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,-s ·~ BU MEVSiMDE YAPILACAK TEMASLAR ŞUNLARDIR .. lrLOMPPZi'flA'ZZ~TLU/J2Zzr/J».'~ 

Başvekilimiz Belgradı ziyaretten sonra Londraya gidecek ve 
sonbaharda da dost Rumen payıtahtının misafiri ol~caktır 

Ha. Vekilimiz Loiıdradan sonra Cenevreye gidecek 
Cenevre ziyaretini Bağdat ve Tahran ziyaretleri takip edecektir. Moskova ziyareti temmuz ayındadır. 
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ismet lnönü ·--Yugoslavyaya mille
timizin selam ve mu
habbetini götürüyor 

Yugo•lav başvekili Dr. Stoya
dinoviç'in bir kaç ay evvel mem-ı 
leketimize vuku bulan %iyaretini 
İcuJe için, bugün Ankaradan ay
rılan b(lfvekilimizin bu dost 
rrtemleket payitahtında yapaca
iı temcular, hiç fÜphe etmiyoruz 
hi, dünyanın gözlerini yine Ma
vi Tuna' nrn bin bir hatıra taşı· 
3'an sahillerine çevirecektir. Bil
hassa bu ziyaretin Ç ekoılovak 
Cumhurreiıi Dr. Beneı'in ziyare
tini takip etmiş olma.ına levka
lade bir ehemmiyet at/edileceği 
tabiidir. 

Belgrnd ııehri, bir kaç haftadan beri 
büyijk bir diplomasi fonliyetc sahne ol· 
lnuştur. Bu canlı faaliyetin dünya mat· 
buatında uyandırdığı akisler henüz ın
Caklığını kaybetmemi§tir. Ortada, her 
'İYasi hadiseyi bir istismar mevzuu yap· 
lrıağa çalışan bazı gaztelerin yaratmak 
İııctedikleri şüpheler vardır: Onların 
ltllrdukları faraziyelere inanmak lazım 
Rclseydi hem Küçük Antantın, hem de 
Balkan Antantının temellerinde yarıklar 
111.çıldığına hükmetmek kolay olacaktı .. 
a~ .. l lıtun bu dedikodular ve kasten alev· 
~lldirilmek istenen endi§cler gösteriyor 

Avrupa milletlerini muhakkak su• 
~:t~c birbirine dü§man iki karargahtan 
l 1rınde yeralmış görmekte israr eden· t. Balkan birliğini teşkil eden devlet· 

1crın siyasetlerine hakim olan ruhu an
ı"rnamışlardır. Biz kötü ihtimallerle do
~ olan bir alem içinde eergüzeştlerin 

rbanı olmak istemiyonı"" Bir lig" imize V" • --,.. 
• lıcut veren mefkureyi bir tek cümlede 
~ilde etmek kabildir. O da < Yurdun 
içinde ve dıoında sulh > tur. Bu 
~!la prensibi bir siyasi anana haline 
~Ymak isteyoruz. Bunun içindir ki Bal
k il Antantını büyük devletlerden hiç 

1rinin nüfuz ve tesirine kaptırmamak 
~ndayız. Hudutlarımızda emniyet ve 
1tilılcrara çalışmakla dünya sulhuna da 
~et ettiğimiz<! kanüz. Objektif ola-

tak • • • • b L '-ild l vazıyetımızı aşıı:a oeıı: c muha-
l eme Ve tefsire imkan yoktur. Balkan
ilr çok ıstırap çekmişlerdir. Mazinin 
~~k bıraktığı yaraları kapatmak için 
l lınyanın her yerinden ziyade ıulhun 
tı-ıllcağında yaşamağa, inkişaf etmeğe 
lıhhıçtırlar. Bu bakımdan israf edile

~k 2amanlan yoktur. 
ti Hayati menfaatlerimiz, hudutlarımız· 
l 4 llıüzminle~miş ihtilaflar bırakmıyarak 
ornşula l . • . b' ı ·-· 1 nmız a samımı ış ır ıgınc ça-

"lşfnayı amirdir. Biz dost Yugoslavya-
"ın .. 
l'tı • 0 ncc Bulgaristan sonra Jtalya ile 
l! "nasebetlerini tanzim için sarfettiği 
;:retleri bu suretle mutalaa ctmekte
İ..· V c bu mesaide Balkan birliğinin 5.tisi 
•tn 
))

0 
en küçük bir tehlüke görmiyoruz. 

it .atluklarımız birbirini anlayan millet
tj;ın dostluğudur. Ba§Vekilimizle Hari· 

c V k'J ' . · B 1 d \>q e ı ımızın c gm da beş gün de-l\:: <>decek olan ikametleri Balkan 
tant k '1;ı 1nın ne adar kuvvetli temellere 

l>ıtrıd ~ b' tir. n ıgını ır kerre daha gösterccek-
\iı kalkanların her şeyden evvel müsta
~i ır siyasetleri olduğu kabul edilme-

r, 13 • 
"ıt U sıyaset sergüzeştlerden kat'i 

Ctto • . 
)ttİrti lÇtinop edecek, Milletler Cemi-
'tl n Yaşatmak istediği mefkureye 

1 kalacaktır. 
ŞEVKET BJLGiN 

Başvekil lnönü şerefine 

Belgrad halkı, evlerini 
bayraklarımızla süsledi 
TÜRK güzel san'atlar sergisini 

Prens Pol törenle açacaktır 

Başvekilrmız, dost nıemlekl't başvekiln-/.e bır atada 
Belgrad, 6 (Hususi muhabi- yük hazırlıklar vardır. Belgrad 

rimizden) - Türkiye Cümhu- halkı, Türkiyenin sevimli Baş-
riyeti başvekili S. E. ismet vekilinin ziyareti münasebetiyle 
lnönü'nün Belgrad ziyaretleri evlerini süslemek üzere bayrak 

M. Sinan 
lhtifaJi yapıldı 

İlk maç öğleden sonradır 

••• 
Mimarın eserleri önünde 

nutuklar söylendi 

Gençler Birliği Doğan 
spor'la karşılaşıyor 

tstanbul, 9 (Yeni Amr muhabirin -

Revanş mahiyetini 
maça ehemmiyet 

. den)- Mimar Kocasinan'nın alümü
niln 349 uncu yıldönümü münasebe
tiyle bugün şehrlmlzde ihtifal yapıldı. 
Bilyük :mimarın eseri olan Siileymani-
ye ıcamil gezildi. Nutuklar aöylendi DUn akşam aramıza karışan misafir 

Manisa, 9 (Huswd muhabirimiz- Gençlerbirliği çocuklarını bugün Al-
den)- Bugün mimar Sinan'm yıldö- sancak stadyumunda alkışlamak fırsa
nilmtl mlinasebetiyle, bttyUk mimarın tını elde etmiş bulunuyoruz. Maç saa
kendl eeerl olan Muradiye cam.11 önün- tinin bugün öğleden &0nra 16,30 olarak 
de ihtifal yapıldı. Başta valimiz olmak tespit edildiğini, maçların idaresine 1s
üzerc memurlar, küliilr ailesi, talebe- tanbul mıntakasından B. Şazi Tezca
ler, mua1limler ve binlerce halk llıti- nm memur edildiğini, çizgi referiliği 
faldc bulundular. Söylenen mıtuklar- vazifesini de B. B. Kadri ve Şenkal'ın 
da mimarın büyük sanat kudreti söz yapacağını spor kurumundan verilen 
~c · i edildi. lhtifnl akşam Halkevinde- ;malfunattan ö'Ueniyoruz. 
ki toplantıda tekrar edilmiş ve Ergene- Ankaradan 1zmire ae11imlar getiren 
kon piyesi temsil edilnıiştir. gUrbllz çocukları, galip gelmeye alış-

KA YSERlDE StNAN GttNO' tıklan için daha çok sevdiğimizi de 
Kayseri, 9 (A.A.)- İlimizin yetiş- söylemek isteriz. Daha geçen hafta 

tirdiği Koca Mimar Sinan günil kendi- çok güvendiğimiz ve ilerisinden bü -
sinin yaptığı cami meydanında binler- yük ümitler beslediğim.iz Doğanspora 
ce halkın iştiraki ve hatiplerin hayatı altı gol atacak kadar zindelik gösteren 
ve eserleri hakkındaki heyecanlı hita- Gençlerbirliği takım.mm kuvveti, eli-
bclcriyle yaşatıldı. mizdeki rakamlarla bile anlatılabili-

taşıyan bu 
veriliyor 

Halke\.inin hzırladığı Mimar Si- yor. Mısajir takımm sağ insaydı 
nan Köyü ve koca mimarın hayatına ötcdenberi kuvvetliyi alk.ışlrunayı B. Salôlıettın 
dair olan broşür halka dağıtıldı. Hal- huy edinen lzmirin çok nezih halla (Milli takım kadrosuna dalıildir} 

münasebetiyle şehrimizde bü-
kevinde bu münasebetle bir müsamere için bugünkü maç vesilesi, kaçırılmaz maç saatinde Alsancak stadyumunda 

- Sonu üçüncü sahi/ede - verildi, bir fırsattır. Bu itibarladır ki hepimiz - Sonu altıncı sahi/ede :.._ 
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MONTRO KONFERANS'i''"'TOPLA'N'iRKEN"""""""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

Dr. Aras ve Mısır hariciye nazırı 
arasında dostane telgraflar çekildi 
Mısırın kapitülasyonları 

feransta Fransayı B. 
işini konuşacak 
T essan temsil 

olan kon
edecek .. 

Ankara, 9 (A.A) - Türkiye 
ile Mısır arasında dostluk ve 
ikamet muahedeleri ile tabi-
iyet mukavelenamesinin imzası 
münasebetiyle Hariciye vekili 
Dr. Tevfik Rüştü Ar as ile 
Mısır hariciye nazırı arasında 
aıağıdaki telgraflar teati olun
muştur: 

Ekselans Rüştü Aras 
Hariciye vekili 

Ankara 
lmzalammı bulunan doıtluk 

Mıs11 pal/amentosu 
ve ikamet muahedeleri ile ta
biiyet mukavelem1mesi memle
ketlerimizi birbirine bağlıyan 
itimatlı münasebetlerin deva
mının bir bürham ve Türkiye 

ile Mısır arasındaki ananevi 
dostluk ile kültür ve ticaret 
münasebetlerinin inkişafmın 

emin bir rehinesini teşkil ey· 
lem ektedir. Bu hissiyatla. mü
tehassis bulunarak ekselansı
nıza en Nmimi tebriklerimi 

yollar ve yüksek hürmetlerimin 
kabulünü rica eylerim. 

Hariciye nazm 
Vasıf Boltras Chali 

Ekselans Vasıf Boltras Chali 
Hariciye nazırı 

Montrö 
Dostluk ve ikamet muahe

deleriyle tabiiyet mukaveleoa
mesinin imzası münasebetiyle 
gönderdiğiniz dostane telgraf
dan dolayı ekselansınıza hara-

- Som& dördüacii .a.h.ifede -

Fransa 
maçı 

- ltalya milli 
feshediJdi 

- Yazısı sinci sayfada -
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Sahife 2 

Kültür 
Bakanlığı bir 

sanatoryom 
kuruyor 

Kilittir Bakanhğ1, lltanbul' da 
bakaalığa aid provantoryoma 
bir ıauatoryom illYesi hakkın• 
da bir kanon projesi hazırla· 
Dllf\ır. Bakanlık projesinin ha· 
zırlanmasını mucib sebepleri, 
ltyibasında şllyle anlatmakta· 
dır: 

"Kültür meosuplanmn Hey· 
beliada sanatoryomu ve Hay• 
darpaşa salgın hastalıklar has· 
tahanesinde tedavileri sıra 
beklemek gibi bazı sebeplerle 
imkansız bulunmaktadır. 

Talebe ve muallimlerle kül
tür mensuplarının tedavilerinin 
temini için provantoryoma mev· 
cut tahsisatla b;r sanatoryom 
ilavesini muvafık bulduk, Ve 
bu projeyi hazırladık. Projeye 
göre sanatoryoma ücretli hasta 
kabul olunacak, hastalardan alı
nacak gündelik ücret kültür 
bakanlığınca tesbit olnnacakhr. 
Mekteplerin ücretli pansiyon 
talebesinden olup herhangi bir 
taksit devresinde mektep pan· 
siyonu taksitini verdikten 
sonra provaotoryomda veya la· 

natoryomda tedavilerine lü"Eum 
görülenlerin o taksit devresi 
içindeki tedavi ücretleri men
sup oldukları mektep pansiyo
nundan verilecektir. Bakanlık 
provantoryom ve sanatoryo
mun idare şekli hakkında bir 
talimatname yapacaktır. 

Projeye bağlı kadroyu yazı· 
yoruz: 

80 lira maaşlı bir verem 
mütahassısı, 70 lira maaşlı üç 
verı-m mütahassısı, bir dahiliye 
mütahassısı, bir çocuk müta· 
hassısı, 55 lira maaşlı bir üro· 
loğ, 45 lira maaşlı bir dahiliye 
şefi, 40 lira maaşlı bir eczacı, 
bir hesap memuru, 30 lira ma· 
aşlı bir mübayaa memuru, üç 
mnallim, 25 lira maaşlı 2 baş 
hemşire, ambar ve depo me· 
muru, 20 lira maaşlı 8 hemşire 
ve bir katip. 

Karaburun 
seferleri 

Ankara 
Gençler Birliği 
Sporcuları dün gece 

geldiler 
Ankara şampiyonu Gençler 

birliği sporcuları dün akşamki 
Ankara ekspresiyle şehrimize 
gelmişler ve istasyonda spor 
bölgesi başkanı, ajanlar. ku· 
lüp idarecileri ve kesif bir 
sporcu kütlesi tarafından sami· 
mi surette karşılanm15lardır. 
Kafile, kulüp re isi B. Yusuf 
Babri'nin riyaseti alhndadır. 
Futbolcular on alb kişidir. 

Tayin 
f ~ahramanlar okulu öğret· 

m' ,i Nurettin Göktuğ, Kemal
pı. anın Ören köyü başöğret· 
mcnliğine, Menemenin Emira· 
lenı okulu öğretmenlerinden 
Mnammer Aşkın aynı okul baş 
öğretmenliğine terfi etmişlerdir. 

Göztaşı fiatleri 
Şehrimizde mevcut bulunan 

stok göztaşı fiatlerinde bazı 
tüccarların ihtikar yapmak is· 
tedikleri vilayetçe haber alın· 
mışhr. Vilayet bu hususta son 
derece hassas davranarak 
müstahsilin zararına vuk11bu
lacak en ufak bir cürete 
dahi müsamaha göstermiyerek 
alikadarları mahkemeye vere
cektir. 

N? l§l<ZLZ?l#lD 

Gazetemiz 
~ 

Ankarada satış teş-
kilatı yapmışbr 
Gazetemizi okumak isti· 

yen birçok zevat "Ankara., 
da "Yeni Asırı., bulamadık· 
!arını matbaamıza bildirmiş· 
!erdir. 

Y'ENI ASIR 

Göçmeuler terfih edilecek 

ı Bin göçmen evi inşasına 
derhal haşlanıyor 

Ziraat Bankas!, göçmenlere 
yemeklik buğday dağıtıyor 

Vilayetimizde yapılacak göç· 
men evleri için her türlü ha
zırlıklar tamamlanmıştır. Bu yıl 
inşa edilecek evler, kaza itiba
riyle şunlardır: 

Menemende Maltepe köyün· 
de 41, Bergamanın Kınık na· 
hiyesinae 20, Kemalpaşanın 
Yukarıkızılca ve Parsa köyle
rinde 21 . Torbalının Kayas 
köyünde 32 tek, Ahmetlide 
156 tek, 32 çift, Havuz başı 
mevkiinde 54 tek, Taş Hasan· 
beyli mevkiinde 145 tek, 16 
çift, Kuşadası • Kalamaki çift· 
liğiode 24 tek, Foçanın Bağa
rası mevkiinde 17 tek ve 10 çift, 
Dikili merkezinde 31 tek, Çan
darlı nahiyesinde 158 tek ve 
36 çift, Çeşmenin Ovacık, çift
lik, Uzunkuyu ve Germiyan ya
lısı mevkilerinde 105 tek göç· 
men evi inşa edilecektir. 

937 yılı içinde 1000 göçme· 

nin daha vilayetimiz dahilinde 
yerleştirilmeleri takarrür etmiş 
ve bunlar Seferihisar, Urla, 
Menemen, Bergama, Foça ve 
Kemalpaşa kazalarına yerleş· 
tirileceklerdir. Şimdiden hazır
lıklar yapılmaktadır. 

