
sonunda. çok muhtemeldir ki .. Cenevre· 

de yapılncnktır. 
PARtS, 5 (ö.R) - Şamdan bildiri

liyor : Şam bcledıyesi tarafından 1. üb
nan ~clcgnsyonu serefine verılen c;ay 
ziyafeti bir samimiyet havası içinde geç· 

mi!ltir. Lübnan başvekili Beyruta han·
ke;inden önce Havas ajansı muhabirine 

ıu beyanatta bulunmuştur : 
--Lübnan ve Suriye hüküınetleri arasın

da aıkı bir iş birliği için burnyn geldik. Bi
ze gösterilen teveccüh eserine bilhassa 
lınssnım:. Bu tem ımız bütün endişeleri-

mizi izale etmiştir. Buraya, Lübnan ve 
Suriyenin Fransa ile ayn ayn akdettik
leri muahedclerden doğan meselelerin 
hal çaresini aramağa geldik. .Müzakere
lere evvelden kararlaştırılmış bir tavru 
hareketle .,riri ecek değiliz. ihzari tet
kiklere memur bir Suriye Lübnan komis
yonunun teessüsii ve la7Jm gelen hazır
lıkları yapmasını istedik. iki memleketin 
müşterek i;ılerinin idaresini birbirine mu

tabık kılmak hususunda bir anlaşmaya 
va91l olduğumuzdan dolayı memnunı•z. 
Bu da İstikbal için büyük ümit vermek
tedir. 

ihzari komisyon Beyrutta toplanacak 
ve mesaisi aylarca sürecektir. 
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SINEMANIN 

RALIÇE MERi 
FREDRIC MARCH 

KATHARINE HEPBURN 
TAYYARE SiNEMASINDA 
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Roma da. A 

resmı tebliğ neşredildi 
·G!l'~ ............... ~ ............ . 

oma- erlin arasında menfaat beraberliği ve niyet 
birliği olup müşterek siyaset tatbik edeceklerdir 

Von Neurath Beriine gitmek 
•• dün uz ere Roma dan ayrıldı 

Paris, 5 (ö.R) - Almanya Jıariciye Jekct arasındaki sıkı menfaat beraber- retlcrde devam arzularını teyide de Ital~·a geçen sonbahara nisbetle bu. 
nazırı Baron Von Neurathın Roma z.i- Itğini ve niyet birliğini bir kere daha !ıı-sat vennişlir. Bu iş birliği Avrupa- gün beynelmilel i§ biriiği tcşcbbüsleri
yareti bitmiştir. Bu sabah Kont Ciano teyit ctmi§tir. Ve iki hükümetin baş- nın siynsi ve ekonomik istikr.mnm esas ne daha mütemayil görülüyorlar. Teb
ile görüştükten sonra Baron Von Neu- lıca meseleler hakkın<la, geçen sene şartlarını temin edecek mahiyette ola- liğin son cümleleri bu bakımdan manj.. 
rath B. Mussolini tarafından tekrar ilk w~in ayında Bcrlinde imza edilen caktır. dardır. Gerçi bu cümlelerin bir uslflp 
kabul edilmi<:tir. Bu mülttkat a...,.ak 10 Fransız. mahafili hu tebliğden üç ne- inceliğind~ veya Almanya ile Italya-,. -. Alman - Italyan uıbıtnameleri e.sası 
dakika sürmüş ve bunun arkasından d::ıhillııde müşterek bir siyaset takip et- tice çıkarıyorlar. Birinci netice, geçen nın siyasetlerine knrşı ekser mcmle-
şu resı!ıl tebliğ neşredilmiştir: ilk tçşrindc Kont Cinnonun B. Bitleri ketlerde .,basıl olan emniyetsizliği iza.. 

m~k arzu ve kararlarını bir daha gös-
ROmayJ ziyareti esmısında Alınan- Bcrştesgadendc ziyaret ettiği tarihten- leye matuf bir manevradan ibaret ol~ 

tenniştir. Bu siyaset Almanya ve Ital-
ya hariciye nazırı Baron Von Neurath beri Alman - Italyan anlaşmasının bil- ması ihtimali daima mevcutsa da bu 
Ducc ile ve hariciye naz.ırıyle bir sok yanın bütün kuvvetleriyle sulh da- tün kuvvetiyle devam ettiğidir. Eak.at uzlaşıcı beyanatın iki hükümetin eko
muhaverelcrde bulunmuştur. Bu mu- vası için i~ birli3i ~,-apmalan imkfuunı ikinci netice de, buna rağmen, Roma nomik kaygılarından ile.ri gelmesi ih· 
havcrelcrde iki memleketi alakadar vermiş ve keza gerek ltalya ile Al- görüşmelerinden ne Işanya, ne de timali de vardır ve her halde ihmal 
eden başlıca Siyasi ve ekonomik me- manya arasında, gerekse bu devletler- Avusturya hakkında yeni hiçbir neti- edilmiyccek mahiyettedir. 

selcler tetkik edilmiştir. Göriişn;!elerin le diğer de.vletler arasında daha geniş ce çıkmadığını gösteriyor. Nihayet Baron Von Neur.atb bu akşam Ro-
vcsile olduğu fikir teatileri iki mem- bir iş birliği yaratabilecek bütün gay- üçüncü müşahedeye göre Almanya ve madan ayrılmıştır. 
......................................................... , ...................................................................................................................... . 

Mısır' da kapitülasyonların lağvı 1 infilak 
Bütün ihtilaflı noktalarda 

bir anlaşma olmuştur 
tam 

MONTRö, 5 (ö.R) - Mısır ko.pitü-
15syonlnr konferansının tahrir komitesi 
dün akşam knpitülfı.ııyonlann liığvı mu· 
kcıvclesine ilhak edilecek zeyillerin tet
kikini Litirqıiştir. Komite mµknvele mu
kaddemesinin son şeklini tanzim etmiş 
ve umumi komisyon reisi B. Politis ta
rnfmdan komisyonun faaliyeti hakkında 
konferansa verilecek rapor metnini tas
vip etmiştir. Umumi komisyon bugün 
öğleden sonra İçtimne. davet edilmiştir .. 

Konferansın uınwni içtimaı da yann 
toplnmıcaktır. 

Diğer taraftan Mısır, Fransız, lngiliz, 
Hollıında ve ltahan ddegaayonları ara-

ı;nnda ressortissant kelimesinin tarifi 
hakkında müzakereler devam etmekte
dir. Fransız delegasyonu .. ingiliz. dele· 
gasyonunun dıı miiznhcretiyle • Vatan
daş. proteje ve tebaa kelimeleri arasında 
bir Eark gözetilmesine muhalcf et etmek-

tedir. Bu noktadn esas itibariyle lıflSıl 
olan unl. şmayı maddi bir şekle sokacak 

bir formül bulunacağı ümit ediliyor. 
PARIS, 5 (ö.R) - Montrö Mısır 

kapitülasyonlar konferansı müşkül da
kikalar geçirdikten aonrn bütün ihtilaflı 
noktalarda bir anlaımaya varmışbr. 'fah
ıir koınitesi bu eabah mukavele projesi
nin ve intikal clevrcsi zarfında muhtelit 

mahkemelerin teşkılatına ait projenin 

kat° i metinlerini tetkik ve tıısvip işini bi
tirmiştir. Umumi komisyon öğleden 

sonra saat on yedide, konferans heyeti 
umumiyesi de saat on dokuzda topla-

nnrnk bu anlaşma metnini ıas'.ip etmiş
lerdir. Yarın ınhrir komitesi nihai mukn-

\.'elc zeyillerini ikinci defa olarak okuya
caktır. Bu metinler yarınki gün zarfında 

umumi komisyonla konferans tarafından 
kat'i olarak kabul edilecek '\'e cumar

tesi günü Montröde temsıl edılen dev
letler tarafından merasimle imza oluna
caktır. 

···········s111>ao·····k"iirtuıac·ak···m11·· .. ··-·· 
Yeni imdat kuvvetleri Bilbao yolunu 

kapamağa 
PARlS, 5 (A.A) - Bayonneden hu-ı 

raya gelen haberlere göre Bilbaoya mü
hiQ'l takviye kıtaııtı gelmekte ve bu kıta
at derhnl ileri hatlara sevkedilmektedir. 
Bundan bn§kn Bilbao yolunu Franko 
kuvvetlerine kapamak maksadiyle Baıık 
cephesinde Asturies' den tayyare, tıuık 

çalışıyorlar 

ve top geldiği bildirilmektedir. 

Genemi Molu ordusu dün Bilbaonun 
imalinde ve cenubunda son müdafaa 

sisteın)eTini ~eşlil cçlen Munguis ve 
E.chansı ifpl etmi§tir. 

LONDRA, 5 (AA) - Ademi mi.ı
dahnle komitesinin ncıırettiği tebliğde 
deniyor ki : 

Tali komite açık tehirlerin bombar
dımanı hakkında iki taraflı yapılacak 
mürncnat meselesini tetkik etmi~tir. Ya· 

pılan umumi müzakere sırasında delege
ler kendi hükümctlerinin İspanyol an
la mazlığını insanile~tirmek çaresinin bu

lunabileceği hakkında ingilterc hiikümc
tinin iimidinc iştirak eylediklerini bildir-

mişlerdir. ispanyada iki tarafa daha ge
niş bir es:ıs Üzerinde müracaatte bulu
nulması lüzumu kabul edilmiştir. 

Tali komite bu mürncaatin metni 
hakkında delegelere hükümetleriyle da
nışmak imkiınını vermek üzere bu me
seleyi cuma günü yeniden müzakere ey-

liyecektir. 
Dilbao miida/aasım !ıazulıran Bask ltiiktimet eıkfını 

hnfilin tebarüz ettirdiğine göre Fransız. 
ingiliz delegesi cumadan evvel bu ve İngiliz harp gemilerinin açık denizler-

ınesele hakkında bir muhtıra hazırlamak de gemileri müdafaa hakkı vardır. 
niyetinde olduğunu bildirmiştir. 

LONDRA, 5 (A.A) - lngiliz muh
telit milli komitesi 4000 Bask çocUb"'Unu 
barındırmağa hazırlanmaktadır. Bu ço
cuklar için açılan ianeye birçok yerler• 
den iştirak edilmektedir. 

PARIS, 5 (A.A) - Salahiyettar ma-

Ayni mahafil ihtiyarları, kadınları '-'C 

çocuklnrı bombardımandan kurtarmak 
istiyen gemilerin nasyonalistler tarafın
dan hücuma maruz kalacağını zan ve 
tahmin eylemektedir. 

Fransız Sommc ıı.vizosu muhtemel 
olarak yarm tahliye işine başlıyacaktır •• 

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

E • f d• KAHRAMANLIK. GUNU Slr er ne 1 yor - Baş taralı birinci sahilede-

Ge ç faşistler Is anyaya 
zorla mı getirLdi? 

BiLBAO, 5 (A.A) - Havas ajan
sının Bilbao muhabiri, Bask cephesinde 
esir edilen iki halyanı İsticvap etmiştir .• 
Bunlardan Angelo Delsis isminde olan 
birincisi ltalyn harp gemilerinin himaye-

sinde -olafik hareket eden bir halynn 
vapuru ile doksan kişi ile birlikte yola 
çıkarak 1 7 ıubatta Cadikae geldiğini 

söylemış ve mensup olduğu taburun 
münhasıran Jt h nnlnrdan müteşekkil ol
duğunu iJa, 

n isminde olan diğer 

esir de ltnlyn harp gemilerinin refakatin
de olarak hareket cdt>n Sardegna ismin· 
deki vapur ile bir martta yola çıkarak 
beı martta Cadiksc geldiğini •Öy)cm • 

lstanbul, 5 ( ö.R ) - Bulgnr başve
kili '.Köse lvanofun haziran ayı içinde 
Anl,arnyı ziyuret edeceğine ve bu zi
yaret esnasında yeni bir anlnşma vc
siknsı imza C'dilt'Ceğine clnir çıkan ha
berlerin asılsız olduğu (bildiriliyor. 
Alttkadar mnkamlar arasında böyle bir 
şey görüşülmemiş ve bu hususta te
mas edilmemiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ve şunları ilüve etmiştir : 

Bı-n tnksi ooförü jdiın. Buraya cebren 
sevkedildiın. Burada kalmakla Jtalyaya 
dönmek araaında benim için hiçbir fark 
yoktur. Ben ne faıiatim ne de fa~ist 
d"' 

Üç yaralı var 
Roma 5 (Ô.R) - Avinyon

dan bildirildiğine göre bu sa
bah saat 8 de Bordo-Marsilya 
sür'at katarında esrarengiz bir 
infilak olmuştur. infilakın ol
duğu vagonun arkasındaki va
gonda yangın çıkmıştır. iki va-
gon infilak sebeplerinin tahki
ki için bir garaj hattına çekil· 
miştir. Üç yolcu hafif surette 
yaralanmıştır. Hadise Sen Mar
ten istaCjyonu civarında olmuş· 
tur. 

Sa Majeste Elen Kralı 
Corç 

Ruşen Eşref'e 
Fonlka Nlpnının bUyUk 

haç rütbesini verdi 
Atina, 4 ( A.A )- Sa Majestt• kral 

Tiirkiye ortn elçisi B. Ruşen Eşref 

Unaydınn !<'oniks nışanınm büyük ha~ 
rütbesini tevcih etmiştir. 

Nişan bu iş için Türkiye elçiliğine 
giden saray nazırı tarafından tevdi 
{ dılmi.ştir. Türkiye elçisi bu ~c;anı Ma
jes1c kralın yiiksck teveccühünün kıy
metli bir nişanC"sı olarak muhafaza ede
cektir. 

Eğitınenler 
kanunu projesi 
Ankara, 5 (!iususi) - Kül

tür bakanlığı, muallim gönde· 
rilmesi imkanı olmıyan köyler
de kullanılacak köy eğitmenleri 
için bir kanun projesi haurla· 
maktadır. Proje eğitmenlerin 
tayin ve kullanış şekilleri Ye 

ücretleri hakkında hükümleri 
ihtiva edecektir. 

Sergi eşyası 
OUmrUk reeml lndlrlldl 

Ankara, 5 (Hususi) - Kö
mür yakan vasıtalar enternas
yonal sHgisine getirilen eşya 
ile alakalı ve hediye olarak 
parasız: dağıtılacak olan reklam 
eşyasına ait gümrük resminin 
yüzde doksan nisbetinde İn• 
dirilmesi bakanlar beydiace 
kabul olunmuştur. 