Geçen sene vilayetimize ge· 
tirilen göçmenlerin kısmı küllisi 
müstahsil vaziyete geçmiş ve 
sıhhi vaziyetleri umumiyet iti
bariley şayanı memnuniyet bir 
haldP.dir. 

ikinci altı aylık yemeklik 
buğdaylar, Ziraat bankası de· 
posundan kazalara gönderilmiş, 
göçmenlere tevziine yakında 
başlanacaktır. Pulluk, bayvaıı 
ve araba ihtiyaçları tespit edil
miş, pulluklar peyderpey gele
rek kazalara gönderilmiş, hay· 
vanat ile arabaların da yakında 
Ankaradan gönderileceği ci· 
betle bunların da gelir gelmez 
derhal tevziatına başlanacaktır. 

Gençliğin hareket günü 

19 Mayısta stadyumda 
büyük şenlik vardır 

19 Mayıs gençliğin hareket 
günil olarak kabul edildiği 
malümdur. 

19 Mayıs şenlikleri için mek· 
teplerde, spor IPşekküllerinde 

şimdiden hazırlıklara başlan· 

mıştır. Pazartesi günü bunun 
için C.H. partisinde alakadarlar 
bir toplantı yapacaklar ve 
programı tespit eyleyecekler· 
dir. 

Şehirde bir gösteri gezisi 
yapılacağı gibi beden hareket· 
lerinin de koşu alanında yapıl
ması düşünülmektedir. 

Bütün orta mektep ve lise, 
muallim mektebi ve san'atlar 
talebesi şenliğe iştirake mec• 
bur tutularak ve mazeretsiz ola· 
rak gelmiyenler mektep ida· 
relerince cezalandırılacaklardır. 

ikinci hafta koşuları 

1 Olgunluk 
imtihanları 

Maarif Vekaletinden Kültür 
Direktörlüğüne gelen bir ta
mimde herseoe olduğu gibi bu 
sene de lise olgunluk imtihan· 
!arına hariçten arzu edenlerin 
girebilecekleri ve bu gibilerin 
vaktiyle vekalete müracaat et· 
ıııeleri lizımgeldiği bildiril
miştir. . . ...... .. 
B. Rıdvan Nafiz 

Maarif müsteşarı B. Rıdvan 
Nafiz dün Ankaraya gitmiş 

ve istasyonda teşyi olunmuştur. 
Kızılçulludaki eski kollej binası 
öğretmen okulu olacaktır. 

Okulda bilhassa ziraat ders· 
lerine fazla ehemmiyet verile· 
cek, bu dersler, bütün derslerin 
mihverini teşkil edecektir. 

Mektep bu ders yılı başında 
açılacaktır. _ ................ _ 
B. Arthur Vetter 
Şehrimiz Çekoslovak 

konsolosu oldu 
Şehrimizin maruf tüccarların· 

dan B. Arthur Vetter Çekoslo· 
vakya Cumhuryetinin lzmir kon· 
solosluğuna tayin edilmiştir. 
Şahsen Türk dostu olan bay 
Vetter'in dost bir memleketin 
konsolosluğunu üzerine alması 
memnuniyetle karşılanmıştır, 

Tebrik eder vazifesinde mu· 
vaffakıyetler dileriz. 

•••••••••••• 

Nakz 

10 Nisan 1937 

1 :o ·1~14 @j 
Çekingenlikle 
mücadele 
edilemez mi ? 

-5-
y etifmif bir talebem var, iyi 

kızdır, V artıklı bir ailenin biri· 
cik kızı •. Kendui epeyce çalır 
kandır da... Meklepteki halİll • 
den memnunum. Hoşuma gitme
yen taralı çok çekingen ve mah
cup olufadur. Çabuk müteeUİI 
oluyor. Hayata karşı cesareti 
pek az. Ona derste bile talebelfl 
gibi hitaba cesaret edemiyoruttl• 
En ulak tekdir, tariz ve hatta 
alelade bir cümleden müteeııit 
oluyor. Günlerce kırgın, kırgıJI 
duruyor, yüzüme bile bakmıyor• 

Muallim • talebe rabıtasıtııJI 
aramızı bulmasına imkan yoktıı• 
Üzerinde iflemek isteyorum, ür
kütmeden ıamimiyetine girdintı 
hususiyetiyle alcikadar oldıtlfl• 
iki yıldanberi üzerinde yapmalı 
istediğim tesir fayda etmedi, Ji• 
ye bilirim. 

Almanyada iken luede bir nııt 
allim sınıfımıza girip çıkardı. 
Onun dersinde kitap açmazdık· 
Kitaplı bir den değildi de otı • 
dan .. Yalnız konuF, her mefl
zua tema. ederdik. Çok cesaret• 
li, girifken bir Alman lrolaytı• 
idi. Ameli bilgiler adı veriletı 
bir dersin hocasıydı. V azileıiı 
hakikatte bizi hayat bilgileriylı 
doldurmaktı. 

Ondan çok iıtilade ettiğimi 
itiraf ederim. Ancak arada bit 
de cemiyet ve alle farkı vard•· 
Hocalar kadar ana ve babalat 
da çocukları Üzerinde müeııİI 
olurlardı. Çabuk müteessir olma• 
nın zararlarını çocuklarına anltl' 
tırlardı. 

Ben, çekingen talebemin z.D" 
aflarını büyük sayıyorum. Actl' 
ba kız mekteplerimizde bu mah
zuru ortadan kaldıracak bir pldJI 
tatbik edilemez mi, diye dürötıiİ' 

Fuar sahasında eczacı bay yorum. 
Mehmedi yaralayarak öldür· NERiMAN GONSA 

mek suçundan 15 seneye mah· Adls·Abebaya gitti 
kum edilen Arif hakkındaki Roma, 9 (Ô.R) - Avustur• 
ağırceza kararı temyizden yanın Roma sefareti müsteşarı 
nakzen gelmiştir. Madde tatbik Avusturyadan Habeşistao• 
noktasından nakzedilmiş oldu- ihracat imkinlannı tetkik et• 
ğundan yakında tekrar muba· mek üzere Adis-Abebaya ha· 
kemesine başlanacaktır. reket etmiştir. 

•....••..........•...•..•.• ···~······················································ .. 
Liman işletme idaresi Kara· 

burunun mühim !:>ir ihtiyacını 
roazarı dikkate alarak burayıt 
önümüzdeki mevsimde vapur 
aeferleri tahrikine karar vermiş 
bulunnmaktadır. Bunun için es· 
kiden şilep haline kalbedilen 
Uşak körfez vapurunun tami
rine başlanmışhr. Keyfiyetten 
lkbsat vekaleti de haberdar 
edilmiştir. 

Yeni Asır gerek Ankaralı 
okuyuculannı tatmin etmek 
ve gerek l:r:mirden Ankaraya 
giden okurlarını alıştıklan 
" Yeni Asır ,, dan mahrum 
bırakmamak için Ankarada 
teşkilat yapmıştır. " Yeni 
Asır ,, Ankarada aşağıdaki 
yerlerde satılacaktır : 

Bu haftaki koşulara 
hangi hayvanlar szirecek 

r" • 
ı Halkevinde 1 

Toplantılar 
Bugün saat 16 da Halkerinde 

Güzel san'atlar kolunun komite 
toplantısı, saat 15 de temsil 
şubesinin komite toplantısı, 
saat 17 de spor komitesinin 
umumi toplantısı vardır. Yine 
17 de müze ve sergi kolunun 
umumi top!antısı vardır. 

Akba Kitap evi 
Karaoğlanda Ali 

Saman pazarında Dur 
All 

Yenı,ehlrde bayi 
Muıst~fa 

TUtUncU Ati Ekber 
Ahmet Enver bakka

llyesl tutun gişesi. 
Taşflanda gazeteci 

Ya kup 
TUtUncU kardeşler 

pazarı 

Pı stacıda gazeteci 
ömer 

~~r:zLZ:TLXZZLL7L77:7./ f/ LZLZLJ 

Bu haftaki at yarışlarının 
geçen haftadan daha alakalı 
ve heyecanlı olacağı tahmin 
ediliyor. Geçen haftaki koşu· 
larda dört bine yakın seyirci 
bulunmuştu. Müşterek ve çifte 
bahis üzerine oyunlara da 
rağbet çoktur. 

İlk tay koşusuna Ülker, Se· 
vim, Şımşek, Kalkap ve Şen
gün iştirak edecektir. 

ikinci koşu halis kan Ingiliz at 
ve kısraklarına mahsustur. Bu 
koşuya Yörük, Şehazat, An• 
dıran, Taşpınar, Restoaka, No· 
vıs gireceklerdir. 

TAYYARE SiNEMASI 

Yerli yarım kan lngiliz At 
ve kısraklarına mahsus üçüncü 
koşuda Ayhan, Semiram·s, Ars• 
lan, Ceylan, Gülüzar, Alemdar, 
Bayburd, Ulfa ve Andıran Bu· 
din koşacaklardır. 

Dördüncü koşu, dört ve daha 
yukarı yaştaki balis kao lngiliz 
ııt ve kısraklarına mahsustur. 

Yalnız Tomru ve Sönener 
koşacaklardır. Yerli yarım kan 
Arap ve halis Arap at ve kıs· 
raklarına mahsus beşinci koşu· 
da Öncü, Necip, Necla, Benli 
B<>z ve Sada vardır. Koşular 
gittikçe heyecanlanmaktadır. 

~f'dftZl' 
3151 

9 NiSAN CUM CıüNü HER SEANST 

ŞAHANE MELODi 
New·York Metropoliteu Operasının primadonnası GRACE MOORE'un Franchate TONE ile beraber çevirdiği 

en güzel, en eğlenceli, en hisli filmi. GRACE MOORE'un eşsiz güzel sesi ile söylediği " Şahane Melodi " ler. 

Ayrıca Paramunt Dünya haberleri Miki ~1avuz canlı karikatürler 
~~~--............... ,,,,.,,""""""""""""""""""""""""'""'" .......... ~-ı:;;::;==~===;=ı;;;;;;;;;;;;;;~;;a;;;;~~;=ı;;;;;;;:;;;;~===--~~~ 

Seans Saatleri: 
: 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi ve pazar günleri 1,15 ele ilave seans ... 

Londradaki Çin elçi!iii üçüncü katipli· 
ğine tayin olunan &yan Huanc'm ln· 
ciliz hükümet merkezine aeldikten eon· 
ra verdiği beyımab ııazeteler nqredi- np verdi : 
yorlar : cMedeniyetin son haddine irit· - Yemeğine hak ve ıus.. i$İI" 

miı hir memlekete aeldiğimi sanıyordu. Çocuk anlıyamadı. Babası keı>d .-· 
Fakat lnciliz kadmlarından öğreneceği. emir mi veriyordu, yoksa eorcfuğıl 
miz hiçbir ıey hulunmadığuu aözlerimle lin cevabını mı? '/ fJ'' 
aördüm. KONYADA GENÇ BA 

c-Onlar da bizim ııibi saçlarını kesi· LARIN FUTBOL MA~ J-' 
etesil' . yorlar. Konyada çıkan Yeni Ses aas~.-

c-Onlar da bizim gibi ııiyiniyorlar. ıu fıkrayı alıyoruz : c ... Bu .,J'' 
c-Onlar da bizim ııibi ıteno-dakti· ııünü bölae meydanında aeı>Ç b•>;,,lı" 

loğrafiye biliyorlar. nn bir futbol maçı yapacald.....,.. 
«-Biz de onlar aihi spor yapıyoruz ı vennİftik. ,.-1' 

bizim eski hir meselemiz, Çiyen-Kuang· O gün, meydanı dolduraıılaf• ı'I' 
mei sözleri daiına hatırınmdadır: Bu, len:e bekledikleri halde oyuncııl•:~ 
iyi sıhhat güzellilc, demektir, manasına mediğini görerek geri dönerken giİl' ~ 
gelir. Sıhhat sahihi olmak i;in de spor maLİyetini ıınlamı~lardır ı •O 
yapmak lilzımııeldiğine aöre •ııor ana· sanın birinci günü.> idi. 
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=-- Olivier Ve Şü. ı•-----• ANSIZIN Y AKALIY AN AGRILAR 
to Nisan t937 
~ = ..... -

F ratelli Sperco 1 N. V. 
V A t 

W. ~.,. 11. \'an 
apur cen ası "' 

iler LıMtTET Diş Hekimi 

Vapur Acentesi A~~ il ~ N • Zee & '~o .. 
ROYALE NEERLANDAIS DElTJ"SCHE LEVANTE UNtE 

KUMPANYASI ıtAMBURG 
ORION vapuru 12 nisanda limanı- X Vapura 26 =ie-ncla bk)enjlmelg. 

lrıııa edip Amate.rdam. Rott.erdam ve teclir. Rotterdam, Haıınbuır Ye Bremaa 
lia.rnburg limanlan için yük alcaktu. içim yük bW eder. -· ...- .. 'fRrroN vapuru 18 nisanda limam- AMEIUKAN EXPORT UNES 
lrııza gdip yükünü tahliyeden 90DU. Tbe aport steemahip corpontion 
Burga. "Yanı& ye Köateace limanlan için F.xf.CUTIVE ...apuru 9 nisanda bek-
Yiilt aL.caktu. lenilmektedir. Nuyork iı,;in yük kabul 

Svemb Orimt ÜDeİla ~ eder. 
ClJNBORG vapuru 26 nia.nda Rottcr- EXCHANGE vapuru 15 nisanda bdde

nilmcktcdir. Ncvyork. için yük kabul 
da.rn, Hamburg, Gdynia ve Skand.inav- ed 

er. 
Ya. liınanlan için yük alacaktır. PiRE AKTARMASI Amerika seri 

SERViCi MARITIME ROUMAIN Seferler 

ALBA JUUA vapuru 21 nisanda EXCALIBUR vapuru 9 nisanda Pi-
tclip Pire. Malta ve Marsilya limanlan reden Boston ve Nevyorka hareket 
İçin yük alncaktır. edecektir. 

SUÇEA VA vapuru 19 mayısta gelip 
Maltn, Ccnova ve Marsily limanlan İçin 
l'iik alacaktır. 

Seyahat müddeti 
Pire - Boston 16 gündür 
Pire - Nevyork l 8 gündür 

•81t&• Yolcu ve yük kabul eder. Senice Maritim Roumain - Bucarest 

11andaki harelcet tarihleriyle navlun- DUROSTOR .apwa 2 mayıııta bek-
i d d ~ -·'~ f-.iJmelrted.ir. Köst- Sulina, Galats ar aki de~ikler en acenta meıJUll· ---. 
)'et kabul etmez. ve biitün Tuna lim.anl•n içinyük kabul 

Daha fazla tnfsili..t için ile.inci kor- eder. -.. -donda Tahmil ve Tahliye binan arka- Societc Royale Hongroise Maritime 
talığına müracaat edilmesi rica olu- SZEGED vapunı 19 nisanda bekle-
nı.rr. nibnektedir. Belgrad, No•isad, Buda-
eında FRA TELU SPERCO vapur acen- peşte, Br..tisJava Linz ve Viyana liman-

TELEFON : 4142/ 4221 / 2663 lan için yiik kabul eder. -· ~ .. JOHNSTON Warren Jines LTD > 
Paris fakültesinden diplomalı 

oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalannı her gün sabah 

saat dokuzdan batfıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

,-.:kadar memleket hastanesinde 

~Ee~imi 1 
MİTAT OREL ~ 

LIVERPOOL 
DROMORE vapuru 11 nisanda bek

lea.ilmelıtedir.U.erpool 'ft AnTenleD 

mal setirecek ve Bı.qm, V ama. Kö-.. 
ce, Sulina, Kalas ve tbrail limanlan için 
Jik kabul edecekti. 

Den Norske MiddeJhav.linje -OSLO 
BOSPHORUS n,.... 19 nisanla 

beklenilmektedir.. Ayni gÜn Hayfa, 
Dieyep ve umum Norveç limanları için 
yük kabul eder. 

SARDlNIA vapuru 22 mayısta bek
lenilmektedi. Pire, lskendriye, Diyep, 
ve umum Norveç limanlan için yük ka
bul eder. 
rzz:z7..:Z7.ZZ7ZT~r.z7..ZZZ2-27J.Zn 

DOKTOR 

_ Sami Kulatçı ~ 
r 

"' Kulak, Boğaz, Buran hasta
lıkları birinci smıf 

Adres - Beyler Numan mütahassısı !'\ 
ıade sokağı Ahenk mat- Muayenehane: Birinci Beyler N 

baası yanında. ~ No. 36 Telefon 2310 
Numara:23 \ Evi: Göztepe tramvay cad· 

Telefon : 3434 ~ desi 992 Tele fon 3668 
(229) 1 1-26 (481) 

llrttpziR4Nt'k22at?ZZ t2W%1MtLJ fZT....0-.LZZZ;2Z/"'..zz;Q ~~_LX;~ 

Eczacı Kemal Aktaş 

Hilil Eczanesinde 
Bir şaheser yaptı 

Zümrüt Damlası 
( Erkek ) 

Mas kulen 

( Dişi ) 
Feminen 

l"i cinı koku 

Erkek koku be .. 
ilim çok hoşuma 
~itli. 

Acaba erkekle· 
tin de Dişi koku 
'nu hoşlarına gidi
l'or. 

Galiba?! 
.. 

kolonyası 

Türkiye Mensucat 
Türk Limitet 

Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

1 
~ek ve müteaddit kath pamuk iplikler, boyanır, kaster· 

enır, katlanır lnrmı:n ve mavi boyaların çeşitleri. 
FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

IRlNCI KORDON REES u a acı 
~:,~!~~ l~';. ~~~3 

LESBIAN vapuru 19 martta ı 
Londra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracak ve ayni za
manda Londra ve Hull için 
yük alacakhr. 

GRODNO vapuru 8 nisanda 
Londra, Hull ve Anversten 
gelip yOk çıkaracak ve ayni 
zamanda Londra, Hull iç.in yük 
alacakhr. 

HORTAÇSU 
Muayenehanesini Birinci 

Beyler aokağı 36 numaraya 
nakletmiıtir .Hastalannı müs
takil olarak kabul ve tedari 
eder. TELEFON 2946 

1-26 (2101] 
OPORTO vapuru limanı

mızda olup Liverpool ve Svan
seadan yükünü tahHye ediyo~ 
Ayni zamanda Liverpool ve 
Glugov için yük alacaktır. 

• •Rlfd ' Pl.:Jl!I. 

FLAMINlAN vapuru 5 ni
sanda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çı~aracak ve 
ayni zamanda Lıverpool ve 
Glas~ov için yük alacakbr. 

The General Steam 
Navigation Co. Ltd 

AD JUT ANT .vapuru ni~~n 
nihayetinde gehp Londra ıçın 
yük alacakt1r. 

NOT : Vürut tarihleri, va-
purların isim~~r! !e n~vlun üc
retlerinin degışıklıklermden me
suliyet kabul edilmez. 

Sigara da 

l3C>N9C> 
Mübadil ve gayri mübadil 

bonoları bilumum banka ve 
şirket hisse senetleri Ergani 
Sivas ve yüzde beş ve. iki 
faizli ve eski istikrau dahili 
tabviJleri ve buna mümasil 
her nevi esham sabn alır. 

Adres : lzmir Kemcralh 
Hacı Hasan oteli No. 60 

C AV 1 T 
T e)efon 3903 

(77) S.7 h.3 
w~~..mt< •iVırx;cr..a:J~ 

içseniz 

·eADYOL·iN 
. ; . ' ·- . ., .. 

Diş macunu kuUanıyorsanız, dişleriniıin daima temiz, daima 
be) az, daima saJlam kalacağına e:nin olabilirsiniz 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
1 
N 

Diş macun
larının en 

tesirli ve en 
nefisidir 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
1 
N 

Daima RADYOLIN 
Artık Balık yağı içilemez 

Ferit Kuvve.t Şurubu 
Balık yağından lıat kat kuv

vetlidir. Kansız, iştahsız, kud· 
retsiz, romatizmalı ve vereme 
istidadı olanlara 

Kuvvet, Can, Kan 
iştah verir. 

DEPO: 

S. Ferit Eczacı başı 
ŞiF A eczanesidir. 

• 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmıt pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. . 
Umum deposu : Sulu han cıvarında 28 - 9 Hüsnü Öz 

udemisli. 

~Y~i~~i."iii;····k·~·ş~··GRiP"iN~ . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Almakla derhal izale edilebilir 

GRIPIN 

Bütün ağrı, sıu ve ıstırapların panzehiridir. GRıPıN varken 
diş, baş, ve romatizma ağrılan çekilmez. Gripin nezle ve gribi 
geçirir : Harareti düşürür, hastalıkların önüne geçer. 

icabında günde üç kaşe alınabilir. 

GRIPIN 
:·····································································: - . - : 
· Taze Temiz Ucuz ilaç E 

Hamdi Nüzhet Çançar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

• . ---. --

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

İLAN 
Denizli vilayeti orman 

ğünden: 
direktörlü-

EKSiL TM EYE KONULAN iŞ 

Cwsi 
Muhammen kıymeti 

No, 1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Bir takım koltuk kanape maa teferrüat 
1 Adet tarto marka telefon makinesi 
1 " Zonguldak tipi 2 No. nikelli soba 
2 " Halk " " " " 
3 Takım perde 
9 " " 
1 Adet perger takımı 
2 • cep barometresi 
1 " Çadır 
3 " Termometre 
1 • Mira 
1 " Teodolit 
1 " Adler marka hesap makinesi 
1 • Çelik kabzah şerit metre 
1 " Hızır yangın söndürme aleti 

12 " Amerikan tipi sandalye 
12 " Çinko su kovası 

Ll. Ku. 
200 

29 
31 
40 
30 
72 
20 
12 

100 
3 

20 
300 
250 

20 
30 
3G 
3 

No. 2 Cinsi Muhammen kıymeti 
Li. Ku. 

60 1 
2 
3 
4 

1 Adet yazıhane Üstü kıristal cam 
2 " Etijer ala nev'inden 
3 • Dosya dolabı 
2 • Döner sandalye 

40 
90 
35 

No. 3 Cinsi Muhammen kıymeti 
Li. Ku. 

t 1 Adet taban halısı 4x4 cbadanda 
2 1 " Tnrkiye haritasım havi ciıvar halısı 
3 3 • Paspa~ 

Bu işe ilgi!i evrak. 

250 
30 
30 

Eksiltme şartnamesi ve evsaf şartnamesiyle mukavele su~eti. 
Yukarıda cins ve miktarı yazıla (25) kalem qya komısyonu-

muzca 1 Nisan 937 tarihinden itibaren 15 giln müddetle açık 
eksiltmeye çıkarılmışbr. Talip olanlarının . % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle birlikte eksiltme günD olan 15 ~ısan 937 Perşembe 
günü saat 14 te Denizli ili Orman darektörlüğünde haıır 
bulunmaları ilin olunur: 

Bu İfe ait eksiltme şartnamesiyle evsaf puslası ve mukavele 
sureti direktarlüğümibden parasız o!arak alınır. 

6~~1~13 1037 (597) 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas Depozitosu 
No. Yeri No. su Ne.,' T.L. 
819 lzmir Göxtepe tramvay caddesi Yeni Taj Evin yan 400 

644/1 838 hissesi 
Yukarıda gösterilen evin peşin vey:ı tak~itJe satışı 14-4-1937 

Çarşamba günü saat ONDA açık arbrma ıle yapılacakbr •. 
ıstekli olanların yevmi mezkurde yukarıda yazılı depozıtoyu 

veznemize yatırarak arbrmaya girmeleri ilin olunur. 
'lB--10 (551) 



Sahife to 

Hindi atanda 
Roma 9 ( Ö.R ) - Veziıistandaki 

ısvall lfilzdistandaki /11gıfiz makama· 
tını tmdışere aüşiirectk kadar genişle· 
mıştu. Tavvaıe kuvvetlen iisıleıe kaışı 

fenkıl haukdınde şiddetle devanı edı
yoılar. Utmanzal ve Mallks kabı/eleıi 
de lsranm elebaşısı olan Fakir ıpi ile 

anlaşmak avaklanmı$laıdır. Şimalı 
garbi suwındaki telgıof hat/atı kesıl
mıştir. lpı lngıilz lmlııl kuvvetlen ku
mandanımn müzakere üklı//eıini 1ed· 
detmiş bulwıduğıından lzaukfıt şiddrtle 
devam edecekta. 

Y.A. - l(lişemiz Delhide kral ve
kilınilz sararı önundc ;•apıtan bir as· 
kfli törem gösteıivor. 

YENi ASIR - -

muva/JakıJltt/e avdetinden sonra Mısır 
hükümeti milli müdafaa i,şleıine at/et
tiği büyük ehemmıveli tebarüz dtilecek 
olan programını tatbrka başltyacaktlf. 

Ordunun motörize kuvvet/eti mümkün 
o/dutu kadar çoğallılacaktv. 

Y.A - Yukarıdaki flsımler Mıst· 

mı askerlerini Eösterıvor . 

to Nisan~ 

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

Cumhuriyet ordusunun taarruzu tutunmuştur 

Baş kaldıran kuvvetleri tayyare bomb&rdımanlariyle 
tepeli yen cumhuriyetçiler zafere doğru koşuyor 

Madrid müdafaa 
PARIS, 9 (ö.R) - ispanyadaki harp 

hareketlerinde bugün en mühim hadi· 
seler Biskaya cephesinde değil Madricl 
cephesinde olmu~tur. Burada hükümet• 
çiler kısmi, faknt mesut bazı hücumlar 
yapmışlardır. 

Madrid müdafaa komitesinin öğleyin 
n~redilen tebliği bu hareketleri kaydet· 
mekle iktifa etmekte ve Madrid cephe· 
sının birçok kısımlnnnda Cumhuriyet 
kuvvetlerinin ezcümle Estramador yo· 
lunda muvaffakıyetli keşif hareketleri 
yaptıklarını bildirmektedir. Bu hareket• 
ler neticesinde Cumhuriyet kuvvetleri· 
nin hatları mühim mikyasta ıslüh edil· 
miş ve hasımdan mühim harp malze· 
mesi alınını§tır. Bunlar arasındn on iki 
mitralyöz vardır. Tayyareler birçok 
mevkileri ve bilhassa T oledoyu bom· 
bardıman etmiılerdir. 

Bu hnrcketler hakkında Havns ajan• 
ııının Madrid muhabiri daha fazla tafsi· 
lat vermektedir Gönderdiği telgraflar 
iki hücum knydetmektedir. Hücumlar· 
dan biri Madridin cenubunda Karahan· 
tel mıntakasındn, diğeri garbında Kaza 
del Kampo mıntakasındadır. 

Birinci hücum hakkında muhabir ıu 
tafsilatı vermektedir : 

- Hükümet kuvvetleri Karabanşel 

mıntakasında yaptıklan hücum netice• 
sinde asilerin mühim siper hatlarını zap• 
tetmişlerdir. 

HARP SABAHA KADAR 
DEVAM ETIJ 

Kaza de Kampo hücumu hnkkında 

kuvvetleri kumandanı: Asiler harp istiyorlardı, 

börle harap• ediyoılar -Marfndm acınacak Jrali-

şimdi taarruz sırası 

ayni muhabir ıu telgrafı göndenniıtir ı 

Aktam başlıyan muharebe son 
derece ıiddetli devam etmiş ve F era 
mıntakasına kadar sirayet ederek sa

bah saat sekize kadar devam etmiştir .• 
Cumhuriyet kuvvetleri Karabanşel as· 
keri hastanesini zaptetmişlerdir. Şid

detli tayyare bombardımanından sonra 
Cumhuriyetçiler ileri hareketlerine de· 
vam ederek Fedro Elmaderi zaptetmİş· 
lerdir. Bu harp şimdi bitmiıtir. Milis 
kuvvetleri zaptettikleri mevkileri tah
kim ile meşguldürler. 

Kaza del Kampo hücumuna gelince 
bu cephede Cumhuriyetçiler Kaveglia 