İPLiK 
ihtiyacını karşllamak için 

Ankara, 5 (Hususi) - Eko· 
nomi Bakanlığı iplik satışı işi 

ile uğraşan fabrikalar mümkün 
olduğu kadar iplik ihtiyaçlarını 
karşalamağa çalışmalarını bil:. 
dirdiği gibi halen bütün iplik 
ihtiyacını içerden temine imkan 
bulunmadığından yeniden ku· 
rulacak fabrikalarımiz faaliyete 
geçinceye kadar tüccarlann 
uyuşturucu maddeler inhisarına 
başvurarak diledikleri numara· 
Jarda iplik istemelerini bütün 
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SERGi FiLME ALINIYOR 

Kömür sergisini bu suretle bütün 
Türkiye belki yakından görebilecek 

A N K ARA 5 - f fesyond amele gibi kazma aallıyor.> di-,dan biri anlattı : • . . 
Dün Enternasyonal kömür sergisine 1 yor. c - Anhrada , hıçbır zaman bır 

telenler: karanlık kömür ocaklarının Filmin güzelliği günde 2000 sobanın satıldığını şimdiye 
k'"vetli projektörlerle aydınlablmak- Filim; kömürün yer altından çıkışın- kadar duymuı mu idiniz}.. Türkiyenin 
ta olduiwuı cördüler. Sergiyi hazırlı- dan başlıyarak, hangi vasıtalarla ve nasıl her ıehrinde böyle bir sergi açmanın 
yanlar; onu gezemiyen milyonlann, hiç medeni hayata tatbik edildiğini göstere· ne kadar lüzumlu olduğunu biliyorduk .. 
olmaza filmini görerek kömürün me· cektir. Bunun için, kömür sergisinde gör· Fakat bunun bir imkan meselesi oldu
deDt hayattaki yerini daha iyi anlama· düğümüz bütün vuıtalar, kullanıt tekil- ğunu da ayni ıekilde biliyoruz. Bu fil. 
lan 'Ye onu daha çok beniınaemeleri için leriyle beraber filimde yer alacaktır.Fi· min gösterildiği her yerde kömür ya
filmini aldırtmağa karar vermişlerdir.Bu lim; sesli, sözlü ve prkılı olacaktır. kan vasıtaların satışının devamlı olarak 
h1im; sineması olan bütün tehir ve ka- Filmin maden ocaklarında iıçinin na- fazlalqtığına emin olabiliriz. Mese
eobalarda aeyyar ainernanm dolqtığı bü- yatı. çallflJla tarzı, kömürün satıp ve sa- li; bir soba düıününüz ki size kalori· 
tün nahiye ve köylerde aösterilecektir .• ire kısmı; devletin kömür havzamızdaki fer vazifesini görmektedir. Banyonuza 
Çünkü kömür eergisini gördük.ten sonra; politik.asını belirten bir huauaiyet tqıya- sıcak su vermektedir. Ve mükemmel bir 
ifürk vatandllfl, olduğunu, ancak kömÜ• caktır. Bu itibarla filim, bir taraftan en hnndır, yemeklerinizi pifjmıektedir. 
rü hiç bulamadığı ve bulmak imkaruoı büyük ideallerimizden biri olan kömürün Ucuzdur. KurululU kolaydır. Ve az k.ö
elde edemediği zaman: yurdunun yeıil· bütün modem vasıtalarını tanıtma ve mür yakar. ; 
l.iiinden birazını atew haline getirmenin öiretme iıini yapacak, diğer taraftan da Şimdi bu yİnninci uır nimetini han. 
babını duyarak yakacaktır. Kömür ser· memleketin yer altı servetlerini millet 1 gimiz evimizde istemeyiz} Kömür eer
aüini, aöremiyen1er, onun filmini aey- adına işleten maden politikamızın k.arak- giainde gördüğümüz sayurl% vasıtalan, 
rederek böyle diitünecelderdir. teristik vasıflarını canlandıracaktır. Bu bu, modern evin üç büyük ihtiyacını 

Emeiin iki taraflı yeri da filmin tanıbcı vasfıdır. tek hafUla görmekte olan aobaya teımil 
Sergi hazulanırlcen bir ark.adaı ı Filim bir örnek olacak ederek hesaplayınız: Kömür sergisinde, 
c - Biraz sonra yakılacak olan bu Bu fılim, memleketimizde ilk defa belki ilk defa gördüğümüz vasıtaların 

eün'i kömür ocaklanna çok emele har- haltlld bir röportaj filmidir. Memleketi- sayısı yüze yaklaımaktadır. Bir mem
canmı~ .. > diyordu. Dün kömür ocağı mizde olduğu le.adar, yabancı memleket
filme alınırken, kendin.izi sinema tekni- l~rde de alaka ile seyredilecektir.Kömür 
linin en modern vasıtalariyfe kurmuı havzamızın rüzel, köklü çekici ve göz· 
olduğu bir ocak dekorundan daha ileri, alıcı manzaraları, oradaki ten, neteli ve 
bütün hususiyetleriyle bir kömür ocağın- mesut iıçi hayaıı. zengin tabiat ve en• 
da farzedebilirdiniz. Bu kanaat bir çok- gin tarih, kalkınma halinde Türkiye bu 
larımızın zevkle leyrettiii 28 filmin re- filmin 8SO metrelik boyuna mümkün 
jisörü olan Bay Konatantin David de olduğu kadar sığdırılacaktır. 
9eyircilerin hepsinden daha kuvvetli idi. Bu filmin güzelliği, bize tanıblma· 
Yalcın zamanlara kadar U. F. A. nın ta- st lüzumlu olan bütün işlerimizi ve ta
nınmış bir rejisörü olarak çalı~ B.Kons- raflarımızı filme almanın en iyi bir 
tan tin David; filme aldığı ocaklar için : propaganda vasıtası olduğunu da upat 
c - Sanki kıymetli bir rejisörün başın· etmiı olacaktır. Almanyada. kömür tek· 
da bulunduğu tecrübeli dekoratörler ta• niğinin en ileri olduğu yerlerde de, ma· 
rafından hazırlanmış ... Bana burada pro• den hayatını filme alm~ olan rejisör, 
jelctörü hazırlamaktan gayri bil'fey kal- bu, mukavva ve boyanın on gün içinde 
madı diyordu. kurduğu ocak içinde olduğu kadar ta· 

Canlamn menlrmler biati beyaz perdeye ahettirebildiğini 
Kömür ocaklanndaki bütün manken· söylüyor. 

lekette, bir anda ve tek bir sergi ve onun 
filmi ile bütün hu vantalan sokmak, ör-

neği her halde pek az gösterilecek bir 
hadiaedir. Dünyanın en bol kömürüne 

.ahip bahtiyar memleketlerinden biri 
olan yurdumuzda, Türk kadınına kömür 
tekniğinin en modern örneklerini öğret-

mek bizim için bir inkılap borcudur. Ye
şil Türkiye, ancak yirmi milyon Türk.ün 
bunu öğrendikleri gün doğacaktır. Yir-

mi milyon Türk kömür yaktığı sün, bu
günkü aatıJ fiatlerine göre. bütçemiz tek 
ba~ına kömür aabflmızla sağlanacaktır.> 

*** Serginin filmi. 9ergİ kadar güzel ola-
caktır. Bu da, bu filmin bütün Türkiye 

tarafından zevk ve gururla Te bütün 
dünya tarafından gıpta ve takdirle sey
redilecek bir e9er olacağı demektiT. 

Konyada 
sulama işleri 
Kot.ya, 4 (A.A) - Konya -

Ankara arasındaki geniı ova
nın sulanması için vilayetimiz 
tazyikli su aramaya başladı. 
Bir fen beyP.tİ ile valimiz Ci
hanbeyli bölgesinde araştırma· 
Jara devam ediyorlar. Sondaj 
makinalan icap ederse 500 
metre derinliğe inecek surette 
hazırlanmışlardır. 

W\f#W'+wi• 

Gazetemiz 
~ 

Ankarada satış teş-
kilatı yapmıştır 
" Yeni Aıar " Ankarada 

aşağıdaki yerlerde ıatıla
cakbr : 

Akba Kitap evi 
Karaoııanda All 

Saman pazarında Dur 
All 

Yenltehlrda 
Mustafa 

bayi 

TUtUncU AH Ekber 
Ahmet Enver bakka

llyeel tutun 11•••••· 
Ta,handa gazeteci 

Ya kup 
TOtUncU 

pazaf'ı 

Pi stacıda 
ömer 

kardetler 

gazeteci 

Yaralanma 
E!lki Fuar sabası arkasındaki 

yangan yerinde bir dıvardao 
taı sökmekte olan Emin oğlu 

Ômerin üzerine dıvar yıkılmış 
ve biçarenin iki ayağı kınlmıı· 

tır. Yaralı, Memleket hastane-

Filistin' in istikbali 
MemJeketin 

hakkında 
ikiye 
lngiliz 

bölünmesi 
•• •• •• 

goruşu 

SUNDAY TtMES GAZETES!NDEN: harba giriştikleri zaman buradaki 
Filistinde tahkikat yapmalC üzere Arapların Türklerden ziyade Ingiltcre· 

gönderilmiş olan komitenin raporunda ye sempati göstermiş olduklarını ha· 
bu ·memleketin yeniden iki.ye bölünme- tırlıyan Ingilizler, bu tavrı takınmakta 
sine taraftar olacağı ahlaşılmaktadır. kendilerini haklı buluyorlar. 

Filistinin ilk taksimi bundan on beş Tasavvur edildiği gibi Filistin mad· 
sene kadar önce Bay Çurçil tarafından di parçalara bölünecek olursa o zaman 
yapılmış ve bir !asını transjordan ismi Araplara Samarya tepelerini, manda· 
altında aynlarruc kral Faysalın karde- ter hükümete Kudüs şehri ile Hayfa 

ahın daresi al denız. ussun" •· u", Yahudilere ise cenuptnki şi Emir Abdull i · tına ve-
rilmişti. Bu defa esasen pek büyük ol- kömür sahası, Galilenin büyük bir kıs
mıyan bu memleket yeniden bir taksi- mı ve oralardaki ovalar verilecektir. 
me uğrayacak demektir. Böyle bir taksim yapılacak olursa o 
Transjordanın bu suretle ayrılması zaman yarım milyon Arabın bulundu· 

büyük harpta Makmohon müzakerele- ğu ve Arapların eline geçecek olan 
rinde o zaman Hicazda haklın olan ha- yerde 35.000 Yahudi kalacaktır. Sa~ 

1 
nedana verilmiş olan vaadi yerine ge- hilde portakal bahçele~ bulunduğu 
tirmek maksadıyle olmuştu. Eğer o sı- kısımlar da Arapların eline geçecek 

1 rada Filistinin geriye kalan kısmı da ve buradaki Yahudiler müşkül bir va. 
Yahudilere verilmiş olsaydı, o zaman ziyete düşeceklerdir. Bu suretle yeni• 

1 Araplar haksızlığa uğradıklarma hük- den çıkacak ihtil!fla.r, oradaki man-

i 
metmiyecekler ve Filistin hükiiıneti de d:ter hlikümeti yeniden yeniye gilç
asayişi ve inkişafı temin yolunda daha lükler karşısında bulunduracaktır. 

1 iyi bir mevkie gelecekti. Fakat iş, ta- Eğer bu taksim, Filistinlilere biı 
1 mamiyle farklı bir şek.ilde halledilmiş- yardım maksadıyle yapılıyorsa, her 
! tir. iki tarafa da daha başka tarafları ayı-

Transjordan böylece tamamiyle Arap np vermek imkAnsız olmazdı. 
işgali altına verildiği zaman da Filis- Bugün Filistinde büyük bir yekU.na 
tinin başka taraflarında oturan Arap- baliğ olan Yahudileri, (Kudüs) süz hı· 
lar, yine vaziyetlerinden şikayet et- rakmak ta aynca müşküllt doğurabl· 
mişlerdi Y ahudilcrle aralarında müsa- lir. 

1 vat gözetilmediğini acı acı söylemişler- Bundan dolayı bugün Filistindeld 
1 dL Araplar da Yahudiler de böyle bir tak· 

Şurasını söylemek Ibımdır ki Fi- simin aleyhindedirler. 
listinde Yahudiler," çok büyük bir gay- Kudüs müftüsünün fikri de böyle 
ret ve muvaffakıyetle çalışmışlar, şar- bir bölüşmenin aleyhindedir. Çünk:iJ 
kın geri kalmış olan bu memleketleri- bu takdirde Araplara aynlan bölge. 
nl kısa bir zamanda imar ederek me- Transjordan hükümdarı Emir Abdul
dent ve mamur bir hale koydular. • lahın nüfuz ve tesiri altında kalacak-
Şimdi bu vaziyet karşısında Filis- tır ki bu zatın da bu topraklar hak-

ler, filimde rol aldıklan için canlanrnıt
lardı. Kimisi kömür yüklü vagoneti yü

rütüyor, kimisi ona kömür dolduruyor, 
kimisi kömür damarlanna durmadan 

Faiın aluurken. Sergiyi hazırlıyanlar- c:ULUS» aine lraldmlmıştır • 

tindekl Ingilli: memurları, ilk önce bir kında beslediği ihtiraslar, Filistin Arap
siyonizm davası güdülüp güdülmediği- larınca Ingilizler kadar şüpheli gö
nin farkına vannaını.ş, ondan sonra rülmcktedir. Yalnız ne var ki bunuıı 
böyle bir davanın güdtileceğinden kork- böyle olması fena olmıyacaktır. Çün· 
tukları için bu yeni muhacirlerle ku- kü müftünün Filistin siyaseti üzerinde 
rulan asri tesisat karşısında Araplar fena bir tesiri görülmüştür. 
daha fazla himaye eder bir tavır ta- Iş böyle olursa, Emir Abdullah, ken· 

kazma indiriyordu. 
Rejisör filmi alı:naia karar verdiği za

man, bu iıleri görebilecek ve bu işlere 
alışmış birkaç ki§i aramı~ ... Sergide hiz
met edenler arasından istediğini alması 
cevabı verilince, evvela tereddüt etmiı 
ve hatti. bunlar olmaz. diye ısrar da et
miş .. 

Fakat sergiyi hazırlıyanlar, orada 
olanların sergi meydana gelirken bin 
bir türlü İ.fİ nasıl hiç yadırgamadan 
yaptıklarını bildiklerinden reJısoru 
ikna etmişler. Şimdi ufak bir makyaj
dan sonra bir sürü maden işçisi filimde 
rol almağa hazır vaziyete gelmiş. Yarı 
bellerine kadar çıplak olan bu delikan
Jılann yüzlerinde ve vücutlarında kö
mür siyahlıklarına bol bol ra3tlanıyor ... 
Fakat hiç te pek sıcak olmıyan bu ha
vada vücutlarının naınl ter içinde oldu
ğuna ben de rejisör kadar hayret ettim. 
Aralarında hakiki maden çavuşu olan 
Bay lsmail : 

c - Maden ocağı yalancıktan olsa 
bile adamı terletir .. Ocaklarda ter, ha
va kadar boldur.> diyor. 

Şimdi rejisör artistlerinden pek meın· 
nundur. Kendisi eskidenberi en tanın
mış bir artiste bile rol verirken, onun 
hayatında aldığı rolle alakalı hadiseler 
y~c;amış olduğuna çok dikkat edermiı .. 
Sanki bu çocuklar hepsi kırk yıllık ma
denci gibi hele tuna bakınız.. ilk defa 
kömür ocağına girdiği halde bir pro· 

1 
Aşk ve macera Romanı 
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BALKAN KOMŞULARIMIZA GORE 

kınmışlardı. di nüfuzunu Filistinde kurmak için ya· 
Türkler, Ingilizler aleyhine büyük hudilere tavizlerde bulunmak mecbu-

----.-.-.-.-.-.... -.-..... .-_.;;;;;;;;;;;; riyetinde kalacaktır. Çünkü Filistin! 
den 170 e, pamuk istihsali yüzden 

Yunanisntan serbest mübadele esası- ~~y:c~~~~:· ::~~ı:ar=:d~r~ 
Fakat 'B. DiomidiSin raporuna göre 

t ft d b k d •• 1 •• cYunan dahilt istihsalAtının artması ve na ara ar ır, aş a ur u yaşıyamaz kendine yeterliğe doğru inkişafı bazı 
_ realiteleri gözden kaçırtmamalıdır.Yu-

Ç ü nk Ü Yunanistan, kendi toprağında doğanların dört :: ~~:ı::S~ğrne~~t=ğ~aı!1~~! 
tarafa yaydıg"" 1 Servetten mahrum kalır muhafaza etmektedir. Bu mahiyet Yu-

nanistanın coğrafi ve arazi vaziyetin-
bubatı satıcıların istedikleri her hangi bir fiate ödemek mecburiyetindedir, den ileri geliyor. Bu sebeple Yunan 

Atina, 5 (Hususi) - Yuruınistanın m'.Ll'~!""'ır'.'r'm:77:rn:~F1lf:Wril727ri_m:ı,~; zira bu itha.IAtı yapmadan yaşayamaz. ekonomisinin terakkisi daima hariçteki 
'.,·1.· . 

ekonomik vaı.iycli hakkında yüksek . . · .. ~,~ft,,'., Halbuki mukabilinde ihraç ettiği tü- Yunanlıların ve Yunan sermayesinin 
ekonomi meclisi reis vekili ve sabık ·· '>:-,;~ ·, tün ve üzüme her hangi bir fiat istiye- faaliyetine bağlı kalacaktır. Deniz ti-

milli banka direktörü B. Diornidis ta- mez. Zira müşterileri pek ala tütünsüz careti ve hariçte çalışan Yunanlılar 
rafından neşredilen bir rapordan cElef
teron Vima> gazetesi şu neticeleri çı- ıııs..:~c;,ıc:,:::M ,,, _ 

kan yor: 

ve üzilmsüz yaşayabilirler. Yunan her vakit gibi bugün de Yunan ekono
ekonomisinin gayri müsait noktaları misinin kıymetli bir unsurudur. Bu 
bunlardır. sebeple bu sermayelerin Yunanistana 