ile eski mezarlığı uıptetmişlerdir. Tay
yareler gece ve. sabah asilerin Kaza 
del Kampo mevkiini ıiddetle bombar
dıman etmişlerdir. Hareket devam et
mektedir. Cumhuriyetçiler Koronya yo
lunda ~e Üniversite mahallesi ietikame• 
tinde mevkilerini ıslah etmiılerdir. 

BISKA YA CEPHESiNDE 
Biskaya cephesinde ise son 2 4 saat• 

te nisbi bir sükunet hüküm sürmÜ§tÜr .• 
Bilbaoda müdafaa komitesinin dün ak
ıam gazetecilere bildirdiğine göre cep• 
hede tam bir sükunet teessüs etmiş gi
bidir. Hasım vücudunu pek az hissettir
miştir. Yaptıkları hücumlarda Cumhu· 
riyetçilerden gördükleri mukavemetten 
yorgun düşen asiler 24 saatte yeni bir 
hareket yapmamışlardır. Cumhuriyetçi· 
ler yaptık.lan tahkimatı ıslah etmişler· 
dir. Hükümet kuvvetlerinin mikdarı ge· 
rek havada, gerekse karada gittikçe 

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

B. Stalilı 
Paris, 9 (Ö.R.)- cFrance de Bor

deaU> general Ludendrofla B. Bitlerin 
barışmasından sonra Alman siyaseti
nin Rusya ile bir mukarenete meyle
deceği faraziyelerine pek az imkan ve
riyor. Bu gazete FüHRF~'in şimdiye 
l ft.J-- L 1 

• • 
ıyesı ima 

Bir gün 
bir barba 

vrupa karışırsa iki cepheli 
maruz kalmayı istemiyor 

Rusya ile yakınlık ihtinıalleri düşünülüyormuş 
zu olarak gösterdiği Moskova komü
nizmine el uzatması imkanından şüphe 
etmekle beraber buna en az inananla
nn fikirlerini bile bulandıran bazı 

emarelcri hatırlatıyor. Ludcndrofun 
Almruı harici siyaseti üzerinde nüfuzu 
bertaraf edilse bile, bu şekilde bir de
ğişiklik ve inkılnp Alınan nnaııelerine 
muvafıktır. lspanya harbi Almanlara 
çok d<:'xs olmuş ve Rus tnyyarcciliği -
nin yüksek kıymetini takdir vesilesi 
olmuştur. Bununla beraber Nasyonal 
sosynliı.min simdiye kadar takip ettiği 

diplomasi yollarını altüst etmesi ancak 
bir fnraz.iye halindedir. 

c.LtBERTE DU SUD - OUEST> ayni 
mevzu hakkında diyor ki: Ludendrof
un B. Hiiler üzerindeki nüfuzunu pek 
mübalega etme.melidir. General Lo -
dendrof askeri geçit resimlerinde, ihti
yar flcd kareşal MAKENZEN yerine 
gösterişli bir yer tutabilir. Fakat Hit-

le olsa onun lehinde feda edeceğini 

gösterecek hiçbir emare yoktur. B. 
Hitler Hindenburg gibi bir adamı bile 
nüfuzu altına almıştı. Eğer şimdi Lu
dcndrofla barışmışsa, hiç şüphesiz 

onun oyununa -:tlet olmak için değildir. 
c!NTRANSIGEANT~ gazetesinde 

ise yine bu mesele hakkında GOLLUS 
şunları yazıyor: Şurası muhakkaktır 
ki Almanlar kolayca hakkımızdan gel
mek için bizi A vrupada yalnız bırak
mak isterler. Alman erkUnıharbiycsi 

artık iki cepheli bir harbe maruz kal
mağı istememektedir. Eğer Almanya 
Rusyayı bize karşı kendisiyle müttefik 
mevkiinde görmek için küçük bir arzu 
görse Rusyanın kollan arasına atıla

caktır. Hem de askeri müttefik bile 
değil, sadece harp halinde kendisine 
malzeme vcrmcğe hazır bir bitaraf bile 
olsa, Almanya razıdır. 

Fakat tuhaftır ki böyle olmayıp ta 

ederse işte o zaman komünizm bir teh
like oluyor. Alman hükümet.ini idare 
edenler her fırsat buldukça şunu ilan 
ediyorlar ki bizimle anlaşmnğı istemi
yor değillerdir. Eğer biz Rusya ile an
laşmamış olsak, bizimle pakaIA anla
şabilir lemıiş. Garibi şu ki Fransa<la 
bile onlara hak verecek kimseler çıkı
yor. Bunlara göre Hitler bir tek tehli
ke görüyor, o da komünizmdir ve ko
münizme sempati besleyenleri nefretle 
görüyor. Pek fila, fakat komünist Rus
ya ile anlaşma yapmağa ilk başlıyan 
kimdir ? Bizult B. Hitlcr. Bunu gör• 
miyecck kadar da safdil olmıyalıın ar
tık! 

Nihayet cTEMPS> , daima şu Rus
Alman mukareneti ihtimali üzerinde 
şu mütaleaları yürütüyor: 

Rusyada ynhudi nüfuzunun gerile
mesi Nasyonal sosyalizmi Sovyet Rus
yadan ayırır gibi olan geçilmez engeli 

R.Hııler 

ncrnl Ludendrof ve RE!CHSVEHR!N 
(Alınan ordusunun) bazı kumandan
ları Rusya ile hiç değilse ekonomik bir 
mukarcnete hasım değillerdir. Bu se
beple bu yolda bir sürpriz imkansız de
ğildir. Kendi i§lerine baş_ka memle-

bizimdir, diyor 
artmaktadır. Basklar kendilerine yaı• 
dım eden Asturyalılann yanında ccsıı• 
retle harp etmektedirler. Asilerin hücu• 
mu şimdi durdurulmuş gibi telakki edi· 
lebilir. Vaziyet henüz tamıımiyle ay• 
dınlanmış değilse de umumi intiba nik• 
hinliğe hak vermektedir. 

MADRtD, 9 ( ö.R) - Madrid müda· 
faa komitesi reisi general Miaja gaz.ete• 
eileri kabul ederek Madrid cephesinde 
cereyan eden hareketler hakkında nik"' 
binliğini bildirmiş ve demiştir ki : c.Asi· 
ler harp istiyorlardı, istediklerini bula• 
caklardır. Taarruz etmek sırası nrtık 
bize gelmiştir.> 

ASiLERiN TEKZiBi 
Salamanka, 9 ( ö.R) - Nasyonalist• 

ler harp hareketleri hakkında hükümet• 
çilerin tebliğlerindeki haberleri tekziP 
ediyorlar. Santander cephesinde kızılla• 
nn ilerledikleri doğru değildir. BilakİI 
41 ölü bırakmışlardır. Biskaya cephe• 
sinde nasyonalist ileri hareketi devam et• 
mektedir. Dün de dört köy ve bir yığın 
harp malzemesi ele gcçirilmi§tir. Gre• 
nada cephesinde kanlı mücadeleler olu"' 
yor. Bir harp sahnesinde görülen 500 
ceset arasında birçok Fransız ve Ru5 
zabitleri de vardı. 

Bilbaodan gelen haberlere göre bit 
çok kimseler şiı:pdiden şehri tcrketmcie 
başlamışlardır. Madrid müdafii gene
ral Miaja Bilbao müdafilerine radyo jle 
hitap ederek son nefeslerine kadar ıeb• 
ri müdafaaya kendilerini davet etınİf 
ve Madridden takviye kuvvetleri göıt• 
derileceğini bildirmiştir. 

ISPANYOL ÇOCUKLAR! 
Roma, 9 ( ö.R ) - Sevilde çJkılll 

cAriba Espana> gazetesinin bildirdi~İ' 
ne göre Madridden 4000 İspanyol çıY 
cuğu Sovyet Rusyaya gönderilecektir" 
Bunlann ana babaları buna razi değil: 
lene de Madrid müdafii bu rnuhalefetl 
nazarı dikkate almamış! 

Roma, 9 (ö.R) - Nasyonalist k111' 
nağından bildirildiğine göre Bisko>'' 
cephesinde dün Nasyonalist kuvvetleri 
yeni bir ileri hareketine hazır olrıı~ 
üzere zaptettikleri mevkileri tahkirn el• 

miıılerdir. Tayyareler birçok hava tDııt' 
ruzlan yapmıılar ve bu arada Bilha0 f11 
da bombardıman etmişlerdir. 

il~· 
Roma, 9 ( ö.R) - Salamımka n b• 

yonalist umumi karargahının resmi te .. 
liği : Crenada cephesinde kızıllar ~ı.ı· 
cum etmişlerse de püskürtülmüşlerd•1;: 
Harp sahnesinde 5 00 ölü bırakınışlll O" 

dır. 150 kızıl milis silahlariyle No5>' 
nalist hatlannn gcçmi~lerdir. , ...... 
••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• . bit 
etmeyen Fransa mütckabilcn }liÇJ3Ll 

devletin dahili ~lcrine karışmn:- bit 
sebeple, Rusyayı evvelce tanıdığı tif& 
rejime yakın bir şekle doğru gc .pcı 
ve şiddetli bir engele tesadüf etın~ ttı"' 

. • gibl 
getirecek olan inkılflbı scyırcı . Jııı5"' 

kip etmcktedi;. Böyle bir rejiınillld~ 
yadaki zaruretlere en uygun ° ısıtl"' 
da iddia edilebilir. Bu vaziyet lcarŞ .M• 

azif . •.raf'.V'" 
da Fransanın da bir v .esı. ıot~bıtl 
- Fnrazi de olsa • böyle bır :iJ1 

beynelmilel si aset sahasında do 
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- 145 - ile işletmeler ihtiyacına göre lüzumu görülecek mahallerde i~tih-

lki Pnrdaynn bütün kuvvetlerini top- - Fransovn dö Monmoransi! Nere- dam olunmak üzere 6 şube şefi ve 15 kısım şefi hizmete abna-
layarak knleyi çevirenlerin üzerlerine desin? .. Eldivenini kaldırdığım zaman cakbr. 
atıldılar. Sokak toz, duman, tüfenk ne için burada bulunmadın? Ressamlık ve kısım şefliği için Ankarada yol dairesinde, Is
sesleriyle, bağrışmalar içinde kaldı. Eldiveni eyerine nstı, Uçüncü defa tanbulda Haydarpaşa işletmesinde, lzmirde de işletme merke
Yaya yürüyenler atlılar birbirine ka- olarak haykırdı: zinde 28-4-937 ç~tşamba günü müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
l"lştılar. Bu kargaşalıkta itilen, kakılan - Alçak! Mademki cevap vermek Ancak şube şefı olarak alınacaklarm imtihanları aynı günde 
baba ile oğul karşılnrındn açık delik için burada değilsin, o halde seni ben yalnız Ankar~da yapılacağmdan bu istekte oJanların muayyen 
gördiller. Kendilerini yıkık bir mcr- arayıp bulacağım. olan günde bızzat Ankarada yol dairesine müracaatleri 18'.ımcar. 
divenin yanında buldulr. Buraya na- Bunun üzerine atına atladı ve mai- Şube şefi olarak ahnacakların yüksek tahsil ~örmüş olmaları 
sıl geldikledni de bilemiyorlardı. Mu- yeti ile beraber bilyilk köprUden geç- lazımdır. Mühendis olanlar imtihansız alanır. Diğer talipler ve 
ette nevinden duran bu merdiveni sıç- mek üzere yollandı. f f '- 1 
raya sıçra:-,•a çıktılar. Nereye gittikle- ... na ıa en OKU u mezunları arasında imtihan yapılır. 

rini de bilemiyorlardı. Duman bulut- Monmaransi Gizin nazarında şlipheli . Kısım şefi ve ressamlık imtihanına gireceklerin en aşağı tab
lan arasında sallanan bu tehlikeli mer- ve kraliçe taraından da yanından uzak- sıl şarta ortadır. Nafıa fen okulu mezunları bu hizmetler için 
divenden kendilerini takibe kimse ce- laştırılmış bir halde olduğundan hiç imtihansız almir. Diğerleri arasında yapılacak İmtihanda san'at 
saret edemiyordu. Merdivenin en üst bir şeye kanşmıyarak olup bitenlere okulları ile lise mezunları tercih edilir. · 
basamağına çıktılar. Burası son bir di- seyirci kalmıştı. Bundan başka Mon- isteklilerin dilekçelerine .aşaeıda gösterilen vesaiki de eksiksiz 
:rek üzerinde duran bir sahanlık idi. maransi kendisine bir hücum yapıla- olarak iliştirerek en geç 26-4-937 tarihine kadar doğrudan doğ• 
Brışkn bi.rşey yoktu. Yalnız merdive- bileceğini asln aklına getimemişti. ruya adı geçen işletme müdürJüklerine ve Ankarada yol dairesi 
nin istinnt ettiği ve lağımın patlama- Çünkil Mareşal dö Monmoransi, di- reisliğ ine müracaat etmiş bulunmalara gerektir. Bu tarihten sonra 
siyle yıkılmıyan sipsivri bir duvar kal- ne büyük ynrdımlnr yapan din muha- yapılacak müracııatler kabul edilmez. 
ınıştı. Pnrday. lar derhal sıçrayarak rebelerine iştirak eden Valova hane- 1 _ Oiloma veya " Noterlikten " suret. 
oldukça geniş duvarın üzerine çıktılar. danının biricik şerefli varisi o devrin 2 - Hizmet vesaiki " en son ve evvelki hizmetler için ,, 
Arkalarında müthiş bir giirültil daha en nufuilu ve kudretli bir adamı idi. 3 _ Polisten tasdikli iyi ahlak belgesi. 
koptu. Ortalık toz dumana kanştL Et- Kendisi de katolikti. Gerçi birkaç de- d 
l"nfı kireç ve topraktan mürekkep bir fa hüknoların lehinde söz söylemişti. 4 - Hüviyet cüz anı " Nufusdan tasdikli " 
duman kaplndı. Merdiven de yıkılmış- Bu sözleri vicdan hürriyetine verdiği 5 - AskerJik vesikast " Askerliğini bitirmiş oJmak veya ala-
tı. kıymetten ibaretti. Vicdan hürriyeti kası bulunmamak Şarttır 11• 

Pardayanlar yüksek duvarın Ustün- taraftarları da kendisine büyük hiir- Şube şefi olanlardan yüksek okul mezunlarına bidayette 97, 
de çan seslerinin ve duman bulutlan- met besliyorlardı. yüksek bir mektepten mezun olmakla beraber yabanct bir mem-
nın istila ettikleri sema ile katillerin Hanedana karşı t.am bir · sadakati lcketten yüksek bir ihtisas diploması bulunanlar 130 lira ücretle 
kıyamet kopardıkları yer arasında kal- vardı. Fransa kralının bile en küçük hizmete ahr ır. Ve tatbik olunan esaslar dairesinde terfi eder 
tnışlardı. bir şüphesini mucip olacak en küçük ve zam görürler. 
Şövalye toz bulutlarının biraz da- bir hareketi yoktu. Fransova dö Mon- Kısım şefi ve ressam olarak alınacaklardan yüksek tahsil gö-

ğılmnsını bekliyerek etrafı gözetlerken moransi kendisinden şüphe edildiğini renlere 96, lise veya muadil meslek okulu mezunlarına 67 orta 
karşılaştığı manzaradan 'dudakları tit- dli§Unmekle beraber katillerin hücu- tahsil görenlere 57 lira ücret verilir. Garp lisanlarından 'birini 
rcmiş, kalbi duracak bir -vaziyete gel- muna uğrayacağma asla ihtimal ver- bildiği ayrı bir imtihanla beUi olanlar bir derece daha yukan 
ınişti. Duvarın diğer cihetinde gördük- m1yordu. ücretle alınabilirler. 
leri insnn kalbinin tahammülünün çok H · kf • 
Ustünde idi. Sokak tarafında abloka Yalnız Paris k.apılnrının kapatılma- izmetimize gırece erın terfileri ve görecekleri otomatik zam· 

sı gibi kendisini tehdit eden ihtiyati lar idaremiz için tatbik olunan kanunu mahsus hüktimlerine tev-edilen bir konağın bahçesi birbiri üs
tüne yığılı cesetlerle dolu idi. Bu ce
setlerin ve yığıntıların üstünde bir sü
rü adam ellerinde silAhlarla saldırıyor
lar ve büyük kapının merdivenlerinde 
de üç adam kılınçlarla kendilerini mü
dafaaya çalışıyorlardı. Hilcum eden
lerle mUdafaa ınevkiinde bulunanlara 
dikkatle bakan şövalye bunları tanı
makta zorluk çekmedi. Hücum eden
lerin başında Hanri dö Damvil artık 
ınüdnfondan kuvveti kcsilmeğe başla
dığı çok bariz şekilde anlaşılan da 
I'rnnsova do Monmoransi idi. Nihayet 
iki kardeş yüz yüze gelmişlerdi. 

bir tedbirin alınması aleyhinde bazı fı- f'k J A k d k d"I f ı an yapı ır. n ara a en ı erine vazi e verilenlerin a!acaklan 
rıldaklar çevrilmekte olduğunu hisset- mesken bedeli yukarıda gösterilen ücretlerden hariçtir. 

Bu da Marjansideld faciaların son 
perdesi idi. 
Şövalye müthiş bir sacla çıkardı: 

- Allah kahretsin! 
İhtiyar Pardayan saçları perişan bir 

vaziyette babasının arkasında duran 
Lüiz.i gördü ve tanıdı. 

Bu kız.ı kaçırdığını hatırlayarak ken
di kendine mırıldandı: 

- Lfuıet! 

mişti. 

Her ihtimale karşı konağında 
dafaa tertibatı almıştı. 

mü-

Bir kısmı katulik bir kısmı da Hük
no ofan ve vahşiyane muharebelerden 
nefret eden on iki kndar jantiyom hü
kümetc sadık olmakla beraber Mon
mornnsin in konağında kalmağı tercih 
eylemişlerdi. Konakta kırk kadar da 

muhafız vardı. Bunlardan başka yir
mi kadar hizmetçiyi de mareşal silah
landırdı. Hepsi seksen k~ilik bir kuv
vet teşkil eyliyorlardı. 

Konakta tabancn tüfcnk, barut, kur
şun ve saire silah ve erzak oldukça 
boldu. 

Bütün müdafaa tertibatını hazırla

yan mareşal ihtiyatta biraz ileri gitti
ğine bile kanicli. Zaman zaman ken
di kendine gülüyor, omuzlarını silki
yordu. Fakat Pardayanla Şövalyenin 
birbiri arkasına kaybolmaları endişe-

- 47 - lerini arttırıyordu. Acaba bunlar ne 
DAMVILIN ORDUSU olmuşlardı?. Bunu nasıl anlamalı idi?. 

Mareşal Dö Daınvil Sen Jermen dö Müdafaa tertibatını müteakip her ge
Lüksevadan verilen ilk işaret üzerine ce konak sıkı bir muhafaza altına alın
harcketc geçmişti. Ordusu ağır ağır dı. Devriyeler gezdiriliyordu. Bu bir
'Ve ~ok muntazam yürüyordu. Damvil kaç gün zarfında Lüiz annesinin yanın
hir ordu ile yürüyüşe başlmnıştı. Çün- da blundu. Jan dö Piyenin delilik alA
kü Monmaransinin korkunç bir muka- metleri devam ediyor, daima k~ndisi
Vemet göstereceğini tahmin eylemişti. ni Marjansidc sanarak söyleniyordu. 
Sanki bir düşman kalesini znptedecek _ tştc gelen odur.. Şimdi onn söyli-
lıniş gibi Monmarnnsinin konağına yeceğim. Oh.. Titriyorum .. 
sald~ak için bütün tertibatı. a~ıştı. Bu sıralarda Frnnsova karşısına çı-

liucum kıtnları şunlardı: Yırmı beş karsa çok "" div· dam k 11 ka . . . .. .. .. ""v gı n a o arını açı-
dar kendı ıantiyomları, uç yuz k-u- yor, dalgın dalgın bakıyor, fakat onu 

sur süvari, bunların arkasında barut 'tanımı •ordu. 
YUklü ile araba ve daha arkada iki L'" · ~ 15• ş·· 1 · rtalıkta • k • uız e ova ycnın o yo 
Yüz piyade askeri.. olmasından mütevellit teesürUnü belli 
Bunların hepsi gece Fossa Monmnr-

terdeki evin etrafında toplanmıştı. Yo
la çıkar çıkmaz bu askerin kumandası 
iantiyoınlardnn birine verildi. Mareşal 
otuz ntlı ile bunlnrdan ayrıldı. Gece 
ııUarın nal şakırtıları akisler yapıyor-

etmiyor, yalnız annsiyle uğraşıyordu. 

Muhakknk içinde derin bir azap ve 
ıstırap vardı. 

-BJTMLDI-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Her fiata du. Daınvil çok dli§ünceli idi. Diğer 
katiller gibi yi.izü gülmiyor, kahkaha
lar atmıyordu. Hatta gözleri etrafında M ii za yede ile satış 
Cerayan eden faciaları bile görmiyor- Önümüzdeki pazar günü yani nisanın 
du denebilirdi. on birinci günü sabahleyin ıaat on bu-
Yalnız atının önüne kim gelirse çar- çukta Karantina vapur iskelesi knroısın

Patak deviriyor, cesetleri çiğneyip ge- da Mitatpa~ caddsinde Mecidiye ıoka
çiYordu. Bütün bu dehşet arasında gö- ğında 4/ 1 numarada Emlak Bankası mü· 
tUnde beliren bir kadın hayali vardı. fetti,i bay Hamite ait bilcümle lüks mo· 
Onu düşünUyor, onun hayalinden ba5- bilyeler bilmüzayede satılacaktır. 
ku birşcy gömüyordu. Gerek yatak odası takımı tekmil, çif-

Otuz atlı yıldırım süratiylc çabucak te kanatlı şifonyeralı aynalı dolap, tu-

0~1 dö Memeye geldiler. valet, ve komodinosu. Kübik lüks do-
bamvıl konağının kapısının önünde kuz parçalı koltuk takımı, J adet lüks 

llttan inerken bağırdı: orta masaları, Borlu halısı büyük, elek-
- Fransovn dö Monmoransi! Bu el- trik l ambası, soba borulanyle, gumo-

tlıvcni bana atan sen mi idin? fon plfıklnriyle, kadife şezlong ve kol-
ll":Iindekı eldiveni de çivilenmiş ka- tuk. tabak takımı porselen, sandalye• 

~1Ya vuruyordu. Etrafta halk birikiyor, ler, portntif şezlonglar, orta ma~sı şişe 
eryatlar ortnlığı çınlatıyordu. takımları. Acem, Demirci halı ve sec-

Otuz atlı mermer bir heykel gibi cadeler bilmüzayede satılacaktır. 
~zl~ıini Daınvile dikmiş emirlerini Satı§ peşindir. 

kııyorlnrdı. Büyük Kardiçalı İbrahim bey hanın· 
baınvll eldiveni bir kere daha ka-ı da 40 numarada Emniyet müzayede 

:ıya vurarak daha yüksek sesle bağır- 1ialonu müdüriyeti 
I ; 1-2 ( ) 
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lzmir vilayeti Muhasebei 
siye Miidürlüğünden: 

Husu-

Değirmendere nahiyesine bağlı Gömüldnr köyD arazi tahrir 
ve itiraz tetkikatı neticelenm\ş olduğundan 937 mali senesi ver
gilerinin yeni tahrir ktymetleri üzerinden tahakkuk ettirileceği 
2901 sayılı kanunun 10 uncu .nıaddesine tevfikan ilin olunur. 

626 (1107) 

Izmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Hasanbaba hemşiresi Hayriyenin eski veraset vergisinden 

olan borcunun temini tahsili için tahsili emval kanununa tevfi
kan bacz edilen Seydiköy Izmir yolu üzerinde 77 dönüm arazi 

ve zeytinlik tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle müzayede
ye ç1karıldığmdan pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık Tahsilat 
kalemine müracaatları. 

10-17-24 625 (1111) 

lzmir Muhasebei 
diirliiğünden : 

Hususiye Mü-

Mesudiye mahallesinin İntikam sokağında Pola ait arsaya 
arazi komisyonunca 250 lira kıymet takdir edilmiştir. Sahibinin 
adresi belli olmadığından keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

624 (1108) 

IZMffi BELEDIYESINDEN: 
§ Senelik kirası yüz altı lira bedel 

muhammeneli Balcılarda 137 sayılı 

dükkanın bir senelik kirası baş ktıtip
liktcki şartname veçhile 20/ 4/ 937 salı 
günü saat onalhda açık artırma ile iha
le edilecektir. İştirak için sekiz liralık 
muvnkkat tcmiruıt makbuzu ile söyle
nen gün ve saatta encümene gelinir. 

4-7-10-13 1026 '{591) 

Tepecikte Yedikızlar soka· 
ğında muhabere alayı garoi· 
zonu içinde vaki olup Cıvanaki 
F ondre vereselerine ait 56 No. 
18 dönüm miktarmda ve seçi
len muhammin heyet tarafın· 
dan beher dönllmüne 20 lira 
kıymet takdir edilen tarla ci
heti askeriye için menafii umu
miye karariyle vilayet yüksek 
makamınca istimlakine karar 
verilmiştir. 

istimlak kararnamesine tev· 
fikan alakadarlarm bir itiraz-
ları varsa seb.i:ı gün zarfında 
hakkı itirazlarmı istimal etmek 
üzere keyfiyet ilin olunur. 

627 (1120) 
1 - Senelik kirası elli lira 

bedeli muhammenli Kemer cad
desindeki eski duhuliye bara
kasının bir senelik kirası bat
kitiplikteki şartname veçhile 
30-4-937 Cuma günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 

edilecektir. iştirak için dö~t li
ralık muvakkat teminat mak-

buzu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

2 - 1 Haziran 1937 tarihin
den Mayıs 938 nihayetine ka
dar bir sene zarfmda beledi
yece neşredilecek tahminen 
yirmi bir bin satır ilan, beher 
satırı dokuz bu~uk kuruştan 
bin dokuz yiiz doksan beş lira 
bedeli muhammenle başkatip
Jikteki şartname veçbile 
30-4-937 Cuma günü saat on 
alhda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için yüz elli 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve satte 
encümene gelinir. 

3 - Senelik kirası yetmiş 
beş lira bedeli muhammenle 
Karşıyakada Fahreddin paşa 
caddesindeki çocuk bahçesinin 
bulunduğu gazinonun iki sene· 
kirası başkatipJikteki şartname 
veçhile 30-4-937 Cuma günü 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. Şartnameye 
bağlı keşifte gösterilen yedi 
yüz altmış dört lira on beş ku
ruşluk iş müstecir tarafmdan 
yapılacaktır. iştirak için altmış 
dokuz Jiralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encllmene gelinir. 
10-13-17-'20 628 (1122) 

Sabite., 

Kazmirci 
A. Hüsameddin Eren 

IZMIR ŞUBESi 

PEŞTEM_\LCILARDA : Mimar 
Kemaleddin caddesi No. 43 

Telefon 2555 

TOPTAN J>ERAKENDE 

A. 
( Bir defa gidip görünüz ) 

HUsamedd&n Eren kumasları sağlam 
solmaz, ••k ve ucuz1ur. 

·········::1111111111111 ••••••••• 

SATIŞLAR IS1~ANRUL FIATI 
Pazarlık Yoktur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YAZLIK ZARiF SON MODA 
KUMAŞLAR GELDi 

A. Hüsamettinin mağazasına uğramadan geçmeyiniz. 

"'---· ~ ............................ ... 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

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

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

Sun'i gübrel~r Anadolu Metkez Deposu 
Y emış çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Telgraf adresi: KARADAVUT Telefon 3809 

~---------------~--~-" 

tv.'T~.LZZ.Zr~Al"..::a>.122ZD.r..LT-AZ7.7A 

Keçeciler Cellalbaşı sokağında 
5-V-E 7 ı >E 

Yen iden tanzim ve tefriş edilen VAT AN oteli müşteri· 
lerinin her türlü istirahatini temin eylemeği düşünmüştür. 
Sıcak ve soğuk banyoları geniş ve havadar babç~si vardır. 

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

1-26 (357) h.3 s. 7 

'-Jatmazden evvel PERLOOENT dit 

macununu kullanmalı suretli• anızınızı 

"yıkamayı kendlnıza bir vazife biliniz. 

't>ERLOOEN1 kıyas ubul etmez bir) 

muzaddı taaffQndOr. 

.· /, -e-- . 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem· 

)erini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tıılar için bmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazıh ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. a•• Telefon a4•• 



DOKTOR 
~, • • • : ,.' • (. Ç'. • . 1 -· 

HANDAN Haraççı Kardeşler 
K. SARACOGLU 

Doğum ve kadın hastalıkları 
Mütabass1S1 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü l"apur iskelesi 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon N o. 2545 

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

Çocuk arabaıarının: En lüks Avrupa mamulatı ve en dayanıklılaranı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucuzlarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ZAYİ 
Karyo)aJar!n : En lüks. beyaz ve sarı nikelaşh modellerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1925 - 1926 yılıoda mezun 
olup Akhisar ilk okulundan 
aldığım şahadetnamemi zayi 

llaraççı Kardeşlerin 1 Z M 1 R ve ANKA R 
mağazalarından temin edebilirsiniz. 

ettiğimden ve bir yenisini ala
cağımdan' ıayi olan şahadet
namemin hiçbir kıymeti olma
dıRını bildiririm. 

••••••••••••••••••ıııııııııııııırııırırııııırııı •••••••••••••••••• 

YENi EV YAPANLAR, YENİ EVLENENLER · 

Kardiçalı Hüseyinbey Hanı 
No. 41 Hilmi 

Mobilyelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler. ' ................................ . 
623 (1106) 

Sfcill Ticaret memurluğundan: 
Tescil edilmiş olan (Türkiye Cümhuriyet merkez bankası lz

mir şubesi) nin 8-4-937 tarihile tasdikli sirkülui ticaı et kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1967 numarasına kayt ve tescil \!dildiği 
ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu resmi mührü ve F.Tenik imıası 

1: Sirküler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 

Ankara Merkezi: Bankabr caddesi 
ANKARA 

Birinci kanun 1955 
1715 sayılı kanun ve 1-9-1931 tarihli esas nizamnamenin ve 

bunlara ait tadillerin hükümlerine tabi o'an bankamızın idare 

merkezi ile şubelerini taahhüt altına almağa salahiyettar olanla
rın imza örneklerini işbu sirkülerimizle sunuyoruz. 

Bankamızın gerek idare merkezinden, gerek şube!erinden 
çıkan bütün evrak ve vesaik muteber olabilmek ve müessese-

mizi ilzam edebilmek için aşağıda yazılı şartlarla mntlaka iki 
imzayı taşıyacaktır. 

1 - idare meclisi reis veya azasından biri ile umum müdür 
' eya umum müdür muavininin veyahut umum müdürle umum 

müdür muavininin bir arada imzaları; bankamızı taahhüt altına 
alır. 

2 - Biri mutlaka A smıfından olmak üzere 2 No.lu listede 
bulunan imzalardan ikisi ilgili oldukları merkez veya şube için 
muteberdir. 

3 - ilişik 1 No.h listede bulunan imzalar merkez ve şubeler 
için 2 sayılı listedeki imzalardan biri yerine kaim olabilir.-

Bu sirkülerimiz 1 - 1 - 1936 tarihinden başhyarak tatbik olu
nacak ve bu taribden sonra bundan öncekHerin hepsini hüküm
süz bırakacaktır. 

Nüsret Meyta 

Şefik Başman 

Reşat Eı beyli 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
Nüsret Salahattin 

iDARE MECLiSi 
Reis imzası 

Müderris, Sabık şurayı devlet reisi 
Aza imzası 

Sabık meb'us ve maliye heyeti tcftişiye reisi 
Aza imzası 

Sabık Banka müdürü 
Mabmvt Nedim Sinaph Aza imzası 

banka müdürü Sabık maliye müfettişi, 
Hakkı Saffet Tarı Aza 

Sabık banka umum müdürü 
Nüsret Namık Uzgören Aza 

Sabım banka müdürü 
Ahmet Mônir Erhan Aza 

LİSTE: No. 1 

Salabatttin Çam 

Nedim Ersun 

Namık Zeki 
LiSTE: No. 2 

Mecit Duruiz 
izzet Ulugay 
Müfit Erman 
Şükrü Sarpman 
Sadullah Berge 
Behzat Örge 
Fabıettin Ulaş 
Umumi No. 2557 

Sabık meb'us 

UMUM MÜDÜRLÜK 
Umum müdür 

F abri maliye müfettişi 
Muhasebe Müdürü 

Sabık Maliye müfettişi 
Mali Müşavir 

IZMIR ŞUBESi 
Müdür 
Kontrolör 
Müdür Muavini 
Mubasebeei 
Başveznedar 
Servis şefi 
Servis Şefi 

• 

imza 

. 
ımza 

ımza 

imzası A 

imzası A 

imzası A 

imzası A 
imzası A 
imzası A 
imzası B 
imzası 8 
imzası B 
imzası B 

işbu sirküler suretinin d;:ire dosyasında mahfuz ve mübrizi 

tarafından imzalı Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasınm idare 
Meclisi Reis ve azaları ve bir numaralı listede Umtım Müdürlük 

erkanı He lzmir Şubesini temsil eden müdürlerin şapoğrafla ko• 
nulmuş imzalarını havi nüshasına mutabakatı tasdik kılındı. Bin 
dokuz yüz otuz yedi nisan ayının sekizinci perşembe günü. 

lzmir Birinci Noteri resmi mühür ve M. Rifat Bayraktaroğlu 
' imzası. 9/4/937 

Dosyadaki tasdikli nusba gibidir. 
lzmir Sicili Ticaret memurluğu resmi mührü ve F. Tenik imzası. 

630 (1123) 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazırrısızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
ardak içiniz 

TELEFON: 2067 