Fakat memnuniyeti mucip noktalar dönmesine ve dahili istihsali takviye 
da vardır. Bu da cGörünmez kaynak· işine çalışmak lazımdır. Bu da, Yunan 
lan tesmiye edilen varidatın, yani Yu- itibarının iadesiyle mühim mikyasta 
nan muhacirleri tarafından ailelerine elde edilmiştir.> B. Diornidis diyor ki: 
gönderilen paralar, Yunan vapur kum- Diğer memleketler azalmış bir itibar
panyalarmın navlunları ve turist ha- la ve beynelmilel mübadelelerini tah
reketinin inkişafı vasıtasiyle memle- ditle belki yaşayabilirler. Fakat Yu
kete giren kambiyo miktarının artma- nanistan için buna imkan yoktur. Zira 

:'.;:'(;;:,~:~%tw"I sıdır. Bu kaynaklar sayesinde Yunan şu takdirde Yunanistan kendi topra

Yunanistana ithal edilen maddeler
den birçoğunun, bilhas.5a hububatın fi
atindcki yükseliş scbebile ticaret mü
va.zenesi açığı artmıştJr. Halbuki bu 
müddet zarfında ithalat miktar itibarile 
azalmış ve ihracat ta artmıştır. Fazla 
olarak ekserisi mübadele esası dahilin
de ihraç edilen Yunan ihracat mad
delerinin ancak bir kısmı dövizle tedi
ye edilmektedir. Yunan ihracat mad
delerinin fiat tereffilU, ithalAt maddele
rinin fiat tereffüünU telifi edememiş-
tir. MeselA Yunanistan ithaJ ettiği hu-

* 

devlet bankasının altın ve döviz mev- ğında doğanların dünyanın dört tara
cudu 1~36 senesinde 1935 senesine f ına yaydıkları servetlerden oralarda
nisbetle daha az azalmıştır. Keza son 1 ki faaliyetlerinin semeresinden mah

Yunan Maliye Ntızın B. Zaviçyones altı sene zarfında hububat istihsali 100 rum kalır.> 

m.lll1 bir yurt haline sokmak istiyen 
Yahudiler, buraya en aşağı iki mil· 
yon Yahudi muhacir getirmek azmin. 

dedirler. 
Filistinin ehemmiyeti ve ona karşı 

gösterilen alfu, yalnız Yahudilere aU 
ve mahsus bir mesele olmakla da kal
mamaktadır. Malumdur ki burası Hı
ristiyanlarca da mukaddes addedilen 
bir memlekettir. Avrupada bulunan 
birçok teşekküller, burasının mukad· 
deratiyle alakadardırlar. Sonra Ak
deniz.in şarkında, Süveyş kanalı ve 
Hindistan yolu üzerinde bulnnıası bu
raya ayrıca siyasi ve askeri bir ehem
miyet de vermektedir. 

Vaktiyle Jozcl Çemberlayn tarafın
dan şarki Afrikada Yahudilere bir yurt 
verilmesi tek.lif edilmiş, bu da Yahudi· 
ler tarafından reddedilmişti. Bunun 
üzerine Yahudilerin Kudüs ve Filistin
den başka hiçbir yerde gözleri olmadı
ğı anlaşılarak büyük harptan önce 
buraları Balfur tarafından Yahudilere 
vaded.i.lmiştir. 

Habeşistan ve ispanya hadiselerin
den Filistin için ders almalıyız. Şw·ası
nı kaydedelim ki Filistin, Ingilizler için 
on iki tane Habeşistandan daha mü
him olduğu gibi, burasının şarki Ak
denizdeki ehcnuniyeti, Ispanyanın gar
biAkdcnizdeki ehemmiyetine muadildir. 

Tefrika No. 215 -Hasıma yetişiyoruz, nereye gittiğini bil-

1 
tavsiye edilir. Her halde kendisini ora-ı şarap gibi, bu gölgeli yolda çam dalları 1 - Ben hasta değilim .. Fakat bir has-

m.iyoruz. Muhakkak o da birşey bilm.i- !arda bulacaksınız?. Muhakkak oraya arasından süzülüyor.. Oradan geçen tamı arıyorum .. 
yor .. Sadece yabancısı olduğu bu mem-ı gidin .. Size birisini tavsiye edeyim.Ora-ı pek az yolcu var .. Ve biz onların ara- j - Burada olduğunu bilmiyor musu· 
lekct hakkında bir şeyler öğrenmek is- nm büyük bir pansiyon sahibidir. Her sında gri kostümlü, orta boylu bir ada-• nuz? 

tediği besbelli.. halde yardımcınız olacak.. mı arkasından takip ediyoruz. Başında ı - Maatteessüf .. Harplar bizi meçhul 
Önüne ilk çıkan acenteye .~i~~yor.'. - Teşe~~ ~erim.. ~~tfed~rseniz. ı da gri bir şapka .. Elinde küçilk bir va-

1 
ufu~ara attı. Sc~dece onun lsviçrede 

- Ben bir yabancıyım Mosyo.. Sıze Adam kuçük bır kartvızıte bırşeyler liz. Onun arkadsında diğer bir adam gö · oldugunu öğrendım. 

• birşey. sorm~ ~rim.. .. yazıyor u ve binbaşıya. uzatıyor: rüyoruz. Onun elinde daha büyük, A.de-f - Bilmem ki ... Si» pek ümitle yürü-
.. Nazile !svıçrcli tebessümle 11lukabele - B yurun efendim .. Cenup mınta- ta bir bavul var. Bu güzel çam yolunda yorsunuz?. '-------------------------__J edi kas da çok " 1 b' · d ı yor: ın guze ır pansıyon ur. sessiz yürüyorlar. - Doğru .. Belki bulurum .. Ne yapa. 

İngilizceden adapte eden : VEDAT A. UZUNDOST - Buyurun belki yardım ederim sl- Epiyce de müşterisi vardır. Baş çevirmeden Fransızca konuşu- yun .. •••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
furun insanlar için medeniyet vasfı ol- aradığı kadım bulmalc her halde çok ze.. . Hasan kartı alarak kibar bir selamla yorlar: ' 1 Hasan olduğunu anladığımız bu şa· 
duğunu anlamı~ olan bu Asude millet zordu. Onun için bir gecesini ilk indiği - Çok teşekkür edcnm. oradan uzaklaşıyor.. Elindeki kağıdın - Aradığımız pansiyonu demek ki hıs filhakika ümitli adımlarla yürüyor-
kafasını herıeyde bulabilirsiniz.. Zurih oehrinde sakin ve yalnız geçirdi.. Etraftan çekinir gibi daha yavaş ko- bu meçhul memlekette ona ne derece bu yolun nihayetinde bulacağız..I 1du. Ve bu konuşma henüz biterken ol-

Çılgın bir kahkahaya veya ihtıra!!lla Bol bir uykunun muhalcemesine, belki nuşuyor: yardımcı olacağını düşünemiyor. Fakat - Evet Mö~yö.. dukça büyük bir binanın kapısı önüne 
ağlıyan gözlere burada hiç tesadüf t-dil- taharrisinde ilham yardunctaı olacaiı ka- - Bir Türk zabitiyim .. Buraya gel- muhakkak ki bir ümit içindedir .. Böyle _ Acaba burada hiç Türk ailesi var geliyorlar .. Ve Hasanın gözleri kapının 
mez. naatine kapılmı~tı. mi<:. bir kadını arıyorum.. Anda insanlar nelerden ümit beklemez· d 1 ' d ki 

1 
h 

· -. ler ki.... mı ır · · yan·ın· a ev aya çarpıyor: Pantion 
Temiz bir tebessüm ve temiz bir sev· Hakikaten o gece derin, tatlı bir uy- - O da Türk mü Mösyö?. _ Şüphesiz ki bulunur. Bilhassa has- Ma]lgul .. 

ginin sevinci içinde insanlığa aşık bu gü- ku içinde geçti.. - Evet.. öğle yemeğini lokantada yedikten 
l H da SOnra Seyahati. hakkında kafasında kü"- talıkla buraya gelenler çoktur. Memle- - Tamam .. Burasını arıyorwn .. ze toprak .. Ve hu güzel manzaralann - Hastalık1:a mı geldi'?. Onu sor-

d X-. ) l"'- ketimizin en güzel hastanesi .. Şu yama- - Evet Mösyö.. Burası .. sahipleri... Erte:ıi gün öğleye o"' u ote den çık- maklığım lazım.. çük bir p caıı yapıyor. 
Fenalık denen hislere burada yer ve- tı. Parlak bir güne~ lekesiz semada ma- - Evet.. Eğer kadınını bulursa bu onun için cın altındadır. Mutahassıs doktorları- - Siz bana bir daire ayırtmız .. Son-

rilmemi§tir. vi bir bo~luk yaratmıştı .. Bazı gözler var- - O halde bana hastalığını da söy- ne büyük bir sürpriz olacak.. mız en çok ~uradadır.. ~ ra şu bahçe gazinosunda buluşalım .. 
Harp, seyahaı ve macera yorgunluğu- dır ki soğuk bir mavilik içinde insarun liyemez misiniz? J tsviçrenin cenubuna giden otokarlar- - O halde.. Teşekkür ederim size .. J . - Baş üstüne ekselans .. Hemen şiın· 

nun i.sabındalci genit lunklıiıru hiueden içini boğar. Bu semada, karlı bir gün- - Çocuk dünyaya getirme yüzün- dan birisine atlıyarak öğleden sonra I En evv~l~ .. Yalnız bana biraz yardım dı.. . . . . . . 
,Hasan buraya gddiiine çok memnundu. den ıonra soğukluiu muhafaza eden al- den Asap bozukluğu.. IAJp dağlarına doğru tırmanıyor .. Geniş edeceksınız.. Bınbaşı ıçerı gırmıyor .. ~ Ve ~ıraz. ka-

flk günü mazisinden bir yaprak bile datıcı bir mavilik yoktu. Gözleri birdenbire parlıyor İsviçreli çamlıkların kokusu içini çeke çeke tav- - Emredersiniz .. En hazık doktoru- labalık olan bahçeye dogru ılerlıyor. 
açmaia lüzum görmeden temiz ve ufak Bil.Akis insana baharın sıcak neşidesi adamın: 'siye edilen pansiyona gidiyor.. muz Goerge bu pansiyonda ikamet I Nefis bir bahar havasını yaşatan bu 

bir otele indi. gıöiydi.. - Size yardım edebileceğim galiba.. I eder. Tavsiye edeyim .. Fakat hastalığı-\ bahçede güzel bir tezyin nazarı dikkati 
Burası küçük bir toprak parç.. ol- Muntazam ağaçlanmıJ asfalt yollarm Çünkil böyle hastalıltlar için memleke- f Etrafı bol çamlık bir dar yoldan gidi- t ruz nedir onu anlamak inerim en ev- I alıyor . 

....... l»eraber blaL.Lk meYCUda içinde IÜfll]tlisüz yaya kaldırımından geçerek timizin cenup tarafındaki dajlık yerler yon.az. Akpm, kadehten dökülen bir vel&.. . 1 
azil, katil ve nefyedilmesi ifadesini ta-l için ayrı ayrı, istedikleri veruaı~e J - J kalkı üaiİeriııe ~k, her birisi bir Dur bakaltm., Bu gözler Q8b8 neıer SU-

.. .ı,.;., l.atla.., va7.lldı v11 UhUrlemesl 
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Belçikanın beynelmilel vaziyeti 

Roma, 5 ( ö.R )- Katalonyada ka
rl§ıldıklar çıkmıştır. Anarşistler reisi 
Kampanise karp ayaklarunışlardır.Pa

riste çıkan doumal> bu hususta ŞU 

mal\llnatı vermektedir: Katalonyanın 
en mühim partilerinden biri olan anar
fiatler eyalet hükümetine karp isyan 

etmiflerdir. Reis Kampanis bunlara 
kuJı Aragoıı cephesinde harp eden 
kıtaattan bir kısmını kullanmış ise de 
isyan tamamiyle bastınlmamıştır. Eya
let hükümetine mensup birçok şefler 
tevkif edilerek anarşist komitelerin ne-

Katalonyadaki hidiseler 

Milli müdafaa için lizım
gelen tedbirler alınaca 

zareti altına konulmuştur. Anarşist 
işçiler tarafından yollarda gürültülü 
nUmayişler yapılmıştır. Reis Kampa~ 

nis riyaset kona~ önünde toplanan hal
ka hitnb için Balkona çıkmışsa da anar
şistler tarafından yuhaya tutulmuştur. 

Roma, 5 ( ö .R ) - Ö[,trenildiğine gö
re Fransanın nşagı Pirene vilayeti va
lisi Barselon Fransız konsolosu ile te
mas etmek istemışsc de muvaffak ola
mamı ır. Bı.itı.in Kntnlon şehirlerinde 
karışıklıklar çıkmıştır. Fransız hudu
dunda nninak liit kcsılm~tir. 

HADiSELER ÇOK \T AHtMMtŞ 
Roma, 5 ( ö.R ) - Itnlyan mah~ı~ 

Katalonyn hadıselcrinln vchaınetını 
kaydediyorlar. Katnlonyada harbın bn
şındanberi muhtelıf pnrtılcr lfübiriyle 
mücadele halindedir ve şimdiye kadar 
anal'Şistlerin talepleri kabul edilme
miştir. ttalyan kaynaklarından veril.en 
haberlere göre Katn1onyada açıkça ıh
tilal varchr ve silahlarunış olan anar• 
şistler posta sarayını ve telsiz istasyo
nunu zaptetmişlerdir. 

Faşist kaynaklar bu hadiseleri bir 
isyan halinde gösteriyorlar 

Hakikatte • 
ıse Kampanis hakimdir 

Roma, 5 ( ö .R ) - Valensiadan bil
dirildiğine göre hükumet gece toplan· 
mış ve müzakere sabaha kadar devam 
ctmiştır. Neşredilen tebliğde Katalon· 
yada ve Barsclonda bazı karışıklıklar 
çıktığı tasdik edilmekte, fakat b~l~
Tın yatıştırıldığı ve şimdi şehirde suku· 
net olduğu temin edilmektedir. Sendi-
kalar ve partiler işin tekrar başlaması J<..ataloııra11m ma~ezi o/aıı Batse/011wı demzden l[Öıiimişii 

d nnsıl inkişaf ettiği hakkında gelen ha· 1 reyi alınmadıkça hiç bir karar ittihaz 

1 

tatbike imkan bulmasını temenni ediyor. için emir vermişlerdir. Asayiş ia e V 
herler müphemdir. Bu muvakkat hükü- edilemiyen başkumandanın kardeıi Ni- Bu gazeteye göre lngiliz tayyareleri e-

edilmiştir. Katalonyadan bir delegas- d 
1 k metin· tefekkülüne rağmen, asayişin ne kolas F rankonun gittikçe büyüy~n nüfu- ziristanda müdafaasız ahali üzerin e a • 

yon hükümcile müzakereye girişme h l rl 
izaha k dereceye kadar temin edileceği ve ar- zu da sabık nazır Serrat tarafından tas- çaktan uçarak bomba ve mitralyöz e e 

ve vaı.iyet hakkında . t verme bın 1'daresı·ne daha enerJ·ı''- bı"r ..,.Lı'l ver· l -•- d 1 Al · 1 ~ .,..~ vip edilmemektedir. ö üm saçmaıda ır ar. man gazetesı, n-

.Brükael, S (Ô.R) - Hariciye 
nazarı B. Spıak Belçikanın 

yeni be1aelmilel wııiyeti bak· 
kında mebuaan meclisindeki 
beyanatını lyıa meclisinde de 
takrır etmiıtir. Bu outaktı 
yeni hiçbir ıey yoktur. Sadece 
hariciye nazarı Belçikan1n mü
daf aasana taallük eden fıkrada 
daha sarih ciavranmış ve de-
miıtir ki: 

- Askeri otoriteler tam bir 
istiklil dahılinde milli mtidaf aa 
için elıem olan bütün tedbirleri 
alacaklardır. 