~---~RBlllSlll~~!Bllllll.Mlll'.I . . , 

: ... •\ . " 

TOL 
, ~ BEYOGLUNDA 

,,_,.c._.,,,,.,~-.'.~ -;· ,..} Bris!.~~ .. 9teli 
SiRKECiDE 

•111 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tilrkiycnin en eski otelcisi 

BAY O ER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida· 
reıile bütün Eğe halkına ken· 
diıini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mlitbiş ucuzdur. 

Emlak ve Eytam bankasından: 
C. No. Yeri No. su Nev•i Depozitosu 

yeni taj T. L. 
38 Turgutlu Yenice mahallesinde 94,94/ A. ev 200 

Eskikilise sokak. 
176 Turgutlu istiklal mah. Paşa Bila No. 

camii civarı " 
750 

177 Turgutlu Turan Mah. Subaşı ,. alt katta üç dükkan 175 
bir sofa iki oda ve 

194 

217 

,, Yenice Mah. lzmir yolu ., 
ada 127 parsel 2627 

üst katta dört odayı 
milştemil otel 

ev 150 

,, Yeni Özyurt Mab. Eski ,, ,. 200 
hükümet cad. . 

Izahah yukarıda yazılı gayri menkullerin peşin para ile sahşları 
29-4-1937 Perşembe günü saat ONDA yapılmak üzere artırmaya 
konulmuştur. 

istekli olanların yevmi mezkurde gayrimenkullerin hizalarında 
yazılı Depozitoyu Turgutlu Emaf ve Ahali Bankasına yatırarak 
müzayedeye iştirakJeri ilan olunur. 

10-25 6'l6 f1121} 

Ankara istasyonu için 
musaba kası 

• 
resım 

1) Ankarada yeni inşa edilen istasyon binası yolcu holiinün kar• 
şılıklı iki yan duvarlarında yapılacak' yağlı boya resimler için bir müsaba• 
ka açılmıştır. 

2) Müsabakaya girecek resimler; tuval üzerine yağlı boya, eskis hallılde 
1/10 mikyasında olacaktır. 

3) Müsabakaya girecek resimler Nafia Vekaletinin tayin edeceği bir jurl 
heyetince tetkik edilecektir. 

4) Müsabakaya girecek resimlerin nihayet 20/2/937 \arihine kadar An• 
karada Devlet Demiryolları Umumi müdürlüi,rüne makbuz mukabili tcs· 
lim edilmiş olması şarttır. Bu tarihten sonra gelecek resimler milsabakaya 
kabul edilmez . 

5) Her resim altına sanatkar tarafından bir rumuz konacak ve ayrıca mü• 
hürlü bir zarfla rumuz sahibinin ad re si ve ismi yazılarak gönderilecektir. 

6) İdarece verilen plan üzerinde hertakım eserin mahalline vaz'ı sırası 

gösterildiği gibi ayni numaralar tnkımı teşkil eden resimler üzerinede konula• 
caktır. 

7) Müsabakayı kazanacak üç takım eserden sırasiyle 
Birinciye 1000 lira 

ikinciye 750 lira 
üçüncüye 500 lira 

mükafat verilecektir. 
8) İstekliler müsabakaya gönderilecek resimlerin evsafı, mevzuu ve saire-

si hakkındak1 şartname ile bu resimlerin yolcu binasında konulacak mahnl• 
line ait plfuıları Haydarpaşa birinci, Sirkeci dokuzuncu, lzmirde sekiz.inci 
İşletme müdürlüklerinden ve Ankarada D. D. Yolları Yol dairesinden parası:ı 
olarak alabilirler. 

9) Fazla tafsilat almak ve yapılacak eserlerin konulncak mahallerini y~ 
rinde görmek isteyenlerin Ankarada Devlet Demiryolları U. Müdürlüğün• 

~1~14--19 592 ( 1019 ) 

Sağlan8 kefaletle verlllr. 

Balcılarda 

BALSAMIN 

Kumral, sarışın, yegine 11lllı 
kremlerdir. Cildi besler, çil. leke ve sivilceleri kamilen izalei 
eder. Yarım asırdanberi kibar mabfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Ba!samin acı badem gündüz için beyaz renkli 
lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoğlu latan~ 

lzmir Vilayeti Baytar direktörlü
ğünden: 

Vilayetin Damızlık aygırlarının yılhk ihtiyacı olan 120 bin kilo 
kuru ot Torbalının arapçı ve şehitler köylerindeki Hmıu5İ ııı~" 
hasebeye ait dört yüz dönüm çayırhktan temin edilecektıf• 
Muhammen bedeli 2053 lira olmak üzere bu çayırların biçtııe• 

k'f .;e kurutma, balya yapma ve şartnamede yazılı kazalara na ı I 
teslim edilmek şartiyle kilo · üzerinden on beş gün müddet e 
eksiltmeye konmuştur. . le 

IsteklHerin 154 liralık muvakkat teminat makbuzu ile ıb9 t 
tarihi olan 26 Nisan 937 Paıartesi günü saat onda ViliY~, 
Daimi encümenine şartnameyi görmek vebu hususla daha f~r. .. 
malumat almak istiyenlerin Vilayet Baytar direktörlüğüne nıur• 
caatları ilin olunur. 

10-15-26-25 109fl (621) 



to.- 10 Nisan t"'937 
-= 

fiOKUllUI' • ~ 
ı.=..:: v~ OIHLC.YJ<J 

Ne yazayım? 
,Ne yazayım, niçin yazayım, 

dıyorum. Nasıl yazayım diyo • 
~qın. Kimden bahsedeyim, ne
en nereden ve ne hakla fikci

Jıet edeyim. 
Faydası: olmalıtan, birfey ya-

7"1°maktan, derin bir ac: için
e kalmaktan ve ot gibi yaşa • 

"'<ılıtan bıkıyorum. 
Bazan bıkmaktan, bazan şikci

k~tten, bu mırıltılardan.. Bu sil-
1nıne, bu budalaca, bu ahmak

rcı mırıltdardan da bıkıyorum. 

*** I Gök uzak, yer katı. Bir boş-
,"k içinde sallanan evhama kı
•nç çeken :avallı bir adam gibi 
0~ınaktan, gülünç olmaktan ve 
hıçbir şey olamamaktan korku
~orum. 

*** 4dımlarımı tek tek •ayıyo-
tqın. Günlerimi tek tek sayıya · 
rqın. Her batan güneşin arkasın
rlcın koşarak ona yetişmek isti • 
~Ortım. 
I Günler geçiyor, geçiyor .. Saat
e,. akıyor, akıyor. Güneş aalci 
~eni beklemeden gidip kaybolu
~or. Gök beni dayttııyor: Y alnı%, 
hCIJ!dası:, ve ehemmiyetsi: bir 
e CIJ!Vtln gibiyim... Zavallıyım .. 
en. 

K. ERGONEŞ 

Başvekil !lnönü 
şerefine 

- Ba.<tarafı birinci sahifede 

ilııal eden müesse~elere akın 
etmişlerdir. Türk bayrakları 
hızırlanmıştır.Bütün şehir Türk 
bayraklariyle donatılacaktır. 
Başvekil ismet lnönüyle Dr. 

Arasın ziyareti Yugoslav resmi 
llıahafılinde büyük alaka uyan· 
dırmıştır. Başvekiliniz pazar 
akşamı burada bulunacak ve 
hararetle karşılanacaktır. 

Başvekilinizin ziyareti müna
•ebetiyle pazartesi günü ak
faını saat yedi buçukta Bel
!l'tad radyosu da Fransızca 
olarak ismet lnönünün hayat 
~e mesaileri hakkında bir kon
ferans neşredecektir. Yine ayni 
ladyo bu konferansı Salı günü 
llgilizce, Çarşamba günü de 

'I'ürkçe olarak neşredecektir. 
Çarşamba günü fevkalade 

~erasimle Yugoslavya Kral 
·~aihi Prens Pol tarafından 
'I'iirk güzel san'atlar sergısı 
açılacaktır. Bu sergi Büyük 
Şefimiz Atatürk ve Prens Pol
lltı bimayelerindedir. Serginin 
açılmasında Başvekilimiz, Dr. 
~ras ve Yugoslavya Başvekili 
~ e bulunacaktır. Yine Belgrad 
ısa mevceli radyosunda ( 49 

tııetre ve 18 rantimetre ) Bel
!l'~adda açılacak olan Türk 
lluzel S'ln'atlar sergisi hakkın-
~a muhtelif dillerde konferans-

r verilecektir. 
l Belgradda bulunan Türk ga· 
'.teciler heyeti bugün şebri
~1zde muhtelif yerleri gezmiş
r'rdir. Bu akşam Belgrad ope· 
:.sında verilen konseri dinle
•qışlerdir. 

q / /.//////,r'T/ZT/.7T7T.XLLZJ!T.J 

Teşekkür 
Refikamın vaz'ıhamli es· 

llasında büyük ihtimam ve 
Yardımlarını minnetle karşı
ladığım Dr. B. Fikret Tah
•iıı'in gösterdiği yüksek ala· 
ka ve mesleki bilgisini takdir 
'e teşekkürlerimi arzetmeği 
\'aıife bilirim. 

"Yeni Asır Muhalfitlerındtn 

>L Nur ı . ~Ar.iy1::1dızı:ıı:ınagzöz:ızıı.nı:zı;:ı~ 1 LfULZbtJV~ 
'l)anya mebusan reisi 

Parlse geldi 
Ilı Paris, 9 ( Ö. R ) - ispanya 
b tbusan rei!i B. Martinez 
lit'0 buraya gelmiştir. Kollek
" t>'~niyet teşkilatı hakkında 
raf unya sulh toplantısı .. ta
~tiltıdkan yapılacak konferansa 

tıı edecektir. 

Fransa'da parti 
!> . kongreleri 

ltl :rı~, 9 (Ô.R) - Beynt:lmi
ltr· ~dıkal ve demokrat parti· 
-ia~tıın ııenelik kongresi 19-21 

~.11da Lüksenburg' da yapıla-

TENi ASlk 
$ 

Köyceğiz cinayet davası Maliye 
Vekili geldi Binlerce dinleyici huzurunda M. Esat 

Bozkurt müesssir müdafaasını yaptı 
lstanbul, 9 ( Yeni Asrr mu· 

babirinden ) - Maliye Vekili 
Fuat Ağralı bu sabah Avrupa 
seyahatinden dönmüş ve kar-

Mahkeme, evvelce 
beraetlerine 

ida m kararı giyen mehkumların şılanmıştır. Maliye Vekilimiz 
Başvekille görüştükten sonra 

karar Vermiştir Ankaraya gidecek ve vazife· 
sine başlıyacaktır. 

Muğla, 9 (Hususi muhabiri· 
mi:den)- Köyceği:li B. Sabri. 
yi öldürmekle suçlu olarak evvel
ce idama mahkum edilen B. B. 

BOZKURT yapmıştı. Maktul ve- getirildiler. y 1 f ti 1 
reselerini Manisa mebusu Bay Tanınmış adliyeci B. Bo:kurt ugos av men aa er 
Relı'k Şevket iNCE temsil et- Paris, 9 (Ö.R) - Hariciye 

11%Un mren. müdafaasında dinle- . bl. d. M -mekteydi. nezaretı te ığ e ıyor: ontro 
yicileri ag"latan aö:lerle cinaye- k f b' d J O gün mahkeme salonu, hü • on eransına ır e eKasyon 

Asım ve Abdullahın nak:en de- t' ht l'I alh l l t - d y J b k kümet karidorları hıncahınç do- ın mu e ı ı a arını an a • gon ermeyen ugos av ü ü-
vam eden muhakemelerinde son luydu. Müdafaayı dinlemek ü:e- mıştır. meti bu konferansta Yugos-
müdalaalarını geçen cuma günü re ka:alardan da binlerce halk Ağır ce:a mahkemesi bugün- lav menfaatlerinin himayesinin 
Muğla ağır ceza mahkemesinde gelmişti. Suçlular jandarmaların kü celsesinde •uçluların beraat- Fransa tarafından deruhte edil-
J:mir mebusu B. Mahmut Esat muhafazası altında mahkemeye lerine karar vermiştir. mesini rica etmiştir. .................................................................................................................................................................................. 

Hükümet kuvvetleri ilerliyor 

Fransızlar harp malze
göndermiyorlarmış • 

mesı 

Bir lngiliz kruvazörü hücuma uğradı 
Madrid, 9 (A.A) - Hükü- disel~rden sonra Tanca mesele-

mPt milisleri geniş bir sahada siyle şiddetle alakadar olınak-
düşman cephesini yararak Es· tadırlar. 
!ramadure yo!u istikametinde Messagero gazetesi komünist 
ilerlemektedirler. partilerinin Tanca şubeleri ta-

Üniversite mahallesi :nınta· rafından zaman zaman gizlice 
kasında asiler bir huruç hare· bir bülten neşredilmekte oldu-
ketine teşebbüs ederek iki ğunu kaydettikten sonra şöyle 
saat kadar Cümhuriyetçilerin diyor: 
hatlarını zorlamışlardır. Şiddetli Carp devletleri mümessille· 
bir mania ateşi asilerin bu le· rinin gözleri önünde ve bun-
şebbüsüne mani olmuştur. !ardan bazılarının ma'.ıimatı tah-

Snal mınlakasında cümhu- tında bazı nahoş hadiseler ha-
riyet tayyereleri Valladolid İs· zırlanmaktadır. 

tasyoniyle Aviladaki asi mevzi- Bu gazeteye göre komünist-
lerini bombardıman etmişlerdir. ler bir hareket komitesi teşkil 

Cenub mın!akasında cümbu- ederek ispanya mümessiline 
·riyet tayyareleri Sanla Maria alınacak tedbirlerin bir listes'ni 
De La Cabeza il Penar.oya vermişlerdir. Bu liste komünist 
cephesinde tabşid edilen asi düşmanı olmalarından şüphe 

noktaları bombardıman etmiş· edilen memurların aılini, Tanca 
!erdir. Bundan maada bu tay· idaresi şeflerinden bazılarının 
yareler Toledonun askeri mer işten uzaklaştırılmasını ve mek-
kezlerini de bombardıman ede- teplerle hastanelerde bu!unan 
rek büyük has<ırat ika etmiş· rahibelerin hudut haricine çı· 
!erdir. karılmalarını derpiş oeylemekte-

Aragon cephesinde Huesca dir. 
mıntakasında cumhuriyet kıt· Paris, 9 (Ö.R) - Hakikate 
aları Huescaya hakim olan uygun olmıyan bazı haberlerin 
sırtları işgal ederek asilerin neşri münasebetiyle resmen şıı 
bütün mukabil taarruz!arını beyanat yapılmıştır: Bazı Fran-
tardetmişlerdir. sız gazetelerinin muhalefet his· 

Londra, 9 ( A.A ) - lspan· sini son derece ileri getirerek 
yol dip!omasi mabafili lspaııyol kendi memleketlerine karşı 
cümburiyet hükümetinin askeri hariçte iftiralar besliyecek şe• 
vaziyetinin müsait olmasına kild.ı yaptıkları neşriyat bazı 
rağmen maddi müşküller dola· yabancı gazeteler tarafından 
yısile Madride döıımesi ibtima· istismar edilerek güya Fransa-
!. . nın ispanyaya, beynelmilel ta· 
ının mevsimsiz olduğunu be- k ahbiltlere ay ırı olarak, harp 

yan etmektedir. Kabine erka- ma:zemesi ve gönüllüler gön-
nından birçoğunun Madridde derdiği hakkında haberler neş-
bulunmak suretiyle esasen bü- retmişlerdir. Bu gibi iddialar 
kümetin mevcudiyetini payi· Fraasanın lspany11. işlerine 
tahtta idame etmekte olduk· karşı daimi olarak muhafaza 
ları tasrih olunmaktadır. ettiği hareket tarzile kendili-

Londra, 9 (A.A) - Palma ğinden tekzip edilmektedir. 
De Majorgue'den bildirildiğine lngiltere ile mutabık kalarak 
göre Franko hükümeti lngiliz Avrupa milletlerine hpanya 
Gallant muhrib:nin Franko işlerinde bir ademi müda· 
tayyareleri tarafından bombar- hale anlaşmasının yapılmasına 
dımanı do!ayısiyle fogiltere ilk önce teşebbüs eden 

ı Fransadır. Yine Fransa mü· hükümetine teessürlerini bil-
essir ve umumi bir kontro

dirmiştir. 
!un tesisini ve süratle tatbikini Hadisetlen sonra Valansiyaya tavsiye etmiştir. Aynı suretle, 

hareket etmek emrını alan 
şimdıki halde ispanyada bulu-

lngiliz kruvazörü Sbropsbire'in nan bütün ecnebi gönüllerin 

Başvekil Ankaradan hareket etti 

istasyonda Atatürk 
tarafından uğurlandı 

Bu akşam Belgrada hareket ediyor 
Ankara, 9 (Yeni Asır - Te

lefonla) - Dost Yugoslavya 
Başvekili Dr. Bay Milan Sto- • 
yadinoviçin ziyaretini iade et
mek üzere Belgrada gidecek 
olan Başvekilimiz General ismet 
lnönü bu akşam hususi trenle 
lstanbula hareket etmiştir. 

istasyonda başda büyük Şef 
Atatürk olmak üzere Vekiller, 
M~buslar, Kor diplomatik, ve-

kaletler ileri gelenleri 
kilimizi parlak bir 
uğurlamıştır. 

Başve

surette 

Jstanbul, 9 (Yeni Asır Tele
fonla) - Başv~kil ismet lnönü 
yarın (bugün) sabah şehrimize 
gelecek ve merasimle karşıla

nacaktır. Başvekil lnönü, ak
şam ekspresle Belgrad'a git
mek üzere şehrimizden ayrıla· 
caktır. 

icra vekilleri heyeti 

Başvekil ismet lnönünün 
reisliğinde toplandı 

Ankara, 9 ( A.A ) - icra Vekilleri Heyeti bugün Başvekil 
ismet lnönünün reisliği altında toplanarak muhtelif işler ü:ı:erinde 
görüşmelerde bulunmuş ve bu işlere ait kararlar vermiftir. 

Dost Suriye başvekili 

Başvekilimize samimi 
duygularını r bildirdi 

Başvekilimiz de komşu memleket 
hakkında hissiyatını bildirmiştir 
Ankara, 9 (A.A) - Başvekil ismet lnönü ile Suriye başvekili 

Mardan bey arasında aşağıdaki telgraflar teati olunmuştur. 
Ekselans ismet lnönü. Başvekil. 

Ankara 
Suriyeye seyahatinde mljstacel bir surette durmadan devam 

eden Suriye heyeti kendisine karşı gösterilen hüsnü kabulden 
dolayı en har teşekkürlerinin kabulünü ekselansınızdan rica eder. 

Heyet, saadet ve refah temenni ettiğimiz büyük komşu ve 
dostumuz Türkiyeyi sureti hıuusiyede ziyr ret şerefine nailiyet 
için en yakın fırsattan istifadeyi ümit eylemektedir. 

Mardan Bey 
Ekselans Mardan Bey. Başvekil. 

Şam 
6 Nisan tarihli telgraflarında ifade buyurdukları hissiyattan 

dolayı ekselansınıza en har teşekkürlerimi bildirir ve ekselansı
nızla Türkiyede görüşmekten bahtiyarlık hissedeceğimi arzederim. 

Dost Suriye devletinin daimi saadet ve refahını temenni eylerim. 
ismet lnönU 

Federasyonda yeni istif al ar 

, Sahife 3 
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Her derde 
bire birdir 
Eskiden; yıldızı bozulan 11ıld...

baktınr, hıuta olan üfüru~ arar, tc
liini öğrenmek kaygısına düşenler fal 
açtınrlardı. 

Bilmem şimdi de böyleleri bulıuıW' 

mu ? • • 
Heme ise .... Dün, ben de çoktanberl 

kafamı kurt gibi kemiren bir muam
manın ana1ıtannı etime verecek sandı· 
ğım bir feylesof karşıma çıktı. Mal 
bulmuş mığribi gibi sevindim, hemen
yaka.sına sarıldım. 

- Hocam dedim, gel seninle halledi· 
Iecek i§lerimiz var? 

Bir tarafa oturarak, seldmstz sabah· 
st:: : 

- Hayırola nen ı-or yine Tokdil? 
Diye ba§ladığı si>Zünü bitiTmeden: 
- Sen ~ insanlığın falına bir bak-

sana ! dedim. 

Fal bakacak adam afal afal bana 
baktı : 

- Ne §<t§ıyor&1m, insanlar fU dün
yada ge~inmek, boğaz doldurnıak, aır
tını pekleştirmek, zevklenmek için ya
§ıyorlar değil mi ? 

- Yoooo! Sen o düşünceyi deği§fü 
bakayım da ondan scmTa görüşelim. 

- A feylesofum bu düşünce elbise 
değil ki değiştirip yenisini giyeyim. 

- Öyle değil, o elbisenin üstüne bir 
medeniyet ve insanlık çiçeği tak ki o 
da hayaiyet, izzetinefs, vekar falan ve 
falan olsun ... 

- Anladım ama, senin saydığın şey .. 
ler, mayası bozulmamış her insanda ol
nıasına rağmen; bazılarında şifre anah
tarı gibi kallanılaıı serı·et olmadıkça 

bir muauıına hahnde kalıyor. Söz 
söylenıek nıi istiyorsun mevkiin ve pa
ran ohnalı .• Biraz gu:rurlanmak mı ca
nın çekti: Herhalde siisün, §atafatm ol
ınalı .. 
Diye hayli daha söylenecektim fak.at 
feylesof ağzımı kapadı : 

- A birader dedi, sen beni sual !OT· 

mağa muamma hallettirmeğe çağırır· 

ken bana ders vermeğe kalkım... Söy
lediklerinin hepsi" i doğr:u sa ya ak bile 
i§in bir de .senin bilmediğin cephesi 
't:ar! •• 

- Ne 1nıi~ o? 
- Teptim keçe, bıizdüıl\ küldh geçi-

nebiliyor musun diinyalar senindir ... 
- Anlaştldı, senden de hayır yok 

feylesof! lç kahveni, sana da uğurla• 
olsun .. 

Dedim belki iyi etmedim ama, oldu 
bir kere .... 

TOKDJL 
...... ·································••ı 

l=l,ac.1 o 
m. 1600 ISTANBUL kb. 187,5 

Öğle neşriyatı - 12,30 plakla Türk 
musikisi 12,50 havadis 13,05 muhtelif 
plilk neşriyata 14 son. 

Akşam neşrıyatı 

18,30 plakla dans musil<isi. 
19.30 konferans : Dol<tor lbrahim Zati 
Mikroplar ve mikroplarla hastahklarır 
tarzı intikali .. 
20 Fasıl saz heyeıi 
20,30 Ömer Riza ıarafından Arapça 
sölev. 
20,45 Fasıl saz heyeti : Saaı ayarı 
2 I, 15 Orkestra. 
22 1 15 Ajans ve borsa haberleri ve eı· 

teai günün programı, 22,30 plakla so
lolar, opera ve operet parçaları 2 3 son. 

m. 550,5 BUDAPEŞTE kb.545 
18,25 Piyano konseri (Macar halk ııar· 
ktları) 18,50 kon. 19,25 plak 20,15 
Piyes 21 karışık konser 22.20 kon.22,40 
Çigan orl<estrası 23,25 Dans müziği 24 
Süel bando kons~ri 1,05 konuşmalar. 

m. 364,5 BOKREŞ kb. 825 
1 6 Süel bando l<onseri 19 kon. 19, l t 
karışık konser. (Flotov:Alesaandro Sıra 
della) operasından üvertür, Grig: ls

kandinav dansları, Rust: iki dans, Pon· 
eh illi: c:La Cioconda> operasından dam 
19,50 kon. 20, IO orke•tra müziği(Mas· 

eent: c:Manon:.dan fantazi, Saint Sacnı 
Fransız •Üel marşı) 20,40 Rumen halk 
şarkılan 2 1 kon. 2 1, 1 5 dans müziği 
22,30 l<on 22,45 hafif muıiki 23,45 l<on 

m. 470,2 PRAG 1 kb. 638 
18,55 orl<estra (Beethoven, Haendel, 
Mozart Mendelssohn). 19,'45 l<on.20, 15 

F d b k 
Brno, 20,35 kon. 20,50 Bratislava, 

e erasyon as aş anı 22,05 hail< l<onseri, 23 kon. 23.20 plak 
23,35 Dol Dauber dans orkestra11 ... 

kaptanına Valansiya ile Ali· geri çağrılmasını da is-
cante arasında takriben Callant rarla istemektedir. Fransanın 
muhribinin bombardıman edil- kabul ettiji;i taahhütleri ne ka-
diği noktada bir hükümet ge- dar bu:üs ve sadakatle tatbik 
misi görüldüğünün ihbar edil- ettiği, mahallinde bunu müşa-
miş olması dolayısiyle bôyle hede etmeğe imkan bulmuş 
bir yanlışlık vukulıulduğu izah olan bitaraf müşahitlerin ma• 
edilmiştir. liımudur. Bu şartlar dahilinde 

Roma, 9 (A.A) Havas hususi maksatla icad edildıği 
Ajansının muhabirinden; bedihi olarak gözükmekte 

Siyasi müşahitler bilhassa olan bu ittihamların ne gibi 
jleçenlerde ltalyanlar ile komü- saik ve hedefleri olduğu ko-
n;•' 'er arasında vukubulan hA· layca avırt edilebilir. 

B.Halit Bayrak istifa etti 
latanbul 9 ( Hususi muhabirimizden ) - Türk spor kurumu 

asbatk11nı Beyazıd mebusu B.Halit Bayrak spor kurumundaki 
vazifesinden istifa etti. Yerine dağcılık federasyonu reisi, Erzu
rum ıaylavı B. Şükrü Koçak tayin edildi. 

lstanbulspor takımı yarın Ankarada Altıoordu i~ bir maç ya
pacaktır. 

Duçeya bir tevcih 
Roma, 9 ( Ô.R ) - Duçe 

Lozan Üniversitesi namına ge· 
len bir delegasyonu kabul et· 
miştir. Bu delegasyon üni· 
versitenin kendisine Ho
noris Causa (fahri) doktoru 
diplomasını vermiştir. Duçe 
teşekkürle mulı:ahelede bulun• 
muştur. 
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I°"'Y:b~~~~ .. ··;~;;;;j;;;i~ .. ···~k~d~kj;·;;;;;··· i ~ NAZiLLi DOKUMA KOMBiNASINDA i 
lngiliZ ..... Kt:8liiliD ..... i8.Ç ...... giyme 768 ~;ki~;;;~· .. ·;~~t;j; .... ik;;ı edil-

·t·• l rinde bazı adetler miş!ir. Amerika~an ve lng~l~er~d~n 
oren e de ıspesyal makınalar getırılmıştır. 

1nglltcrede, kralın taç giyme töreni törene iştirak ettiği zaman herkes hay- landı. ,. bugün 
blr ah t ta nşanan devrin ru- retler içinde kalmıştı. Salisburi pes- Lord - High- Constable ın, . 

h anane Y ub. Y tte de,,.istirilebi- koposu tacı eline alıncaya kadar sah- hfila taç giyme törenlerinde diğer pa-
una uygun ır sure ı; :ı: --'-' • d .. t" b" 

1 blr · d..X.ildir: bu tören redcbilen Kcnteburi peskoposu, sed- ye ve rütbe sawplerın en us un ır 
Nazilliden röportajlar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• en sercmonı "IS , •• 

asırlardanheri en ufak teferruatına va· ı yesinden fırlamış Salisburl peskoposu-

1 
mevkiı va~dır.. . . .. . • Nazilli kombinasi inşaahnİ, ltombi 

kadar kanunla tayin ve tesbit nun elleri arasından tacı kavramış, fa- Onun, şımdik.i taç gıyme torenl~ın nanın çok değerli ve nazik işletme mü· 
nncaya d 1 · 'd' H ta · 1 •• 1 •••••

1111
••• 11 ••• •••

1
•

11 
••••••••••••••• de üzerine aldıg';ı vazife krallık nışan düru·· B Osman Akçamla birlikte göz-ec:lilmiş blr ev et ışı ır. er ç gıy- '1' · • •• 1 • : · · · · . · · 

.. . d larca e el törende 3Ç !!tyme toren C : ve alfunetlerının verılmesınde hazırı den geçiriyoruz . B. Osman, genı~ hır 

gelir gelmez derhal fa~iyete g~erek iı- (tında. ~lı~masıru ~emin .. i~~ndi~. ~u. ,u· 
leri tanzim etmiş, fabrika sankı tam teı- ı retle ışçının sıhhatıne buyuk Lır ıhtıı:naJll 
lcilabyle faaliyete geçrniı gibi. müesse· gösterilmiş oluyor. 

mc törcnın en ay vv , '-' • Vak 
780 

· · · d · b · 
b u surette aktif bir rol oyna- • d K J h • : bulunmaya inhisar etmektedir. - sahayı kaplıyan ve ışçının erın ır 

senin içinde gözleri çeken bir faaliyetin DOKUM~ 1HZA.R ~AlRE.51 • 0~ başlamasına amil olmuştur. Dokuma ihzar daıresınde de bırç 

u:;era.:U!sında bulun.anların bu hu- rın e ra a ızmet E tiyle Veligton dükü, dördüncil Corc'- huzurla barınacağı modem amele evini 

sustaki haklarını tetkik ve tayin etmek edt .. nler huna b· :ı un dördüncü Vilhelm'in, kraliçe Yik.: gösteriyo~. .. .• 
· blr dal d' fnal' te azt torya'nın taç giymesinde bu vazifeyı Devletın vo devlet muesseselennın üzere ayrı a et ıvanı ıye ,_ d b · d 

ktedir • • • l ) h k k yapmıştı. işçi mevzuuna ne ~a ar ıonıuz ır e-
gi:ıte~ en eski hukuk mUes-,i Jmtıyaz ar a a a• I Birçok asırlardanberidir ki, beş U. ğer verdiğini meydana çıkaran iııçi .ev-

Geçen hafta içinde Sovyet Rusyadan hususiyetler ve makinecilik aleminin ~ 
getirilen 38 vagon mak.ina ve makina son icatlariyle karıılaşmak mümküncluC· 
aksanunın gümrük muameleleri Nazilli- Lezona ve Bobinaj makineleri, ispe" 
de yapılm~tır. Bir gümrük memuru Na- yal makineler olduğu için Ameribcl'° 
zillide bu işle uğraşmaktadır. getirilmiştir. 

l .nden. b' . la1' bu cCourt of : } I • d • man baronları (Hasting, Romney, leri önünde uzun uzun tevakkuf edıyo· 
ıeae en ın ° . : zail ffi iŞ 0 3 0 af U: • H 1 D S d . h) kral Vest ruz Devlet fabrikanın ve sanayiin ku-

HALAÇ DAIRf.Sl Pamuklar iplik haline geldikten v• 
Fabrikanın işletme müdürü halaç da- Üç büyük ameliye geçirdikten sonra clO' 

ireainde, bu dairenin teşkilatı haltkında kuma için faaliyete geçmiş bulunur .. 
çok müfit izahat veriyor. Verilen iza- Dokuma dairesinde tam 766 adet clO' 
hattan anlıyoruz ki pamuk balyalan kuma makinesi yerleştirilmigtir. Bunl-' 
muntazam surette hazırlandıktan ıonra memleketin dokuma ihtiyacına cevd 
preselenerek bu daireye gelecektir. Na- vermeğe çalıpcaktır. Diyagonlu basrıı" 
zilli kombinaaı, Nazilli havalisinde ye- lar, zefüler ve diğer renldi ve dessin•~ 
ti~en pamukları işliyecektir. basmalar burada hazırlanarak, Tii . 

cı · d d ki ta · dalct eli- • • yt e over an wıc • · • auns> a ın a ç gıyme a •• • •• ••' •• •• .. •••'"il .. • il'•'• .. ''•••"'••• ~ ' ' ı d . . • f b 'k .. . .. t 
vanı, bazı garip görünen imtiyazların kat oldukça ağır olduğu için kralın ba· ı minster kilisesine girerken başına al- ~luşun a ışçıyı, a ) n ~ cuz u amın~n 
yurur.. ·· lü~t hakkında bir karar ver- cına kadar kaldıramamış, elinden kay- tın işlemeli bir örtil tutmak imtiyazını bır ele.m~~ı ola~a~ e e ':0~· onun sag-

0"" • .. ~ • • • • • • ukabil lam bilegıyle, ışlıyen zekasıyle ve ne§-mektcdir. Ancak, kralın taç gıyme tö- dırmıştı. Bereket vc.rsın Sallsburı pes- hfilzdırler. Bu hizmetlerme m • 
1
. al 

1 
al•k 

1 
k k d. · 

k k kr af ..:ı_ e ı ç ışmasıy e a a anara en ısıne reninde sağ elinin eldivenini verme , koposu çevik dnvranara tacı te ar yemek sofrasında kralın sağ tar ınuu v "'dd .
1 

. .. ._ .. 
1 .. n k ç:Uıştıgı mu etçe ven mesı mum~un yahut önilne bir seccade sermek gibi yakalamış, yere düşmesine mini o - yer almağa, altın işlemeli örtü,.... en-

1 
h . . 

ortaçağ Adetlcnne aıt ve buyuk bır muştu. dilerıne alıkoymağa hakları v ır. J • L. .• • f ... brikadan çıkacak . . .. .. . . . ard 1 o an erşeyı verıyor. 

· · · · h l . şçı a~am uzerı .. -k.ısı..n~,.lıkla korunmakta olan ımtiyaz- Tar giyme törenınde azır bu unan Grey de Ruthyn lordlannın, taç gıy-! E . f b .k ba,.ında hatta.• 
D.<U"'I' ~ .,, • • tır. vı a n anın yanı ,.. , 

ların çok mukaddes bir hakkı ifade et- diğer ruhaniler, kraliçeye taç gıydir- me alayından kralın altın mahmuzlan- i . dedir. Bol güneşle bol ziyanın kap-
mekte olduğunu gözönüne getirmek mesi mutat olan York peskoposu Vest-1 nı taşımak, Vorksop çiftliği sahibinin l:ığı binanın içinden sıhhat izleri altı-
1.Azımdır. minister dekanı, DuThan, Bath ve Vela de blr elinde hükUmdarlık asasını tu- yor gibi.. işçinin, evi içinde arayacağı 

Pamukların temizlenmesi ve hazırlan- mensucat sanayÜnin en ileri modelleri• 
maaı için meydana getirilen daire çolt verecektir. 

Meseli, şimali Ingilterenln . ~crhaiı- peskoposlarıdır. tup taç giyerken, kralın sağ koluna gir-

1 

her türlü istirahat sebepleri temin edil-
gi bir bucağında toprak sahıbı olan Taç giyme alayında kralın önünde mek imtiyazları vardir. mi tir. yemeğini muntazam bir surette 
bir kimsenin, taç giyme törenlerindeki gitmek ve onun Sen Edvard tacını ta- Mon adasında toprak sahibi olan ve~ istediği ıekilde ailesi efradıyle bir
ziyafetlerinden birinde krala havlu şımak hakkı, 13 üncil asra kadar kral- asilzadelerin, kralın taç giydiği gün likte yeyecek radyosunu dinliyecel ve 
uzatması onun sadakatine en büyUk dan sonra en bUyUk salahiyet sahibi iki tane avcı atmacası getirmeleri asır- muayyen gecelerde fabrikanın içindeki 

bir del~~·. . . . . olan ve rUşte v~ış bir h~ilm~r 1 Iarca devam eden bir mükellefiyetti; l •İnemaya 1ıidecek, tiyatrodan, konferans· 

şayanı dikkat yeniliklerle doludur. Es- İkmal dairesi de pyanı dikkatir. Klol 
piratör vaaıtasiyle pamukların kabili is- depolarında pamukların beyazlanın.,ı 
timal olmıyan tozlan dıpn)ra atılacalt temin edilecek ve istenilen renk verile' 
ve temizlenen pamuklar fitil haline ge• cektir. Basma dairesinde yetiştirilen J11'' 

tirüerek iplik ameliyesine hazırlana- kineler de iapesyaldir ve lngilterecle' 
cakhr. getirilmiıtir 

YANGIN CiHAZLARI Gravör dairesi, ıaron dairesi (Bu d•'. 