Bu beyanah takip eden mü
zakere esnasında, biiklimet 
ekaeriyetioi teıkil eden sos
yalist, katolik ve liberal parti· 
lerioin müme11ilteri ıöz alarak 
meb'usan meclisinde arkadaş
ları gibi 1914 senesinde olduğu 
üzere herşeyi son dakikada bir-

den baıulamak zaruretile kal'Pt 
ıılaımamak üzere, aakeri ba

mhkların fimclidea tam olarak 
yapdma11 ıarureti üaeriacleı 
11rar etmi,terdir. Bitin bu pat
tilerin mümessilleri, az çok 
farkla ifadelerle, blikümetin 
ıiyasetioo iıtiraklerini bildir
mitlerdir. 

Paris, 5 (Ô.R) - Sabtk Bel• 
çika başvekili ve Belçika işçi 

partisi rtlSI B. Vandervelde 
Tolonda çıkan "Depeche" ga
zetesinde Belçikanm beynelmi-

lel vaziyetini ve bilhassa lngi1· 
tere ve Fransa ile mftnatebet· 
leri hakkında sarahatler ver· 
mektedir. Belçika devlet ada
mı lngiltere ve Fransa ile 
dostluğ-unun Belçika harici si· 
yasetınin daima temel direği 

kalaca"' ını temin ediyor. 

ltalyan - Macar dostluğu 

Avrupa refahı için elzem 
bir imil bulunuyormuş 
Millno, 5 (A.A) - ltalya kral ve kraliçesinin pek yakında 

Budapeşteye yapacaklara ziyaret milnasebetile Popolo D'ltalia 
Macar başvekili B. Daranyinin verdiği bir mülakat metnini neş
retm ektedir. 

Macar başvehilinio Macaristanan ekalliyetlerin muabedelerle tesbit 
edilmiş olan haklarım tanıtmak ıç·n fafll bir surette çalıştığını 
kaydederek dıyorki: 

Memleket hudutlarının muslihane vasıtalarla tadilinde vaz 
geçmiyecektir. Macaristan ayni hukuka malık bir mıllet sıfatile 
müzakereiere girişmek imkioıoa ırıalik ol<luğu takdirde orta 
avrupa devletlerinin Tuna havzasında ekonomik ve belki dıe po
litik teşriki mesaiJeri için hiçbir engel kalmıyacakhr. 

ltalyan ,. Macar dostluğu Avrupamn inkişafı ve refahı için 
elzem bir -Amildir. 

mere Valensiaya gelmiştir. . A b 1 bul v 

HADtSELER1N SEBEBİ mek ı~anın~~ .. u u~~~ unmı:acagı PARlS, 5 (ö.R) _ Harici,y~ nazın giliz gazetelerinde bunun bir sulh eseri lngiliz kabı·nesı·?. 
Serber ıüphehdır. Çunku butun bu faalıyetler B. Oelboe dün ea~alıı AlqıavJl.WU;inİ olarak ~sterildiiini. fakat bu wlhun 

Roma, S ~il~·.~l~'f Fra=~lon- .brpnnda anarV-t komitesinin muhale- kabul ederek ispanya itleri ve Franalölüm sükGnetinden ibaret olduiunu yaz-
şehrinden ın ı ıne . . . fet etmesi ve yeni seferi hareketlerinin ile Almanyayı alikadar eden mubtalif maktad.r. K b • ı ı 
da çıkan hidiseler hU:::;:ı:n = zaruri olması ihtimali vadır. mali ve ekonomik meseleler hakkında LONDRA. 5 (AA) - lngiltere hü- a ıne genç nazır ar a 
anarşist unsurlann e e PARJS. 5 (ö.R) - ispanyadan ge· görü~müıtür. Diğer taraftan B. Delbos kümelinin Bilbaodaki sivil ahalinin tah-
toplamağa ve telefon muhaberainin tını len haberler Biskaya cephesinde askeri L h. f. . . k b l . B B )iyesi için Salamanka hükümeti tarafın- t k • d • ı k 
k 1 ım..x. tc ebbüs etınes ne- h . ·1 . . . e ıslan se ınru a u etmıt ve • e- a vıye e 1 ece .on~ e ~=..; .. ş muhtelif sevkülceyş hareketlerin Bask cl~mv unyet~ı erı ı~n kin aon Bükreı aeyahatiyle ortaya çakan dan letıis edilmesi tavaiye edilen emniyet 
t~. ~:iar ve mitralyözlerle daha iyi bir oekil o .u~~: gost.~rme - meseleler hakkında görüşmiiftür. mıntakası hakkında general F rankonun 
no rı .. ___ :_..ı .... bazı _ tedir. Bilbaodan bildırıldıgıne gore sa· LONDRA. 5 (ö.R) _ lıpanya Ka· bazı sualler sormuş oldu~u bildirilmek· LONDRA. 5 (A.A) - Parlamento söylenmektedir. 
işgal edilmiitir. /UMU~~ •• ~. hı·l mıntakasında Cümhuriyetçiler Ber- 1 d' mahafili kabinede evvelce haber verildi- Yeni kabinede nezaretlerin ne suret-
hall 

, d ist-komilnist reıırnını .. . 
1 

rışmazlılr. beynelmilel tali komitesi dün te ır. 
e.ıer e anarş • . • ebam . meo mezarlıiına hucum etmıı er ve bu- th' 0·- 'h . • b 1 d 1 ğinden daha geniı bir mikyasta tadilat le tevzi edileceiine dair henüz bir gt\na 

il• ..... :~1erdir Hadiselerm v etı ·ı • h hariciye nezaretinde Lord Ptyınou un ıger cı etten ınsanı se ep er o a- malum" at yoktur. Yalnız B. Neville r-m· 
an e~ • . . · rada yerleımiı olan ası en mu asara et- ,,_ __ ı_ • l J il ·ı F d · yapılmasına İntizar etmektedir. Bu ta· ......., 

hasebi le Valensia kabmesmdeki anar- . riyaseti albnda toplanmıftll'. M~ere, )'Uıy e ng tere ı e ransanın enız ta- berlaynın Baıvekilet makamına pleceği 
y ,.. ___ ı •al t hük. ·· ı· 1 mi-lerdir. Durango cephesınde de Bask- l d h k f d -1. tehi riltiyle çocukların tahliyeane devam dilat kralın taç giyme merasimini müte-

ist nazır DanlC'on eJ e ume ıy e ,,. k" •-·1 . -'-') spanya a er i i tara ın a ·~ r- ~kı·p yapılac-'-tır. mumaileyhin yerine air Con ~enin ş 1 . . ı· H lar hasmı geride ı mev~ı erme ç~ı me· l . d kl . . hl' • 1 . d ._ 11 u llll 
temas için Barse ona gıtmiş ır. er . 1 d' leri bombardımandan sakınma arı ıçin e ece erını ve ta ıye lf erın e a.u anı- maliye nazın olacaiı bilinmekte ve haf. 

. ~ gve mecbur etmıı er ır. d 1 1 .L d · d 1 ·ı· h B Ramsay Makdo ald B D ff C ki taraf ğ za ta u~ da bunlara bir teklif yapılmasaına air an vapur arın aç~ enız e ngı ız arp · n ' · u oo- zıuıhha nazırı B. Kinııley Voodin dalı.i. 
i 

8 ır yıa PARIS 5 (A.A) - General Fran· il · f d h' d'l ... · per , B. Runciam ve hava ı·•len' nazırı L bunların rakkamla tasrihi jmkanswbr. • . . . . . olan lngiliz telkini üzerinde eere7an et- gem erı tara ın an amaye e ı ecegını y liye nazarı olacağı tahmin edilme~tedir. 
.. .. . '-onun harıcıye nazın ıken ıstıfa eden f Lond F k b'td·rm·ı., olduguv L d S · t k'I ki d' Zi Dündenbcri gerek eyalet hukumeü- ~ . d' p . b l k mittir. Fransız delegesi de bu tekli e mü- ranın ran oya 1 1 

v or vın on çe 1 ece er ır. raat Yeni kabinenin baılıca mümeyyiz v .. 
ko- C!-rrat Bonutre ıım 1 arıste u unma - ·· ögr"' enilmektedir. nazın B Morr:•o ·ı · B 1 

nin taraftarları, gerekse anarşist - .;x: zaheret etmiştir. Müzakere curna gunü · - n 1 e meaaı nazırı · ft nazırlıklara genç devlet adam arının 
münistler sil.üı elde karşı karşıya kal- tadır. Eski nazırın artık ispanyaya dön- yapılacak olan yeni bir celsede devam Zannedildiğine göre lngiltere siville· Brov'nun ise yerlerini değittirecekleri getirilmesi olacaktır. 

· miyeceği zannedilmektedir. rin Fransada karaya çıkmasından sonra ~~~~~~~~~~~"'"""!'!'!!'!~~~"""'!"------------~--~""""!~ mışlardır ve vaziyet değişmemiştir. edecektir. Bu arada delegeler hükümet- ;-b 
· Serra tın istifa ve azimeti F rankonun lııpanyol vapurlannın boı olarak Bil- iri iğe davet edilmektedir. « T emps> fa· tandırlar. Bu harp sisteminde iee tedhiı 

Londra, 4 (A.A)- Royterinl Padrıs-aki polkikasına, bilhasaa lngiltereye karıı lerinin reyini alacaklardır. baoya dönmelerine ve dönerken yeyecek şist aleyhtarı ihtırasların istismarı ıçın w;ulü en esaslı unsurdur. ispanyada bu 
t"" ~rendiğine göre Barse on BERLtN 5 (ö R) 1 da d "" """ B takip ettiği siyasete gösterdiği mem· · • · - spanya a. ve silah taıımalarına nezaret edecektir. yapılan bu son teoebbüsün muvaffaka- ancak sivil ahalinin sürü halinde öldü-
anarşist harekatı bastırılnılmış ve · nuniyetsizliğin bir nişanesi olarak telak- hili harbın daha İnsani bir şekilde ecre. PARlS, 5 (ö.R) - cTempa> gaze- yetle neticeleneceğinden ıüphe ediyor. rülmeaiyle mümkündür. Çünkü bunlar 
Campanys vaziyete haklın ° uştur. · · L d k t k komitesin p 

PARlS, 
5 

(ö.R) _ Katalonyanın ki edilmektedir. yanı ıçın on ra arıımaz 1 e teıi Barselon hadiaelerini tefsir eden ARiS, 5 (ö.R) - Bilbao sivil askerler gibi mukavemet edemeder. Bu 
merkezi olan Barsclonda dünkü karıtık- Serrat Burgos hakkında lngiltereye lngiliz delegesi tarafından yapılan tek- .baımakalesinde eyalet reisi B. Kampa· ahalisinin tahliyesi münasebetiyle cPo- halkın tahliyesi, fqistlerin elinden atu
lıklardan sonra vaziyet tavazzuh etmi~ gönderilen notaları imza etmek İsteme- lifi tefsir eden yan resmi cBörsen. Ze-; nis tarafından halkın akıl ve ıuuruna ya- pulaire> gazetesi Almanya ve ltalyanın larını almaktır. Fransa ve lngilterenin 

d .. aildir. ş·mdilik muvakkat bir hükü- mittir. it~ng> lnıilte~enin V~ziris~nc1.~~ ten: pılan müracaati .kayde~tedir.Bu mü· I ~~na itirazlarını tabii buluyor. Zira bu Bilbııo ahalisini kurtarmak için sür'atle 
m:;· tcşkıl edilmiıtir. Fakat hadiselerin Burgos hükümetinin umumi katibi olup kıl hareketlerınde bu ınsanı duıunceyı racaatte irtica tehlikeaane karşı halk ıkı memleket cTopyeltun harp> taraf- hareketleri liızımdır. 
m=:::- w 

Hfoıi, 
Tefrika No 

YAZAN: ADNAN BtLGET 

23 ğına hamlederek teselli duyuyorum. Sen yona gittiğini söyledi. Biru müteselli ol
gideli beri şehirde hemen bir çok teYler dum. Oldum amma Afyon atct battıy-
değiıti. Eski neş· eden iz bile kalmadı. 1 maş... Asıl tehlike buradayml§.. Ncore· 

Hala senin neden harba bu kadar ar- dilen tebliğlerden birteY anlamanın im
zuyla koştuğuna hayret ediyorum. Bir kanı yok.. insan kalbini kaybettikten 

çok kimseler ıu harp günlerinde para 
1 
sonra kolay kolay yaşama arzusunu du· 

kazanmanın yolunu bulmuşlar. Gönüllü yamıyor. 

olarak gidenlerin .ayıları sayılacak ka- l Ne kadar fena ki ben, ıu karaladığım 
dar az.. Şehirde gıda maddelerinin fiat-1 k~ıt parçaaı kadar bile me9ut değilim. 

' 
_ şu halde neden böyle ümitsiz ko-l - Sen çok yorgunsun Ahmet •. 

sun? yat ta ben bekliyeyim. 
nuşuyor · 1 · · ·· l 

-Mektubunu almıyorum Ahmet.. -O ur mu ..... şey .. 

lan gittikçe artıyor. Geçim gittikçe zorla Hiç değilse o, senin parmakların arasın-
Sen şJyor, ekmeii vesika ile almayJ. başla-ı da bir iki dakika kalmak saadetini his

dık. Başladık diyemiyeceiim, halk öyle •edecek.. Daha ne kadar zaman baberi-

alıyor. Biz. belki de kolaylıkla temin edi- ni alamayacağım belli değil ..• 

_Cephede mektup mu alınırmış,, 
Hele biraz bekle.. Ortalık yatışsın ela .• 

y.oruz. Seni diifünüyor ve sıhhatin için Tan· 
Posta.. Haberini almak, hiç değilse eıhhatın rıya yalvarıyorum, Nedim. 

Nedim posta neferinin uzattağı gazete 
Sonra hepsi gelir .. 

- Sıkılıyorum Ahmet.. Bu gece çok 
sıkılıyorum. Hareket istiyorum. V azi-

fe ha ında da ma hareket yaparak onu 

tmutuyorum. 

_Haklısın subayım .. 

- Sen sıkılmıyor musun Ahmet? 

- Ben de sıkılıyorum ama, ne 

parsın . 

k . ? 
-Nışanlın seni ço scvıyor mu. 

-Çok sever .. Ya seninkisi .. 

ya· 

ve mektupları alırken elleri titriyordu. 
Kaç gündenberi posta neferinin yolunu 
bekliyordu. Vakit akpma yaklqıyordu, 

heyecanla mektuplardan birini açh. 
Narindendi, büyük bir itina ile yazal

llU§b. Tereddiitle satırlara arasına bir 

göz atmak istedi, acaba kötü bir hab~r 
alacak mı diye tereddüt ediyordu. Sa -
mimi bir kaç"cümleye tesadüf edince ce· 

saret etti ve okudu: 
iyi Nedim. 
« Bu günle tam kırk ilr.i gün oluyor ki 

_Zannediyorum, fakat ben onu da

ha çok sevdiğimi tahmin ederim. 
en ufak bir haberini bile Blamıyorum • 

Ben Çok müşkül ve acele itlerin arasında 
bana mekrup yazacak vakit 1-ulurı•dı-- Subayım, sen ister.:ıcıı yat .. 

bekliyeceğim. 

hakkında en ufak bir ize rastlamak Nedim bir baıka mektubu okumağa 
iımidiyle sık sılr. askerlik ıubesine mü- başladı : 

racaat ediyorum. Şube tamamen deiiı
miş, orada yepyeni çehreler var. Sen-

den mal\imat isterken şubede Behiç na
mında bir arkada11na rastladım, galiba 

mektepte berabermişsiniz. Sizin beşli 
arkadaş grubundan biriymi§ .. 

Cidden nazik bir zat ... Telefonla mÜ· 
racaatlerime çok iyi cevaplar veriyor. O 

Aziz çocuğum, 

cÇok ini olalak verdiğin kararı 
calr. hareketinden önce öğrendim. 

an
Bir 

anne için bundan müşkül bir emri vaki 
olamıyacağını takdir edersin. Mektubu

nu alınca derhal 1zmire geldim. Belki 
bir haberini alırım ümidiyle.. Baş vur· 
duğum her kapı bana ıağırlığını göster· 

da eenin lzmirden ayrılışına hayret edi- mekten baılı:a bir ite yaramadı. Her gitti

yor. ğim yerde ölü bir sükuttan ba~ka b~y 

- O çok ttmiz bir insandır, daima 1-görmedim. 

ifin müfkül taraffanhı üzerine ala_r diyor. ~iha~~t nipnlını r~atuz e~ek mec-
Bir hafta evvd arkaclapn senm Af· bunyetini duydum. Bılırıdn tabu.. <>Dun-

I;'itk karıılaımamd;,-Müracaatimi bü- feye bqlarken kal'fılaıtıiın acı hiıdj:: 
yük bir nezaketle ltarııladı. Boynuma ler seni bi( çok üzmüftü. Beni belki o 
sanldı, göz yatlarını sair.in sakin hıra· I zaman içinden itham ediyordun. 
karak ağladı. Seni ıordum ı Bilahare, gazetenin b&11nda nAzun 

- Citti, dedi. vaziyete geçtiğin gün her teYi old~u 

Ve ilave etti : gibi görebildin. Hiç zannetmem ki hala 
- Gelecek. yakında gelir. beni ayni itham altında bulundurasın ... 
Nedim, intihabandan dolayı eeni teb- e·ı h t ı N d' b' . . ı mem a ır ıyor musun e ım, ar 

rik etmek iaterim. Cidden tertemız hır k b 
• k 'k" . . d a ıam ana : 

insan.. Öyle samimı i l l saat ıçan e G'" k b" h' d L--1-- hİ - ormc ır ve ım en UG9IUI ç 
kendisiyle anlattık Bana her te:rden b"ı ... ey dew·ı d. d B. _,_ "zl .,,. gı , ıyor tın. ız açıa; :;:o e-
batta nasıl tanııtığınızdan bile bahsetti. , • 
A 1 ki N • 1 d k rımizle görduğümüzü. duyan kulaklan-n ıyorum arın, sen o ma ı ça neı- • 
1 · k O t d .. mızla i ittiğimizi sanıyoruz. Halbııki 

e enemıycce . . . nu anıma ac onc:e ' 
b · t kti" ş· d' l "ft ortada böyle birıey yok .. Biz sözleri ka-
enım acım e . ım ı acı arımın çı -

1 .... · ·· .. Se d kt palı olanlardan daha bethaht, iıitıniyen-
eştıgını goruyorum. n en me up 

b ki k . . .. . lerden daha talisiziz. e eme ccsaretını gosteremıyorum ... 
Kendine iyi bakmanı yalvannm. Gözle· O zaman, Nedim.. Ben sana cevap 
rinden hasretle öperim çocuğum.> vermek istememiıtim. Acı sözlerini mli-

Kardeşim Nedim. samaha ile karıılamıftun. Ona görme• 
Seni belki de en meızul zamanında mek adını veremiyeceiiz. Görmek de

aramaktan kendimi alamıyorum. Gaze- 1 ğil, Nedim.. hntta görmemek bile bir 
1 h' d' tenin başından ayrılmakla bırakbğın ve ım ır. 

açık yere mukabil milli vazifeni yap• t Ne söylemek istediğimi anladın ta• 
_ı_ •• d il 'b- '- ldiv· bii.. Sıhhatini merak ediyordum .• But. 

mıu. uzere or uya tı a&IN ge gım 

"i d' s· tab' . -1.. b arada, sırada iki eatırla sıhhatinden hah.-zaman o ren un. ıt ı 9CJUn •\-- ı- 1 
_._ v · d ld ~-L • ted' H lsedersen çok. çok ıevineceiim. Burada 

raıdı{ıın yen o u~ ıs ım. ·- r 
yatın birçok aefillikleri araaanda göe- f emirlerin olursa seve seve yerine getire-
tercliiin derin fengati övınekten ken· ceğim. Allah mu va Hak etsin, selam.> 

dimi alamı,yonam. S.. cidd• bulunmaz 1 *** 
bir inaaıwn Nedim. Daha bizde YP- • - Bitmedi -
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Piyasaya fazla buğday" geliyor, üzüm 
• fiatlerinde tenezzül vardır 
Son hatta içinde Palamut piyasasında ,ayanı kayll blrf&J olmadı 

5/937 . Son hafta aatı•ı 4,25 kuruştan 8 çuval- Şu rakkamlann ifade ettiği manaya 26/4/937 tarihinden 4/ tan- • 
zah. b dan ibarettir. Piyasada sükunet vardır. göre 7 ve 6 numara üzüın fiatle.inde h"ıne kadar .... hrimiz ticaret ve ıre or-

,.... delk PAMUK 0,50 santim tenezzül, 9 numarada 0,25 aaaı tarafından neıredilmit olan gÜn i 
d ani Son hafta satıılannın nevi, rnaktar ve santim ve 10 numarada 1 - 0,50 kurut sabı listelerinin icmali neticeadin be z fiatleri ıöyledir: tereffü hiaıl olmuı ve piyasada 1 1 ve 12 

'aldıg~ ana oöre son hafta için. e ona . 
"" fi Nni Satış ,stkll f-iati numaralı mal görülmediğinden fiat teebit satılmıı olan e§Yanın cine. miktar ve -

atleri qaiıda ayh ayn göaterilnllftir: ha/J1esi Az Çok edilmemittir. 
Ptese bırincı lıazu 147 44 45 Piyasada durgunluk vardır. Geçen ee· 

Cinsi Mıktan l(abı Ha/ta Jıati 25 43 43 nenin bu sıralannda gündelik itibarile A Çofı ,, i/unci " 
Z - - - 8 31 31 yapılan üzüm işleri bu seneye niabetle Ç 5 7.'5 7 ., uçuncu 

Mulıte/i/buğ.3898 U. ,, döıdüncü 7 28 28 gayet az olmakla beraher 28/4/936 da 
,. arpa 298 ,. 3 875 4 

125 san mal " 25 29 29 şu fiatler tesbit edilrni§ti: 
B ki. 8 4 25 4 25 ,. " 

a a " 50 1 50 Yekt2n 212 Numalll Nafi 
/(umdafl 90 ,, 5 50 Bundan bir hafta evvelki abf}ar ise 7 9 9 25 
Mısudarı 53 " 

4 ıs:!s : 125 akala, birinci ve ikinci prese olmak üze- 8 9 /j() 9 75 
Alcdan 8 " 

4 
6 re 5 4 7 balye olarak hesaplanmışb. f) /O 25 /O 6() 

.Jtloluıt 226 " 
5 

15 Pamuk piyasaaında bu hafta rn.ahsüa /O /2 25 12 75 
Susam 16l " 

15 
75 4 75 bir durgunluk vardı. Bununla beraber Bu tarihi müteakip 29/4/936 da bu 

Çavdar 
2
30 '' 

4 
45 fiatler de tenezzül meyilleri göstermiştir. fiatten 1 O para, 30 da keza 1 O ·para te· 

Muh. pamuk 212 balye
28 

470 lpizliğin tevlit eylediği bu haller karıı· nezzül vukua gelmif ve 2/5/936 da bu 
Palamu: . 4858/un. 

25g 17 sanda 4/ S/ 937 akşamı 44 kurup alacı tenezzüle 10 para daha ilave cdilmiı ve 
Çe. siz uz/im 129

8 
Çu. l b k 'ld 

1 z~hur etmemiş olduğundan kapanış fiati bundan sonraki tarihlerde fiatler ayni 
Haftalık borsa satış arın~•-. u ıe dıd e 4 3 kuruş olarak tesbit edilmiştir. seviyede gitmişti. Binaenaleyh bu sene· • 1 1 dikten sonra meu.ur ma e· 

acına ey e . I · · Son hafta muamelatı hemen hemen nin son haftasına ait fiatler geçen seneye 1 . · itibarile satıı vazıyet erını ge-
erın neva . lki h f. yerli ihtiyaçlar için yapılmıştlr. ihracat- nisbetle daha müsait ve elverişli görül· 

.. _.n hafta ve hır eene evve aynı a d • • d•v• 'b' l d d h l'h d '-) 
,,,.. I il k lıkl la.ra.1' a- çıla.r piyasa a göninme ıgı gı ı ma a melcte ise e a ı azar a mevcut sto~ ar 
talan muamele er e arıhı f 

1 0

• al ihraç edilmemi' gibidir. Piyasada önü- geçen seneden fazla olarak hesaplanıyor. - dercediyor ve son a ta pıyas arı !Ll:u ZE 
pgıya 1 d t - müzdeki hafta içinde haylı değitwwer YTINY Atol 
h kk nda alakadar arın an yap ıgımu:: . . . .. "I k d' . d 

a 
1 

d' d·-· . al A tı olması ihtımalı kuvvetlı goru me te ır. lıler durgun, pıyasa a kuvvetli mua-tah'-!kat üzerine e m ıgımız m uma P"'• ... .......... ._ F' ti 
ıu ~va meleler yodur. ıa er dalgalıdır. 

da ilave ediyoruz: BUCDAY Son haftaya ait borsa bültenlerinden SISAltl 

Son haf ta satı~laranın nevi ve f~.t Ü· palamut aatı,lıırı üzerine yapbğımız ted- Piyasada mal vardır. Mübayaat yağ 
kik.at neticeainin icmali apğıda. gösteril- müstahsilleri tarafından yapdmaktadır. gıvda goste-zerinden cereyan tarzı aşa 

rilmittir : mittirı Fiat 15 kuruşta sağlamdır. 

Nevi Miklan Ha/talık fıati Nevi f<..ental Fiat MISIR DARI 

Çuval Az Çok 7unak mallar 2681 
Az Çok Mal yoktur. Buna rağmen talip vardır. 

380 470 Diğer nevi darılar üzerine ınuameleler 
U,U yumll$ak !(aba ,. 1038 

malla' 2623 5 9375 6 375 Rüfüz .• 1139 
260 350 normaldir. 
250 270 

,, sert ,, 935 6 7 Yekun 4858 
,, kanşık,. 340 5 15 6 Bundan bir hafta evvel ise muhtelif 

Yekun 3898 . . . nevilerden 675 kental palamut satışı ol· 
Bundan evvelki hafta ıçmde ıac bor• 

rnuttU. 
aada muhtelif nevilerden 5438 ve geçen Geçen senenin bu haftası muamelele-

PAMUK ÇEK.lRDEGt 
Yeni işler yoktur. Eski taahhütleri ka

patmak için alınan mallarda liet 3,30 
kuruşta sağlamdır. 

aenenin bu haftasında da l 716 çuval ri ise 
0 

haftaya ait borsa bülteninden a-

buğday alıı verişi olmuıtur. fma'?ak apğıya aynen c;akanlmıştır: tevessü etmeme~tedir. 
Haftallk piyasaCla lliraz gevıeklik gö- Tllnak mallar 1475 64Ş 750 ABDI SOKULLU 

SAtR ZEHAlR VE HUBUBAT 
Piyasalarda sükunet vardır. Esasen 

stoklar az olduğundan .i§ICE iJlk;.şaf ve 

rülmüıtür. Bunun se'hebi mevsim s~nu Kaha ,, 1636 685 655 ••••-••••••••• 
olması itibarile eldeki stokların bıran . 2osı 300 550 o· H k. . 
evveı elden çıkanımaa• ıü.zumu kar!ınn- R~,;~eın :: 1 sso 550 ı ş e ı mı 
da piyasalara fazla makta~da ~ugday /(ap(ık ,. 142 240 315 ~ N 1 

arzedilmesinden ve bu h~lın. l~ır p~- Yekün 5341 A~~ il 
zarında aşağı yukan bir tııkınlik hus e Piyasaya gelen malların kısmı mühim- u a a c 1 
setirmesinden ileri ge!miıtir. .. minin adi kalitelerden bulunması itibari-

Bir haf ta evveline n1Sbetle bugun her le ayni nevi fiatleri arasında hayli farklar 
nevi buğday fiatinde 0,25 santim kadar görülmekte ise de esas piyaaada bir haf. 
bir tenezzül kaydedilmi§ ve mevrudatın ta evveline nisbetle pyam kayt değiıik
fazlalaiı karııaında alıcılann gösterdiği lik yok.tur. Piyasa eeyri tabiide devam 
istiğnanın önümüz.deki hafta için fiatler ve cereyan etmektedir. 
üzerinde daha kuvvetli bir tesir icra e- ÇEKtRDEKStZ OZOM 

deeeği görülmektedir. Borsa tarafından neşredilmekte olan 
Hafta sonunda piyasada oldukça ündelik bültenlere göre son hafta için-

mahsus bir durgunluk mevcut bulunmuş• :e bonada gündelik itibarile vaki üzüm 
tur. İstanbul piyasasında buğday fiatJ.,. aabf ~aktarlariyle fiatleri ayrı ayrı llf&• 
ri aşağı yukan pİyasamwn ayni olarak ğıda gösterilmektedir: 

cereyan etmektedir. Satış fa1tlzi Satılan mık/ar f!Ündelik fiat 
ARPA Az Çf'k 

Yukarıda İ§aretli tarihlerin teşkil ey• 28·4·937 195 7 75 17 
ledl·g· ı· son hafta irinde borsada sa. talm. •11. 29 254 (J 16 50 

.. tl "" Olan arpaların nevi, mıktar ve fıa ennı 3 135 9 15 50 
o,... 1 1550 borsa bültenlerinden icmalen aşağıya 3.5.937 164 1 

dercediyonız: 4 .. ., 550 7 50 16 
Yekün 1298 

Ha/talık /ıat Bundan bir hafta evvel ise borsada 

Az Çok 1609 çuval muhtelif üzüm 7,75 • 19 

Ncvı 

kurut arasında değiıen fiatlerle satal-
4 

Yeılı aıpa reni 

4 0625 mı§tı. 
Geçen senenin bu haftasında ise 91 7 

mahsul ı 4 
Aıpa Uşak malı 1.'15 4 0625 

4 125 b ._, d •--· - .. bo çuval ve 3 tor a çeıur eLmlZ uzum r· ,, ,, çak" 162 3 875 
Yek ün 298 

Bundan bir hafta evvel ise borsada 
98S çuval muhtelif arpa satılmıı ve ge· 
çen yılın bu haftasında ise yalnız 24 çu
val yerli arpa muamelesi olmuştu. 

Arpa piyasası buğdayda olduğu gibi 
piyasaya fa:.:la mık.tarda mal gelmesi ae· 
bebile durgun olup fiatlerde 0,25 santim 
kadar da tenezzül vardır. 

Halen piyasada kuvvetli arpa alıcıaı 

olmadığından fiatlerin bugünkü vaziyeti 
de muhafaza edemiyeceğinden endişe 

edilmektedir. 
Yeni mahsuhin bu haf ta piyasaya ar· 

zedildiğine göre mayıs nihayetlerine doğ
ru bu sene arpalarının bol mık.tarda satı
p çıkarılacağı tahmin edilmektedir. 

BAKLA 
Jş yoktur. Avrupa fiatlerinin son za

manlarda 4 • 4 , 12 S kuruş arasında do
lqmakta olması ve satıcıların bu fi~t~ 
tutacak bir fiatte mal satmak cesaretını 
göstermemesi bu sene henüz bir tek a-
l . 1 · • dan bu'mamaıı-ıvre muame esının mey · 
:na saik olmaktndır. 

Halbuki geçen senenin bu haftasında 
4,0625 • 4, 125 kuruı arasında fiatlerle 
J bin çuvalı mütecaviz alivre bakla sabl
dıfı borsa bültenlerinde cörülmüıtür. 

eada 7,7S • 14,5 kuruı arasında mubte· 
lif fiatlerle atılmııtı. 

Son rekolteden 4/5/937 akfamına 
kadar borsada aatılm11 olan çekirdeksiz 
üzüm maktan 432172 çuval ve 1920 
torba 93S rekoltesinden geçen senenin 
bu tarihine kadarki aabf yekWıu ise 
507893 çuval ve 4333 torba olarak lıe-
aap edilmiftir. 

Çekirdeksiz üzüm ıııleri bu hafta da 
geçen hafta olduğu gibi aültun içinde ce
reyan etmiştir. Umumi görünüı itibarile 
piyasaya durgun gözüyle bakılmıı ve 
fiatlerde bir hafta evveline nisbetle az 
çok değiıilclik husule gelmiştir. 

26/ 4/ 937 tarihine nisbetle 29/4/ 937 
tarihinde husule gelip 4/ 5/937 akoa • 
mına •kadar ayni tekli muhafaza eden 
fiat vaziyeti hakkında karilerimize er
kama müstenit malumat vermek. ıçın 

26 ve 29/ 4/ 937 tarihine ait çekirdeksiz 
üzüm fiatlerini aıağıda gösteriyoruz: 

Num01a 2[ -1·037 29-4-fı37 /iat/<ri 

7 
8 
f) 

10 
il 

Az Çok Az Çok 
10 50 il 10 10 50 
il 50 12 il il 50 
12 25 13 12 50 13 26 
//j 16 {j() 16 17 
18 /() 

HORTAÇSU 
Muayenehanesini Birinci 

Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiıtir.Hastalarını müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

l:ımir 
den: 

ı-26 [2101] 

Ticaret Mahkeınesin-

Müddealeyh: lzmirde Gün
doğduda Yeni Türkiye soka-
ğında 5 numarada otururken 
bilen ikametgahı belli olmayan 
Benjeman Zükkerman 
Davacı Memaliki Şarkıye 

Fransız bankası lzmir 1ubesi 
tarafından aleyhinize açılan 
alacak davasının muhakemesi 
sonunda: miiddeahibten (951) 
lira { 40) kuruşun dava tarihi 
olan 24 - 9 - 931 tarihinden 

itibaren yüzde beş faiz ~e 
yüzde on avukatlık Ucretile 
birlikte milddealeyh Beojamen 
Zükkermandan tabailile dava-
cıya verilmesine ve 17-Eylül-931 
de mevzu ihtiyati haczin mah
kumunbih üzerinden tasdikine 
ve fazla iddianın reddine ve 
iti ye bırakılan fazla faiz ve 
komiıyona mliteallik taleb hak-
kında karar ittihazına yer ol
macLğına ve (6318) kurllf mu
hakeme masrafının dörtte bi· 
rinin davacıya ve dörtte Oçil
nün milddealeybe aidiyetine 
temyizi kabil olmak Uzere 
7 • 4 • 937 tarihinde mahkeme· 
ce gıyaben karar verilmiş ol-
duğu ve usulün 407 nci mad· 
deıine tevfikan yazılan ba,tkl
tip ihbarnameainin mahkeme 
diYanhaneaine udmıı bulunda
iu teblii makamına kaim ol
mak lıere illa olunur. 

1586 fl86) 

Köylerde 
Bir çalışma ve 
kalkınma heye 
canı vardır 
Cumaovası 5 (Özel) - Na

hiyenin şark ve cenup kısmını 
~a kaldıhmla döşemek için 
bazırhklar bitmiştir. Yalmz anıt 
üzerine konacak Atatürkün 
bnıtü 11marlandığı halde bu· 
güne kadar gelmemiştir. 

POSTA iŞLERi 
U!usun canla başla yalvar· 

dığı ve eski olan posta işi bir 
düzene girmedi. Merkezin ve 
vilayetin muvaf"kat ve emri ol· 
duiu halde her nedense posta 
tertibab yapılamadı. 

YATILI OKUL 
Bet yıllık k6y kalkınma pli

mnda yapılacaiı duyulan Yatı-
lı okul tam bir ilk tahsili ve'8· 
miyen atar lcaylerini çok ıe-
vindirmiı'tir. iki yıl &nce tatbik 
edilen bu usal çok Yerimli idi. 

Buseneki tOtftn ekimi çok 
itinab gidiyor. Fidan ve tarla 
iıi ile dikme tertibi hasnsi• 
yetle s;t3rOIOyor. Nefaset itiba-
rile köyümüzün tütünlerinin yine 
çok önem kazanacağı umul· 
maktadır. 

KOOPERATiF HEYETi 
Yeni seçimde ayrılan Koo

peratif Heyeti işe başlamıştır . 
Üretmenlere yapılan sıcak ve 
içden muamele bütün ortak-
ların yüzünü güldürmüştür. 
Geçenlerde dikkatsizlik yüıüD-
den ateş alan kükürtlerin 
müsebbiplerinin araştmlacağı 
da zannediliyor. 

GAZiEMiR HAST ANESI 
Gaziemirde yap•lao hastane

nin henüz ikmal edilmemiı olan 
kunmlarmın biran evvel ikmali 
için nahiyemiz ve diğer köyler 
azami yardımı yapmaktan çe
kinmemişlerdir. 

KÖY OKULLARI 
Üç yıl evvel eksikleri tama· 

miyle bitirilen Dereköy, Giiner, 
Sandı, Oğlananaaı okulJa~ının 
bu yıl her halde açalmaıı ıste
niyor. 

Gölcükler köyünün yeni 
okulu bugünlerde bitirilecektir. 
Müteahhidi eski Seydiköy şar· 
bayı Mebmedio bu işi daha 
fazla sürüncemede bırakma• 
ması lazımdır. Bu ders yıh 

başmda yavrularm cimi oda· 
larmdan kurtulup yeni binaya 
geçmeleri için kamunbay Cemil 
Çetin Erde çalışmaktadır. 

H. O. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

[BORSAi 
Uz Um 

Çu. Alıcı Fiat 
187 inhisar 6 50 9 50 
ıo2 Alyoti B. 12 ı3 50 
99 M J.Taranto 10 ı5 75 
10 Beşikçi O. ı3 50 ı3 50 

S S. Ergin 10 11 50 
4 S. Z. Galip 12 75 12 75 

407 Yekün 
431977~ Eski YekCin 
432384)} U. Y ekün 

Zahire 
Çu. Cinıi Fiat 
1232 Ç. buğday 6 6 4375 

290 q arpa 3 6825 4 0625 
50 " Susam ıs 50 ıs 50 

106 B. pamuk 29 50 29 50 
72 kent. palamut 250 250 

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

1=2,ac~ o 

lstanbul radyosu 
SAAT 
12 30 • 14 arasında Türk musikisi, halk 

17 
prkıları, havadis, hafif musiki. 
İnkılap deraleri, Oniversiteden 
naklen. 

18 30 Plakla danı musikisi. 
19 30 Spor konuımaları, bay Eşref Şe-

fik tarafından 
20 Türk musikisi ve halk prkılan. 
20 3Ö Arapça havadis. 
20 45 Bayan Safiye ve arkadqları ta• 

rafından Türk musikisi ve halk 
prkılan. 

2( 1 S Stüdyo .. lon orkeatruı. 
21 4~ Tanaolar. 
22 1 'j Ajana ve boraa haberleri. 
22 30 Plaklarla mflntehap parçalar. 
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lzmir1ilere Müjde 

NAZiLLi Tren gezisi 
9 MAYIS 937 PAZAR 

Zafer okulu koruma heyetinin 
Nazil!i ovasınm doyulmaz güzelliği üzerinde Cümhuriyetin fe· 

yizli çalışmalıumdan doğan büyük fabrikayı gezmek fırsatını ve
recektir. 

Gezi tertip heyeti geçen yıl Ödemişe yaptığı tren gezisiyle 
sayın yolcularını memnun ettiği gibi bu gezide de bunu her su· 
retle temin edecektir. 

Tren Kemer, Kızılçullu, Gaziemir, Torbala istasyonlarında du
racak.br. 

lzmirden hareket 
Saat 

6 
17 Nazilliden ,.. 

Gidip gelme 5-7 yaı çocuklara 
Mevki 

1 
2 
3 

kurut 
350 
275 
200 

kuruş 

175 
135 
100 

Bilet eetıf yerleri 
1 - HükDmet karıısıoda Sevim pastahanesi 
2 - Kemeraltında Mektepli kütüphaneai 

3 - " Ya9UZ " 
4 - Tilkilik Eczanesi Bay Faik 
S - Epefpaşada tütnacli Bay lsmail 
6 - Alsancak iıtasy..,n kişesi 
7 - Suluban civarı kilimciler No 21 Çorapçı 8.Mustafa Solak 
8 - Kemer istasyon kişesi 

r 
Dikkat: Sabahleyin saat 5 le konakta otobns bulunacaktır. 

ı-3 

BRONZ 
Elyafl ve yaptlması hususi ma
hiyette sert, saglam ve sıhhi 
Doktorların ıavslyelerlne maz
har, temiz ve beyaz dlfler le· 

mln eden, bUtUn dUnranın 
TANIDIGI 

OiŞ FIRÇALARI 

BUYUK ECZANE VE 
TUHAFiYECILERDE BULUNUR _I 

·----------------------· , Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kasından: 
Hissedarlar1mıza beher hisse itibariyle 1936 senesı ıçın veril

mesi biss~darlar umumi heyetince kararlaştınlan 645 kuruıluk 

safi karın Merkez Bankası şubesi bulunan yerlerde 3 Mayıstan 
itibaren şubelerimizce ve bulunmıyan yerlerde de 15 Mayıstan 
itibaren Ziraat Bankası şube ve sandıklarınca dağıhlmuına baş· 
laoacağı ilin olunur. 4-6 1357 (773) 

~ ' 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

Ötedenberi erişilmez ün kazanmıı kimyevi Avrupa güb
relerimizin geldiğini sayın alacılanmıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
R AH Mi K A il A J) A V U T 

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

IZMIR 
Telgraf adresi: KARADAVUT Telefon aaoe 

lzmir Sulh Hukuk Hakimliğin-ıhak talebinde bulunanlar ellerinde-
den ki res~i vesaik ile birlikte ve 20 

Fatma He Niyazi ve çocukları- gün içinde dairemize müracaat et
nın şayian mutasarrıf bulunduk- meleri lazımdır. Aksi halde hakların
lan Karııyaka Bahariye mahallesi· da tapu sicili malum olmadıkça pay
nin Müsavat sokağında kain iki oda }aşmadan hariç kalacaklardır. 
ve bir sandık odası olarak başlanı- Şartname 18/ 5/ 937 tarihinden 
lan ve na tamam kalan ve bir mik- itibaren herkesin görebilmesi için 
dar avlusu bulunan 24/ 2 sayılı ve açıkta ve gayri menkulün evsafı da 
altı yüz lira kıymeti muhammeneli tartnamcde yazılıdar. 

ve keza Adalet aokağında f O nu- Müzayedeye ittirak etmek iati
marada kayıtlı üç oda ve bir mut· yenler kıymeti muhammencnin 
bahı ve ayrıca bodrum katını ve yüzde yedi buçuk nisbetinde pey 
avluyu muhtevi ve 700 lira kıymeti akçesi veya milli bir banka temi
muhammeneli ve Soğukkuyu Kah- nat:ı ibraz etmeleri lazımdır. Gayri 
ramanlar sokağında kerpiçten ma- menkulün vergi vcsair kanuni mü· 
mul ve kileri ve tulumbayı ve bir keJlefiyetleri satıcıya yüzde iki bu
mikdar avluyu 71 numaralı ve 200 çuk dellaliye ve ferağ harçlan alı
lira kıymetli ve ittisalinde tahtani cıya ait olup ihale bedeli defaten 
ve fevkani dört oda ve yanında mut- ve peşinen verilecektir. 
bahı ve önünde bir mikdar avluyu İhaleyi müteakip müıteri ihale 
havi 70 sayılı ve altı yüz lira kıy- bedelini vermediği veya veremedi
meti muhammeneli dört evin 8/ 6/ ği takdirde gayri menkul tekrar on 
937 salı günü saat 15 te İzmir sulh be§ gün müddetle arttırmaya konu
hukuk mahkemesi salonunda satış- lup talibine ihalesi yapılacak ara
ları yapılacaktır. Bu arttırmada te- da tahakkuk edecek ihale farb 
min olunan bedelin yüzde 7 5 niı- hiç bir hükme hacet kalmaksızın ve
betinde bedel verildiği surette ta· cibeaini ifa etmiycn müfteriden tah
libine ihalesi yapılacak aksi takdir- sil olunacaktır. Daha fazla malUınat 
de sahı on beı gün daha uzablarak almak iıtiyenler dairemizin 937 /J 
ikinci arttırması 25/ 6/ 937 cuma 1009 numaralı dosyasına müraca
pnü saat 1 S te yine dairemizde ya- atleri lüzumu ilin olunur. 
palacakbr. Gayri menkul üzerinde 1376 (787) 
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• Böbr·ek, karaciğer rahatsızlıkları-
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 ·-··· ..... 
-:...,. ıı. ~ ;, • ,' •• - .. .. 

Sevincin bir ifadesidir. 
GOzel ve sıhhl dişler her insanı zlyade
Gile memnun eder. 
GOzellik ve sıhhatınızı muhafaza etmek 
isterseniz siz de emsalsız olan 

"PERLOOENT'• 

diş macununu kullanınız Bundan elde 
edeceğiniz mükemmel neticeden çok mem· 
nun olacaksınız 
~ ""~~ • 'P~. -"4 ~ot- ~r4 
~ ll'e ~ ot........ ~4L~ .k..c:ı(d -.W:J..'-"-A. . 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aym zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem

lerini kullanınız. Her yerde s.ahlmaktadır. Yalnız toptan sa

tışlar için h:mirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen

telik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 
Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

Alsancak Şehitler Yadigar sokağmda A 13 kapı No. lu am
barm deniz tarafındaki meyan kökü depo edilen 1763 metre 

murabbaı genişliğindeki kısmı 20 - 5 - 937 perşembe günü saat 

15 de lzmir Alsancak 8 inci işletme binasında açık arbrma 

usulile üç sene için kiraya verilecektir. Muhammen üç senelik 

kira bedeli 7200 Li.radır. IstekJilerin yüzde 7.5 nisbetinde mu

vakkat teminat yat,ırmaları ve aranılan vesikaJar ve işe girmiye 

manii kanuni bir halleri olmadığına dair beyannamelerJe muayyen 

vakıtta Alsancakta 8 inci işletme komisyon reisliğine müracaat

ları Jazımdır. Şartnameler Komisyondan parasız alınır. 

6-11 1381 (782) 

Türkiye Mensucat Fabrkiaları 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIA TLERIMIZI iSTEYiNiZ 

.... :; . . : .... ~· . 
H. 1. Ç. 

•',. ., ...._ ,. ~iJ ' . ~ ' • c,._ ' •' ' - r 

YENIASIR 

-----· 
6 Mayıs 1937 

ar 

~on 'der~ce müeSsir FLiT-mayii kullanınız 
. . 

Zayi 
928 Senesinde Çal Bekilli 

köy okulundan aldığım şaha
detnameyi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

Yusuf oğlu Mehmet 
329 
1384 (784) 

İzmir Sicili Ticaret Memurlu-
ğundan: ı 

Tescil edilmi, olan izmir Es-
naf ve Ahali bankası Türk ano- 1 

nim şirketinin 29/4/937 tari- I 
hinde fevkalade olarak toplanan r 
umumi heyeti zabıtnamesi tica- 1 
ret kanunu hükümlerine göre si- ı 
cilin 1979 numarasına kayt ve 1 
tescil edildiği ilan olunur. ı 

lzmir Sicili Ticaret Memur
luğu resmi mührü ve 

F. T enik imzası 
1 : Zabıtname 
İzmir Esnaf ve Ahali Bankası 

f!'BV_il_e_rıe sinekleri 
e§lendirmeyinlz 

FLiT, bütan haşarat ôldürOcO mayilerin· fevkindedir. 
90 muhtellf millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 

I • 
sabit olmuşt\jr Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edll· ~~...ı 
memiştir. FLiT, kendisinden beklenen iki şarb mükem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldOrOr. Şüpheli mayiler! reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldığınıza emin olmak için; siyah ku- .s · 
• şaklı ve asker resimli sarı tene~eye dikkat ediniz. ;;;~,·~,~':.. 

' -- G k~"Cltu 

~ ' Yarıklara ve köşelere biraz FLiT ~OZU ;~;;,0, 
~~~ serpiniz. Haşarat derhal telef olur. ı:s::;· 

, ----------------· 
Haraççı Kardeşler 

MobiJyeJerİn : En modern ve en zarif çeşitlerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çocuk arabalarının: En lüks Avrupa mamulatı ve en dayanıklılarmı 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucuzlarmı 

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

Karyolaların ~ En lüks, beyaz ve sar1 nikelaşh modellerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Haraççı Kardeşlerin 
mağazalarından 

IZMIR ANKARA ve 
edebilirsiniz. temin 

··················:11111111111111111111111111111 •••••••••••••••••• 

YENİ EV YAPANLAR, YENİ EVLENENLER 
Mobilyelerini muhakkak · bu müesseseden temin etmelidirler. 

Türk Anonim Şirketi es;s mu- j ~~trJll 

~~~~~;::;es~~n 90 ( >3'5'!:~=~!~: ; ~rLLL~DOKTOR21E2:L~ 1 
maddelerinde yapılan tadilat ~ 

1 
~ 

münasebetiyle 29 Nisan 937 ta- s s K I '' ~ 
~~;~ ::ı:;::~r ~;:':.n:~:e t:::; amı u a~Çh 
yı Odası salonunda Iktısat Ve- N ~ 

BAHAR ve YAZ 
Eğlenı:elerini 

Canlandıracak Müjdeler 

• 

kaleti murakip komiseri Bay Şev 
1 
N K ) 1_ B ~ B h ta ~. 

kinin huzurunda, heyeti umu- 1 8 u a~, og~~·. ~run as -
miye başkanlığına seçilen Bay lıkları .. bırıncı sınıf ~ 
Talat Muşkaranın riyaseti altın- ~ mutahassısı ~ 
da asaleten (20238) ve vekile- Muayenehane : Birinci Beyler ~ 
ten (31177) reyi ve (514150) ~ No. ?6 .. Telefon 2310 ~ 
Türk liralık sermayeyi temsil ~ Evı: Goztepe tramvay cad· ~ 

1937 senesine mahsus Zundap motorsikletleri, Rali ve 
Vitler. Aynı zamanda bütün dünyaca tanınmış her cins boy 
bisikletler çeşitli Akordiyon armonikler, Petromaks lüks 
lambaları, radyo, her marka gramofon ve plakları istediği· 
niz vakit bulursunuz. 

eden ortaklar tarafından ikinci ~ desı 992 T elefoo 3668 ~ 
defa ~larak ~ktedilen fevkalade b..zzzz77zz~Jj.a"J-~~.z2l§ 
zabıtnamedir. lzınir dördüncü icra memur-
heyetı umumıye toplantısına ait ı 

Komiser Bay Şevkinin, içti- luğundan : 
mada hazır bulunan ortakların Bir alacağın temini istifası 
esas mukavelenameye nazaran için tahh hacıe alınıµ satılma· 
nisabı ekseriyeti teşkil ettikleri:. sına karar verilen 39 adet ve 
ni ve içtimaın yapılabileceğini ri- beheri 100 liralık yeşil renkte 
yasete bildirmesi üzerine celse tam ve hiç bir koponu eksik 
başkan tarafından açılmış ve şu 
kararlar ittihaz olunmuştur: oimıyan tam koponlu yüzde 5 

Evvela, asaleten en çok his- faizli hazine tahvilatları 10-5-
seye sahip olan ortaklardan Bay 937 tarihine rastlayan pazarte
Mustafa Karaoğlan ile idarei si günü saat 14 de Arastada 
hususiye namına avukat Bay Mu- sarraflar içinde birinci artır
rat Çınar ve Bay Şükrü Sayara · ması yapılacaktır. Bunda be
hissedarlar ara camiJililerine seç h~r tahvilin üzerinde yazılı olan 
mişler ve zabıtnamelerin hu zat
lar tarafından imza edilmesine kıymetinin yüzde 75 ni bulma-
salahiyet vermişlerdir. dığı takdirde ikinci artırması 

Müteakıben, esas mukavelena- 21 - 5 • 937 tarihine rastlayan 
mede tadili teklif olunan mad- cuma günü saat 14 de yapıla· 
delerden üçüncü madde okuıi- cağından istekli olanların mu
muştur. Şirket unvanı hakkında- ayyen günde mahallinde hazır 
ki bu maddenin değiştirilip de- bulunacak icra memuruna mü· 
ğiştirilmemesi hakkmda hisse- ·racaat e!meleri ilan olunur. 
darlar tarafından leh ve aleyhte 1383 785) 
bazı münakaşalar cereyan etmit · ( 
ve yapılan teklif neticesinde bu 
husus reye konulmuş ise de, ka
nunun aradığı ekseriyet temin 
edilemediği için eski şeklin ay• 
nen muhafaza edilmesine karar 
verilmiştir. 

Bilahare, mukavelenamede 
tadili mevzuubahs olan ( 5,32, 
36,41,50,82,83,87 ve 90 ) cı 
maddeler okunmuştur. Tadil edi
len bu maddelerin tadil metinle
ri aynen ve ittifakla kabul edil
miş ve saat 17.30 da içtimaa ni
hayet verilmiştir. 

Heyeti umumiye başkanı 
K. T. Muşkara 

lktısat Vekaleti murakip 
komise .. i 
M. Şevki 

Ara Camileri 
Mustafa Karaoğlan 

İzmir ldarei Hususiyesi na
_mına Avukat Murat Çınar 
Şükrü Sayar 

1385 . 788 . 

Salihli hukuk hakimliğinden: 
bmir Karşıyaka kömür tile~ 

carı Mehmet ile sart istasyo
nunda kömür komisyoncusu 
Bektaş varisleri erzincanın te-
hassül pirestik köyünd~ lsmail 
oğlu Mahmut Dursun Yusuf, 
Zebra haklarında muhakeme 
sonunda vesayet dairesinde 80 
kantar kömürün Mebmede ai-
diyetine ve masarifi muhake
menin davalılara aidiyetine 
dair 12-3-937 tarihinde gıyap
larında verilen kararın hunlar-
dan Yusufun ikametgahı meç
hul kalmış olduğundan hüküm 
ihbarnamesinin tebliği karargir 
bulunmuş ve ilanen tarihi teb
liğinden itibaren sekiz gün 
içinde temyiz edilmediği tak· 
dirde hükmün kat'ileşeceği ila
nen tebliğ olunur. 

1382 (783\ 

NEREDE : IZMIR BALCILAR ısa 

NACiB SADIK mağazasında 

•• 

··": -·~-ı:~"~ 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR -.............. . 
Kırk iki senelik tecrübeli ida

resile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurJar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mnthiş ucuzdur. 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Fratelli Sprco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
S/ S GANYMEDES vapuru 20 ma

ııs 1937 de beklenilmekte olup Amster

':lam, Rotterdam ve l lamburg limanlan . 

N. V. 
\V. F. il. Van f)er 

Zee & (~o .. 
DElTTSCHE LEV ANTE UN1E 

HAMBURG 
LAR1SSA vapuru 1 2 mayısta bekle

niyor. Rotterdam, Bremen ve Hamburg 
için yük alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINE..5 

YENi ASIR 

Olivier Ve Şii. 
LıMITET 

Vapuracentası 
IRfNCI KORDON REES 

SINASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

= Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Memleket lıastanesı dış tabıbı 

l\f nzafler F.Jroğnl 
VE 

Kenıal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

~in yükliyccektir. 

S.,.emka Orient Linieo Kumpanyumm 

S/S GUNBORC vapuru 30 niaan 937 

ALCERIAN vapuru 5 Mayısta Lon- saat dokuzdan baş!ıyarak 
The Export Steamship corporation A Beyler _Numan zade S. 21 

EXMINls-nE.R vapuru 29 nisana doğ- dra, Hull ve nversten gelip yük çıka-
ru bekleniliyor. Nevyorlc için yülc ala- racak ve 15 mayııta avdet edip Lond- numaralı muayenehanelerinde 
caktır. ra ve Hull için yük alacakbr. kabul ederler. 

Öe limanımıza gelerek Rotterdaın,Ham- I O d - T J f 3921 
EXTAVIA vapuru mayısa og- LE..5BIAN vapuru 2 7 may11ta Lond- lm•••••e•emo•n•:••••i buro, Gdynia ve Skandinavya limanla- 1 N '- · · .. ._ al k 

·o ru bek eniyor. evyor~ ıçın yu~ aca - ra, Hull ve Anvenıten gelip yük çıka-
nna yükliyccek. tır 

M/S ERLAND motörü 28 mayııı937 °PlRE AKTARMASI • Seri seferler .. racalc ve ayni zamanda Londra ve Hull 

de beklenmekte olup Rotterdanı. Ham- EXCAMB10N vapuru 7 mayısta Nev- için yük alacaktır. lzmir üçUncü icra memurlu
ğundan: burg, Gdynia ve Skandinavya limanla- york ve Baston için Pireden hareket ede- ECYPTIAN vapuru mayıs bidaye • • 

• • • • ._ 1 lct r cektir. de Liverpool ve Swanseadan gelip • .::1. n ıçın y~ a aca ı · 141.-

Senü Maritim Rmnen Kumapuıyumm EXCHORDA vapuru 21 mayısta çıkaracak ve ayni :ı.amanda Liverj>ool Bir de ynin ödenmesi için ic-

EAVA 19 Nevyork ve Aoston için Pireden hare- ra dairesince mahcuz 600 lira sıs suç vapuru mayııı k d ıcu· için yük alacaktır. 
• _ L-'-'--~-•- ol et e ece r. k • d h l'f 1 • 937 tarihine_ dogru uea.ı~te up SERViCE MARlT1ME ROUMAIN THE GENERAL S.TEAM ıymebn e mu te 1 Ü cıns mü-

Malta, Maraılya ve Cenova hmanlan BUCARE..5T NAVJGATION Co. L'R>. cevberatın ilk artırması 10 • S -
isin yolcu ve yük kabul ed•. OUROSTOR 2 d -

vapuru mayaaa. og- ADJUTANT vapuru 5 mayısta Lon· 937 t • Ü - t 11 d ilandaki hareket tarihleriyle navlun· ru b·kleniyor. Köstcnce, Sulina,Galatz pazar esı g nu saa e 
esuJ '" dra için yük alacaktır. 

lardaki değifildiklerden acenta m i· ve Calatz aktarması Tuna limanları için Kuy,pmcular icinde .memuru 
yet kabul etmez. yük alacakbr. NOT : Vürut tarihleri, va-

Daha fazla tafsilat için ikinci kor· JOHNSTON WARREN Lines Ltd. purların isimleri Ye navlun üc-
donda Tahmil ve fahJiye bin- arka· Liverpool 

liuıuru ile yapılacağından del· 

laliyeıi müşteriye ait olmak talıgı-na müracaat edilmesi rica olu- JESSMORE vapuru 9 mayısta bek- retlerinin değişikliklerinden me· 
k b 1 d·ı üzere ahcdann hazır hulunma· nur. leniyor. Liverpool ve Anvers limanla- suliyet a u e ı mez. 

unda FRATELU SPERCO vapur acen- nndan yük tahliye edecek ve Burgaz, 1371 (781) 
TEL~ON: 4142/4221/2663 Va~. Kö~e~~S~ina, Gabtzftlb- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

oOK.TöR • rnile limanlarına yük alacaktır. Artık Blaık yag" 1 i .ilemez 
INCEMORE vapuru 30 mayısta hek-

F erit ~uvvet Şurubu 
leniyor. Liverpool ve Anvera limanla
rından yük tahliye edecek ve Burgaz, 
Varna, Köstence, Sulina, Calatz ve lb-

HANDAN raile limanlan için yülc alacaktır. Balık yağından Lat kat kuv-
SOC. ROY ALE HONCROISE vetlidir. Kansız, iştahsız, kud-

DANUBE MARITIME 
K. SARACOOLU retsiz, romatizmalı ve vereme DUNA vapuru 12 mayısta bekleni-

h al ki istidadı olanlara Doğum ve kadın ast ı arı yor. Belgrad, Novisad, Budapeşte,Bra-
Mütabauısı tialava, linz ve Viyana için yük ala- Kuvvet, Can, Kan 

h Ik" • B c:aktır. 
Muayene ane: ıncı ey- EN E 1" ~tah verı"r. Jer sokagıw 65. Tel _3956 • D NORSK middelhavalinje ~ 

k l OSLO Evi: Köprü tapar ıs e esı DEPO •• 
SARDINIA motörü 22 mayısta Pire, 

Berat apartmanı No. 6 lskenderiye. Dieppe ve Norveç liman· s F • E b 
Telefon No. 2545 lanna hareket edecektir. • erıt ezacı aşı 

!:'57~-!!Ji~~~ ~~---;;;;;;;;;::;;~,:--:::.;:a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;---. ... a ŞiF A cezan Psidir. 

Bir Gripin a.madan evvel 

Istırabın ve ağrının eiı 
ıiddetlisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir
menin çaresi bir kaşe 

GRIPIN almaktır, mideyi 
bozmaz, böbrt:kleri kalbi 
yormaz. 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

9 EYLUL BAHARAT DEPOSU IZMfR 

~- - -

Tahta kurusu, si· 
nek, ıivri sinek, 
pire, örümcek, ka
rınca, güvıe, yakar
cık, akrep ve yılan 
gibi akciğeri bu· 
Juomıyao hayvan
cıkları öldürmek 
için fennin son bul
duğu kat'i formül 
üzerine hazırlan

mış AMERiKAN 
Wbiz markalı ila
cın her boyda am· 
balajları ve dökme 
halinde aslı en 
ucuz fiatlerle de· 
pomu2da sablır. 
Toptancılara mü

him iskonto yapı
lır. Sorgulara he· 
men cevap verilir. 

Telefon 3882 

-=ödemiş belediyesinden: 
Dört yüz lira muhammen kıymet takdir edilen 64 kalem e:~ 

rak bastırılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. ~Mayısın 
.k. . b .. - sıtat 14 de eksiltmesi yapılacagından ta• 
ı ıncı çarşam a guou . .. k .. re azı işleri memur
liplerin daha evvet şartnameyı gorme uze 

8
Y 

1368 
(780) 

luğundan aramala ı ilin olunur. 6-7-

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
nıa ve eksiltme komisyonundan: 

1 - Yüksek Mühendis mektebi binamnın bulunduğu arsa 
dahilinde yaptırılacak "214296., lira "7" kuruıluk keıif bedeJli 
pansiyon binası inşası ve tesisatı kepah zarf usuliy:e eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Bu işe aid şartname ve enak ıunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni 

şartlar, parısiyon projesi taksimi\tı dahiliye listesi, tahlili fiat 
cetveli, 

B - Mukavele proıesı 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Plan ve projeler 
istekliler bu şartnameleri ve evrakı "] l 11 lira bedel muka

bilinde mektep idaresinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 7.5.937 tarihine müsadif Cuma günü saat 15 te 

Gümüı suyunda Yüksek Mühendis mektebi binası içindeki art
tırma v~ eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin "11965" lira mu
vakkat t~minat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikalan 
haiz olup getirmesi lazımdır. 

A- Nafıa vekaletinden alınmıı yapı müteahhitliği ehliyet 
vesikası. 

B - "50000,, liralık iş yaptığına dair Nafıa vekaletince tas· 
dikli vesikası. 

C - 937 yılına ait ticaret. odası vesikası 
5 - Eksiltmeye girec~lerıo biıeat diplomalı Mühendis veya 

Mimar olması veya bunlardan birinin fenni mes'uliyeti altında 
işin yapılacağını ve inşaat müddetince işin başında bulunduru
lacağını taahhüt e!mesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazıla saat
ten bir saat evveline kadar Yüksek Mübt"ndia Mektebi binası 
içindeki arttırma ve eksiJtoı~ komiayonu reisli~ine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ıle gönderilecek mektupların nihayet 
Üçllncü maddede yaııh saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice ka~atılmı, bulunması şarttır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edılmez. "2143 

21-26-1-6 1218 (699) 

. .. 
Bütün dünya POKER traş bıçaklannı kullanıyor 
Almakta hiç tereddüt etmeyiniz.Yalnız makasına 
dikkat ediniz. 

RADYOLiN Güzeli iğ[ artırır 

Jite misali 
RADYOLIN 

Dişleri sür'atle beyazlatır 
parlatır, mikropları öldürerek 
ağzı fenni surette temizler. 

RADYOUN 

Günde iki 

Diş etlerini kuvvetlendirir 
ağzı dezenfekte ederek bas
tahklara mukavemetini artırır 
defa 

. 

RADYO:Ll :.N ·~ 
. " . , . . . . . .· .. ,. ,__ ,• . ... .. ' ; 

) 

'"' Saç Eksiri 
Saçlann dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojea 

saçlann köklerini kuvvr.tlendirir ve besler. Komojen aaçlann 
gıdaaı~ır. Tabii renklerini bozmaz, litif bir rayihaaa vardır. 
Komoıen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat meğııala· 
rında bulunur. 

Fenni Gözlük için 

~ILA!.. ECZANESi 

~---=~~~~~~--~~-----~~~~~~~~--~~~.---..~~~~~~~~~~~-
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Sahife 10 

Alman devlet reiai B. Adoll Hitlerin doğumunun yıl dönümü 
münasebetiyle Almanyada yapılan ıenlikler çok müate•na ol
maflar. Almanların kurtarıcı adını verdikleri Führer, yıl dönü
mü günü yapılan askeri ıenliklerde bir halk adamı gibi bulun· 
maı, herke• gibi gezmiı, eğlenmiıtir. 

En büyük fenlikler Münihte Na.yonal So•yaliatler taralından 
yapılmııtır. Yukarıda gördüğünüz tem•İli re•mi, tanınmtf bir 
Alman re••amı yapmııtır. Re•min altında: «Söze baılarken» 
ibareri yazılıdır. 

ilk dela Na•yonal Soayalizmi karmak üzere laaliyete geçen 
B. Hitler parti arkada,larını ikna için çalışmlf, aaatlerce •Öz 
•öylemiı ve programını anlatmıştı. Kendiıi daha o gün liderlik 
payesini almlflı. 

YENi ASIR 

__,,.-~·---~---------

Londrada cıımarteai günü yapılan lngiltere kapcuı final ma
çında Sunderland takımının galip gelerek mev'ut kupayı ka
~ndığını ya:un'ftık. Bu maç Lontlranın Vembley •tadında 110 
bin •eyircinin huzurunda yapılmııtır. O gün Lonclrada otobii•· 
cüler grevi baıladığı için halk atada pahalı va•ıtalarla ta,ın· 
mak mecburiyetinde kalm'ftır. 
Muırın genç kralı Farakun tla •eyrettiği bu maçta Preıton ta

kımı çok canlı oynamıı•a da bire karıı üçle yenilmekten karta· 
lamamııtır. Oyunun üçüncü golü kırk beı yardadan, Sunder· 
land •ol içi taralından tutulmaz bir fUtla yapılmııtır. Bu golün 
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lngilizlerin lmperial Airvay• kumpanya.mm yenı lftfa ettir
diği Cavalier adlı yolcu deniz tayyare•i montajı ikmal edilerek 
ilk tecrübeleri yapılmıştır. Bu tayyare azametli gövdeıi ve da· 
hili tak•imatındaki ihtifamla en konlorla bir hava gemiri ıayı· 
labilir. lmperial Airvay•'m bu tipteki yolcu tayyarelerinin •• 
yuı çoğalmııtır. 

olufUnU Pre•ton kaleciıi göremediğini •Öylemiıtir. 
Maçtan •onra kupa merasimle Sunderland kaptanına veril

miıtir • 
...................................................................................................................................................................................................................................... , .....••••................•......••... 

A-keri an aşmalar da var mı? 
Alman - Italyan erkinıharbiyeleri arasında sıkı 

temaslar temini mevzuubahs olmuştur ... 
Fransız gazeteleri nasıl 

ROMA. 5 (ö.R) - Mussolini Von ı 
Neurath mülukatı bir buçuk saat sürmüş· 
tür. Bu görüşmede tam bir fikir bera
berliği müşahede edilmiş olduğu bildiril

tan sonra Valadolid bombardıman edil· 
miştir. Bu şehirde 62 ölü ve birçok yara
lı sayılmıştır. 

mektedir. 

PARIS, 5 (ö.R) - Romadn Alman 
hariciye nazırıyle ltalynn hükümet erka
nı arasındaki müzakereler Fransız gaze
telerinin alakalı tefsirlerine mevzu ıteşkil 
eylemektedir. Sosyalist cPopulaire» ga· 
zetesine göre Roma müaıkerelerinde 
bilhassa Almanya ve ltalyanın ispanya
ya karşı vaziyetleri hakkında görüşü]. 

müştür. Esas itibariyle bu vaziyette de
ğişiklik yoktur. Ve Almanya ile ltalya 
JE.panyanın bir sosyalist rejimi altına gir
mesine el birliğiyle muhaliftirler. Bir ya
bancı memleketin dahili rejimi üzerin
deki bu müdahale de oldukça garip bir 
hadisedir. Fakat Romada söz mevzuu 
olan diğer bir mesele daha vardır. Bu 
da Almanya ve Jtalya arasında bir askeri 
anlaşma kurulmasıdır. Bunun bir ittifak 
mahiyeti almasına pek ihtimal verilemez. 
B. Hitler İtalyanın imzasına pek fazla 
güvenmemektedir. Çünkü ltalyanın böy. 
le bir İmzaya ne derece riayet ettiğini 

Almanya 19 14 senesinde tecrübe etmiş
tir. Buna rağmen, iki memleket arasın
daki karşılıklı bir taahhüt ihtimal hari
cinde değildir. Böylece her iki taraf, iki 
Faşist memleketin müşterek olarak al· 
dıklnn vaziyetten çıkabilecek bütün 
askeri neticeleri kabul etmek hususunda 
mutabık kalacaklardır. 

Komünist .cHurnanite» gazetesinin is· 
tihbaratına göre İngiltere ve Fransa hü
kümctlerinin Bilbao sivil ahnlisinin tch· 
liycııine yardım etmek kararlan da Ro-

rnada görüşme mevzuu olmuştur. ltalya 
ve Almanya -komünist gazetesine göre
bu teşebbüse açıkça muhalefet nokta-

sında ~irlcşm\şwdir. Ve şakında bu gö
rüşler~ni resmen açığa vurmak fikrinde
dirler. 

Bununla bera\>er cHumaniteıt lngilte• 
:re ve F.:ansanın .kararlanndan caymıya
cnklannı tahmin ederek memnun görji-

nüyor ve garp demokrasilerinin nihayet 
bir cesaret muvaffakıyeti kaznndıklarını 
kaydediyor. Franko, Mussolini ve Hit· 

lerin sözleri bu vaziyeti hiç değiştirmi· 
yecektir. Zira Fransız ve lngiliz vapur· 
ları şimdiden Bilbnoda kadın, çocuk ve 

ihtiyarlardan mürekkep sivil muhacirleri 
yüklemekle meşguldürler. 

«Oeuvre» gazetesi de şimdi Romada 
İtalyan devletini idare edenlerle Al
man hariciye n::ı.zın arasında askeri mü
zakereler cereyan ettiğıni tasrih ediyor. 
Fakat hu tam manasiyle bir askeri an
laşma olmıyacnk • Fransa ve lngiltereyi 
birbirine bağlıyan sağltım ittifaka bir 
nevi mukabele teşkil edecektir. Roma· 
da tahmin edildiğine göre, Alman ve 
İtalyan erkunıharbiyeleri sık sık birbi· 
riyle temas edecekler ve iki memleketin 
erkunıharbiye reisleri mütckabilen bir· 
birini ziyaret edeceklerdir. 

PARIS, 5 (ö.R) -dnfonnation• 
gazetesinin yazdığına göre Roma müza
kerelerinin İtalyan - Alman dostluk mü· 
nasebetlerinde bir kat daha sıkılık. işa· 
reti olduğu ıüphe edilemiyecek bir ha
disedir. 

L~:.2.'.:!2:.Jt~~~~'·-·'~:::_-·~~~-- ~~ 
Mussolini son Venedik görüşmelerinde Avusturya başvekili Şu§nigle 

cProgres de la Somme» bilakis Ber· 
lin· Roma mihverinin ehemmiyetini mü· 
balağa etmeğe lüzum görmiyor ve bu 
mihverin Paris ve Londraya endişe ve· 
remiyeceğini tahmin ediyor ve diyor ki: 
Bir ıan ve şöhret siya eti takip etmek 
diktatörlüklerin mukadderatıdır. Halk 

üzerinde nüfuzu muhafaza etmek için 
hundan başka çıkar yolu yoktur. Zira 
emperyalizmler demokrasi arzusundan 

en çok kuşkulanırlar. 
cFrance de Bordeau• ayni mütalaa

dadır. B. Hitler sarsılmış olan prestijini 
yeniden ele geçirmek arzusundadır. Ve 
şimdi bu prestije her zamandan ziyade 
ihtiyacı vardır. 

Salamanka, 5 (ö.R) - Cümhuriyet· 
çilere mensup tayyareler nasyonalistle
rin işgali altındaki ıehirlerin bombardı· 
manına devam etmektedirler. Saragos-

ROMA, 5 (ö.R) -Dün akşam Kont 
Ciano tarafından Villa Madonada Al· 
manya hariciye nazırı baron Von Neu· 
rath erefine verilen ziyafette siyasi ve 
askeri birçok yüksek şahsiyetler hazır 

bulunmuşlardır. Ziyafetin sonunda İtal
ya hariciye nazırı Kont Ciano bir nutuk 

söy]iyerek Almanya ve İtalya arasında· 
ki dostluk hislerini ve iki devleti birbiri
ne bağlıyan sağlam bağlan memnuniyet· 
le kaydetmiş ve deıniştir ki : 

- Bu bağlar, iki memleket arasında 
emsaline nadir tesadüf edilecek mahiyet· 
tedir. Çünkü bunların kökleri Avrupa· 

yı ihya etmiş olan iki büyük tarihi hadi· 
sededir. Kara gömleklilerle esmer göm· 
leklilerin ihtilali 1 

Baron Yon Neurath cevabında Kont 
Cianoya teşekkürden sonra demiştir ki ı 
İtalyan hükümeti gibi Alman hükümeti 
de emindir ki milletler arasında emni· 

yetli bir iş birliğine mani olan güçlükle
rin ortadan kalkması lazımdır. Ve müm· 
kündür. Ekselansınızın haklı olarak te• 
min ettiği gibi bunun için karşılıklı bir 
anlayış zaruretini kabul etmelidirler. iş
te bu karşılıklı anlayış Almanya ve hal· 
ya arasında tam olarak mevcuttur. Bu 
da fikrimizce iki milletin iş birliğine esas 

olan gayeye, adilane ve umumi bir sulha 
varmak için en emin yoldur. 

······ıaponya·:x·mer1ka·······pakın····· 

Japon H. nazırı 
ademi 

Japon~a 
Burgos hUkUmetlnl 
tanımayı vadettiğini 

tekzip ediyor 
TOKYO, 5 (A.A) - Hususi kon

sey siyasi ekonomik ve milli bir tanzim 
idaresi vücuda getirilmesi hakkındaki 
hükümet projesini hükümete iade eyle

miııtir. 

Konsey bu projeyi kanunuesasiye mu
halif bulmuş ve lazım gelen kredinin di· 
yet meclisinde alınmasını talep eyle· 
mi tir. 

Bu kararname hususi konseyin ordu· 
ya siyasetini imparator kararnameleri ile 
tatbik mevkiine koymak müsaadesini 
vermeğe gittikçe daha ziyade muhalif 
bulunduğunu göstermektedir. 

TOKYO, 5 (A.A) - Misimisi gaze
tesinin bildirdiğine göre B. Satoh daha 
evvel Çin • Japon münasebetlerinin nor-
mal vaziyette yeniden kurulması ıartiylo ., 
Pasifikte Amerika birlegik devletleriyle 
bir ademi tecavüz paktı imzalamak ~~ Japon filosundan bir görünü§ 
yetindedir. , l - Deniz ailihsızlanmuı hakkında tercih etmekteyim. 

B. Satoh gazetecilere yaptığı beya· müzakerelere girmek zamansızdır .• Şim· Karıılıklı imtiyazlar eaa11 
natta bilhassa ıunlan •Öylemiftir ; 4liki haldo intizar vaziyetinde kalmaKı Çin ile olan münasebetlerin 

üzerinden 
normalle,.. 

Türkiye hududunu geçerken 

Irak Harici ye Veziri bir 
telgraf gönderdi 

Türkiye ile Irak a~~~;~daki 
kardeşlik rabıtasından bahsetti 

Irak hariciye veziri, hariciye vekilimiz Tevfik Rii§tiL Aras ve Irak sefiri 

Ankara, 4 ( A.A ) - Irak hariciye ı etmeyi bir vazif c olarak telflkki ede. 
veziri Ekselans Dr. Naci Elfısil Türkiye rim. 
hudutlaruu terkcdcrkcn hariciye vcki- Bu ziyaret Türkiye ile Irak arasın
li Dr. Tevfik Rüştü Arasa aşağıdaki daki kardeşlik rabıtalarını tebarüz et-
telgrafı göndermişlerdir: tirmiş olmakla bize ayrıca bir sevinç 

Ekselans Dr. Tevfik Rüştü Aras, vermiştir. 

Türkiye cümhuriyeti hariciye vekili Ekselans rcisicümhur Atatürk haz-
Dost ve kardeş Türk memleketinden rctlerine, muhterem arkadaşlarıma hür-

çok yaşayacak duygularla ayrıldığımız metlerimin takdimine tavassut buyur· 
şu anda benim ve arkadaşlarımın zi- manızı rica eder ve şahsı fllinize karşı 
yaretimizde muhterem Türk hüküme- halisane temenniyatımı hürınetlerim

tinden ve necip Türk milletinden gör- le teyit ederim. 
düğümüz samimi lütuf ve izazata yü- NAC1 ELAStL 

Irak Hariciye Veziri 
==== 

rekten gelen teşekkürlerimizi takdim - Buckingham sarayında 

Saray dün askeri 
merasime sahne oldu 
Krala rnareşallık asası verildi 

LONDRA, 5 ( ö .R) - Bukingham 
sarayı bugün muhtelif askeri merasime 
sahne olm~tur. llk önce kral, muhafız 
Grenadye alayı albayı kırmızı ünifor
masiyle bu alayın ıahsına bağlanan hö· 
lüğüne yeni bayrağını vermiştir. Kraliçe, 
V alde kraliçe ve küçük prensesler bal· 
kondan bu merasimi takip etmişlerdir .• 

Bayrak tevdi merasiminden sonra 
kral saraya giderek mareşal üniformasını 
giymiş ve feld mareşal Villiam Bertudun 
elinden ordu başkumandanı hsıuını al· 
mıştır. Mareıallerin en kıdemlisi ile kral 

arasındaki mülakat k.,a sürmüştür. Zira 
ihtiyar mareşalın sıhhi vazıyeti uzun 
merasime mani idi. Diğer birçok fe!d 
mareşallar merasimde hazır bulunuyor
lardı. 

Kumandanlık asası kırmızı kadife ile 
kaplanmış olup bir altın arslanla aüslil· 
dür ve i.izerinde S.!n Jorj ile Ejderin re
simleri vardır. Bundan başka kral saray
da taç giyme merasimi esnasında m<ıİ• 
yetine memur edilen dört Hintli zabiti 
de sarayda kabul etmiştir. 

tirilmeıi taraftarıyım. 

Japonyanın da ispanyada ltalya ve 
Almanya gibi Burgos makamlannı tanı
mayı vaadeylemiı olduğuna dair cereyan 
eden ıayialar tamamen yalandır. 
ŞANGHAY, ~ (A.A) - Çinli ve 

yabancı mahafil Japonyada muhalefetin 
aeçimi. kazanmaaı neticeainde Japonya
nın Çine karıı olan fail aiyesetini deiit· 

lngiliz Kralı Altıncı JORJ 

tireceğine inanmamaktadır. 

Siyasi konsey reisi B. Vang - Cing • 
Vey dem.iştir ki ı 

Çin Japonyaya karııı hasmane bir va
ziyet t.ak.ınrnı§ değildir. Fakat Çin Ja
ponyanın bir tecavüzüne k.arıı mukave
met edecek bir halde bulunmalıdır. Zira 
ak.si takdirde Çin ölüme mahkum ola· 
caktır. 