Bu gı~ı ımtiyazlar ıçın taç . gı~e tahta çıkınca, vısayet devrcsını geçı-J kralın yemek takımların'ı muhafazaya tan istifade decelt. Okuma ihtiyacını 
adalet dıvanı huzurunda ço~ çe~ mu- rinceye kadar kendisi namına hü~üm- memur olan zatın, hUkümdara mah- ı fabrikanın kütüphanesinde, hiçbir ücret 
~de~clcr yap,ılmaktad~. Nı~, _Y': darlık kudretini kullannn Lord-Hingh-

1 
sus et yemeğinin tadına bakmak imti- ödemeden temin edecektir. Spor, fab

dıncı Edvard m taç gıyme töre~ ıçın Stevardındı. Ancak böyle bir makamı 1 yazı vardı ki bu hizmete birçok kimse- rikanın kuruluşunda, i§çinin, ustabaşı
yapılan hazırlıklarda, memleketin en i§gal eden bir kimsenin kraln ciddi bir , ler gıpta ediyorlardı. Çünkü, kralın nın, teknisyenin, mühendisin, ıeflerin 
yüksek hukukçulariyle asılzadelerden raki 1 ih imali .. .. .. d t t 1 fras d k d alt ::- ·· k -d·· .. ·· .. k 

Fabrikada Spingler tabir edilen yan- irede tüylü pazenler yapılacak) tezriol 
gın söndürme cihazının vazifesi çok mü- işler için kullanılacaktır. Gravör daire,ı. 
himdir. Ufak bir yanlış halinde pamuk- bir nevi resim atelyesi vazifesini göf 
lar ate§ alabilir. Makineleri yangın kar- cektir. 

. 'p oması t goz onun e u u-

1 

so ın a ne a ar ın ve guıuUŞ ye- ve hatta fahri a mu urunun muştere 
mürekk~p olan adalet ~~1' kralın ]arak, Lord-H.ingh-Stevard, yalnız fev- mek takımları varsa, hepsini alıp gö- aurette ihtiyaçlarına cevap verecek va
SC:1:morude taşıyacağı eldıvenın :ğ te- kalade vaziyetlerde ve pek kısa biı: 

1 
türmek imtiyazını baizdL Bu imtiyaz - ziyette olacakbr. Daha ıimdiden Sümer 

şısında muhafaza için otomatik yangın Fabrikada görülecek, gezilecek f' 

aletleri faaliyete geçer ve makine dai- üzerinde konuşulacak o kadar işler .,., 
resi su ile dolar. ki, onları birkaç saat içinde gezip dO: 

Fabrika içinde normal rlıtubet yapa· laşmalt mümkün değil.. Burası, şirnd~ 
cak odanın tertibatı da pyanı dikkat- haliyle bile kocaman bir tehir m~ 
tir. Normal rütubet. fabrikada yaz ve taşıyor. kini .v~e~ hakkı, Earl of ~.~v::ı- müddet için tayin edilmeğe başlanmış- lar içinde en az gıptaya değer olanı 1 kulübü kurulmuştur. Ayrıca tenis kort· 

b~ .. nın ~· yoksa .Ne~kas~l d ·unl ~ tır. Nitekim, kraliçe Elizabet'in taç Scoulton ınMikAnesi sahibinin vazifesi 1 ıan da meydana getirilecektir. kış mevsimlerinde İgçinin ayni ıartlar al- ADNAN BlLCET 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• mildur gıbi çok milşkUl bır mese eyı . . d Ea 1 f A d 1 · 1 F b ik ·1 4 b' ı h •• ., . . gıymcsın e, r o run e seremoru- idi. Bu zata mutfağın et kısmına neza- a r anın ana ve ı ave ına an e-

halletmek vazıyeünde bulunuyordu. . ld 5 '-ı!.- 1S59 ta • b' · · d il bilir 87 . . . nın yapı ığı 1 son l'J.l.UUll rı- ret etmek vazifesi düşüyordu. Bu hiz- men tamamen ıtmışbr, en e . 
Geçen asırlarda tatbik edilen ımti- 1 . d 1 .. d..J. bat b' mikAb b · · h ı 

•• •• .. UQ e ya nız guneş v~up ıncaya metine mukabil, elana, koyun, sığır ve ın metre u ı eton ışı, ava ann 
yazlar bugunkülere gore kat kat fazla k da b ka . ga1 + ..... ı.,..;.. - · · • ı 1 "b'd' MONTRO 

. . . . .. a r u ma mı ış e .... ~~· av etleriyle balık ve tuz artıklarını ru- musaıt gıtmesıy e tamam anmış gı ı ır. 

ve çeşıili ıdi. M~l~ bugun artık, kı- Lord - Ceat - Chamberlain (mabe- mak hakkı vardı. SOVYET iŞÇiLERi KONFERANSI 
ralın sakalı trnş edılirkc.n gırtlağını ko- Ik defa 1 k 1100 T dal d d kl d F brik dak' f ı· ik' 1 Jc . . . . yinci) makamı i o ara aç giyme a et iv:ının a os- a a ı aa ıyet ı esas ı ıSl'l'\a 
ruyan bır bekçı, sarayın ıçınde her da ih ala da 1arc d hald rıl B' '----- • t · ı · d tarihinde birinci Hanri zamanın · - y r asır a evam ettiği e ay ıyor. ır ıı=un, ınşaa ış enn e ça-
saat başında horoz gibi öten bir uşak 1 d F b 'k · - · l 

- BCl§taTafı birinci aa.hif edc -

retle teşekkür ederim. Bu mu

ahedelerin akdi memleketleri-

, . .. .. . . ' das edilerek De Vere ailesine devre- bugün artık tatbik edilemiycn daha bir lışanlar ır. a rı a ınşnatını uzenne a an 
kral Johan m bır suru arazı hedıye et- ·· t bh't f' l b" ··k b. 1 

dilmişti. Bunun vazifesi, taç giyme tö- çok imtiyaz ve mükellefiyetler bulun- mu na ı ırma ar uyu ır azım a ça-tiği Ve buna mukabil kendisine krala l L s·· b k k t ı•• )t d 
rcninin arefe gecesi krnlın yatak oda- maktadır. li'ooı olmıyan bu adalet diva- ışaraK;, umer an ın on ro u a m a denizaşırı seyahatlerde refakat etmek ~· h . . k 'k . 1 k wa çal .. miz arasında mevcut olmaktan 

hali kalmamış ananevi dostlu

ğun bir ifadesidir. Ve iki mem
leket arasındaki dostane ve 
kültür mlinasebetleri ve ticaret 

münasebetlerinin inkişafına 
mesut bir surette yatdım ede

sında nöbet beklemek, sabahleyin kralı nının kendine mahsus blr mahkeme er ı~ı e sı sız o arn yapmag ı,..ı-
ve şayet Majesteyi deniz tutacak olur- giydirmek, taç giyme ziyafetinden ön- usulu vardır. Tôrcndc hak iddia eden- yorlar. 
sa gasyan ederken yardımda bulun- km k lkinci kısım faaliyet, fabrikanın, fab
mak mükellefiyetini yüklediği Sol.o - ce ve sonra kralın eline su dö c tir. lere yemin ettirilmekte, imtiyaz iddia· rika teknik kısımlarının, makinelerinin 
mon Attcrficlds'in bir halefi yoktur. Mabeyinci, bu hizmetine mukabil, sında bulunanların getirdikleri şahit- kuruluşuna aittir. Yüz yirmi kadar Sov-

F k t b a - b gun" hala kırk yarda kırmızı atlasla beraber taç 1 ler çok sıkı blr so..m•ya ""kilmektc-a ·a un. ragmen u • ·ı:.~ ~- yet montör ve mühendisi, makinelerin 
Lyston çiftliğinin sahibi, taç giyme tö- giyme arefesinde kralın yatmış olduğu dirlcr. Hele ortnçağdan kalma vesika kuruluşuna ve montajına nezaret et-
_.,.,...; .... ;,., · f tin mahsus ço"""'k ve yatağı, yatak odasındaki eşyayı, ya- ve fermanlar ibraz edildig';i zaman, di- ek d 

1 .. .............._. zıya c e •-.o m te ir. Bu mühendis ve montör erin 
tal Adclingto mnl·u-es· · tak takımları ve kralın gecelik enta- vanın karan hazan aylarca gecikmek- f l B pas arı, n ı.ıuuı ının sa- .. e i o an Na.zilli fabrikası mÜmCS!lili . Ek 1 1 J 

zif · • d " se ansımzın ça ışma annın hibi bir nevi sebze yemeği olan bir risini alıyordu. Bugünkü va · esı ısc, te ir. Kozmin, çok pratik ve esaslı bir çalış-

cektir. 

tcncere cDillegrout'u> hazırlamak, Vestrninister kilisesindeki taç giyme r!ZZZZZT~~TE~lfQ7~~ ma havası yaratmağa muvaffak olmuş- Montrö konferansında pek ya• 
Nether-Bilsington çiftliği sahibi iiç seremonisine ait hazırlıklnra nezaret tur. Sovyet iııçileri, muayyen bir proje kında muvaffakıyetle tetevvüç 
büyük kavanoz bal getinnek hakkını etmek, ve törende bir kılınçla kralın Satı (ık EV dahilinde, planlo. çall§ıyorlar.Her hafta etmesini görmeyi bütün kal• 

haizdir. Kralın tacını başına, Kenter- refakatinde bulunmaktan ibarettir. Bc-1 tramvay cad- ~ baııı. B. Kozıninin hazırladığı programa bimle temenni eder ve yüksek 
huri pcskoposunun geçmesi asırlnr- şinci Corc'un taç giymesinde bu va-, Göztepede, göre iıı taksimi yapılıyor ve taahhüt hürmetlerimin kabulünü rıca 
danbcri adettir. 12 inci asırdanberi yal- zife 1100 tarihinde vekilharçlık yap- desi üzerinde 831 numaralı edilen iş nksamı, dakikası dakikasına ye- eylerim. 
nız dört İngiliz hükümdarının tacını mış olan De Vere p.ilesine mensup Earl ev satılıktır. tigiyor. Bu zevkli ve övünülecek çalış- RUştU Aras 
başka ruhaniler giydirmişlerdir. Kral of Carrington'a düşmilştü. içinde elektriği, havagazı N madan Türk işçilerinin büyük istifadeler Paris, 9 ( Ö. R ) _ Montrö 
ikinci Hanri taç giyeceği esnada 0 sı- Ehemmiyetli rollerden birini de, t • d y . d .1 temin ettikleri de muhakkaktır. konferansında bulunmak üzere 
ralarda Kcntenburi peskoposu bulu- asılzadeler divanının başkmıı olan esısatı var ır. enı enı e- ~ YENi DtREKTöR 

lma bilecek haldedir. Havadar· h dün akşam hareket eden baş· nan Ralph d'Escures çok yaşlı derman- Lord - High-Constable a küıdır. Es- Kıııın avnlann gayri müsait gitmesini 
sız bir halde olduğu için, onun yerine kiden onun rolü, krallığın nskerl vali- dır. Talip olanlar "Yeni ~ ve işlerin yavn1 yürümekte olmnsını na- vekalet müsteşarı B. François 
Salisburi pcskoposunun taç giydirme- liği idi. Bu maknmı, daimi olmak üze- Asır,, idare müdürlüğünden N zarı itibara alan Sümerbank müessese· de T essan " Paris - Soir ,, ga-
sine karar verilmiştir. Fakat, derman- re kral Vilhelm ihdas etmişti; fakat arzu ettikleri tafsilatı ala- miz, KAyseri fabrikamnın değerli direk· zetesine şu beyanatta bulun-
sız ve yaşlı peskopos bir sedye ile kcn- on beşinci nsırdan itibaren bu yalnız bilirler. 9 _ lO S.4 törü B. Fnzliyi Nnzilli kombinası direk· muştur : 
dini Vcstminster kilisesine taşıtttrıp fevlrol5.de hallere hasrcdilmeğe baş- ,7777777777.7 7'777.:.'77:7YT/7 Y/"77J törlüğüne getirmiştir. B. Fazli iş başına " Üç hafta devam edeceği 
:: 
Aşk ve macera Romanı Tefrika No. 8 Hatlan müphem bir istihzayı aydın· ni hatırladı: cesimi aaklı ) O halde yapıl;;;--külfet 

latan bir gülüşle parlnk dişleri damağın· ı -Hnklısınız, dedi. 1 bu eğlenceye değmez .. 

..... !~ıı!!i.~~ .. ~~'! •. ~.~~t>!~ .. ~.~~P. .. ~ ............... Y.~P.~!.~:.Y.~.tJ.~P.9.Ş! 
Buğulu rengiyle Fırat kıp kızıldı. Ba- Basit bir çocuk dü~üncesinin hırsı ara-

lılı:çı gondolla.ı akıın sulardan nafaka- sındn o zabit olmuştu. Fakat o kız ço-
larını bcldiyorlardı. cuğu niçin unutmuştu. 
Meşum harp havasının içinde fikibe- Kesik kesik çizgiler içinde hafızasına 

tini bekliyen bu güzel çöl şehri çok acı sokulan bu on yedi ıene sonraki basü 
bir intizar devresi geçiriyordu. badelmevti ihnte, niçin §İmdi içine bir 

Genç zabit gurbettı.n kaçmak ister gnriplik çökmüştü~ Uzak mazinin kro
gibi ann yurdunun hatı-nsına dnldı. Ha- kisi ne tuhnf hisler alunda hafızasında 
yali on yedi sene evveline doğru gide- silik akisler yapıyordu.Bu, çok eskiden 
rck fakir bir mahalledeki dik saçlı ya- okunmuş bir kitnbın senelerce sonra 
rnmaz bir çocuk h yaline takıldı.On yaş- tesadüfen tekrar ele geçince kap kompo
lannda bırnktığı bu uzak mazi içinde kız zisyonuna bnkarken mevzuu hatırlamak 
arknd~ını hatırladı. Kim bilir o şimdi kndnr uzcık ve belirsiz izleri andırıyordu. 
nerelerde idi~ Ve kim bilir ne olmuştu) O böyle dalmış düşünürken.arkasında 
itte bu sırada on yedi sene evvelki bir tatlı bir Fransızca ses kulaklarını ok
ıöz ilk defa olarak kulaklarında tekrar şadı : 
çınladı : - Bonjur kapit,en ... 

cBen zabit olacağım.. Atım, ne- Sert bir hareketle dönen yiizbaşının 
ferim olacak.. O zaman seninle evle- gözleri. içinde ihtiras ışıltıları panldıyan 

da b~r Ürperme yarattı... . •W. lstihzn_sı~· ICaybetrniyen bakışlarla a~e- - lhtırnsa kement vurulabilir mi) 
Yuzba§ının hazer zamanında gıydıgı ta zaferını arayan bu esrnrlı kadın goz- - Haklısınız .. Hiç olmnzsa zekfuıı-

üniformasını sırtına geçirmiş, pantolonu· leri genç zabitin üzerinde dolaşıyordu. zın yarnttığı bu kaçırma vak'asını din-
nu da giymişti Bu karikatür manzara - Evet.. Dedi. Hayatım asker kar- leyemez miyim. ). 
içinde sempatik bir cazibe ile yuvarlak 1 yolnlannda geçti. - Çok kolay alınmış bir tertibat ne-
eamer yil2ünü gösteriyordu. Yüzbaşının Yüzbaşı ııimdi gülüyor ve asabını sar- ticcsi olarak. 
sert bakışlarında hafif bir tebessüm düş- san bu tesiri tahlil edemiyordu: ı O akşam rakslannw oynamalt üzere 
tü. - Bu hatıralar o kadar mı çok sizi sahneye çıkmı~tınız. Daha evvelden pis-

- Bonjur madmazel 1 Nudsınız, İı· İ§gal etti> Ben de korkuyordum ki bu 1 tin tam yanında ve siz oynarken yüzü-
tfrahat edebildiniz mi) ince kadın vücudunu, benim sert karyo· I nüze cephe almış birisi oturuyordu.Elin-

Sandalyadan birisine ilişmiı gibi du- lam rahatsız edecek... r de uyuşturucu bir gaz maskesi vardı .. 
ran genç kadın masa üzerindeki kürreyi - Korkunuzda yanıldığınızı anladı- Lüksler sönünce çevik bir hareketle si-
parmaklariyle döndürüyordu. nız, demek ) ze hücum etti. Karanlıktan bilistifade 

- Grand mersi lı.:apiten r Bağdatta - Bunun için çok mesudum. maskeyi yuzunüze geçirdi. Siz kendi-
ilk defa olarak rahat bir uyku uyudum. - O halde bir sual sormaklığıma mü- nizden geçtiniz. Ve bir erkek kolları 

Zabit hala beşuş çehresini bırakma· saadcnizi rica ederim. 1 arasında buraya getirildiniz. 
yor, kompilman yapmağa derin bir ihti· - Buyurun. - Eenfes bir macera .. Köy delikan-
yaç duyuyordu. - Ben niçin buraya getirildim) Ve lılannın kız knçırmaktalti maharetlerini 

- Sert bir asker karyolası, ince vü- neredeyim) ı işitmiştim. Buna ben de dahil olduğum 
cudunuzu... . Erkanıharp manidar baktıılarla kadı- için size teşekkür etmekliğim Jazım .. 

Kadın bu sözü reddedercesine bir ha· nın gözlerine gülerek baktı: 1 - O kadar büyük bir iı değil mat-
reket yaptı. - Bir erkek arzusu. Esirinuiniz ar- mazel... 

1 

- Yok .. Yok .. Kapiten .. Ben bir as- tık~ f - Ve hem aceba bu güzel Türk 
ker karyolasını kuş tüyü yatağa tercih O zehirleyici manayı bırakmıyan kn- macerasına değer miyim) 

ederim. dın hakışlnrı, zabitin ilk sözünü tek-, - .Erkek arzularına, ihtiraslarına her 
istihbarat ıef muavininin gözlerine rarladı : muzaffer olmuş kadının kendi güzelli· 

bulutlu bir teessür dalgası aksetti. Vücu- - Kuvvetli bir erkek arzu.su . .F akat.

1 

ğini istihdaf eden ifadesini kullandığını 
dunu tam kalbinin hizasından bir İspaz- - tltifatınıza teşekkür ederim. siz de bilirsiniz.. O halde hoıa giden bir 
moz dalgası kapladı. hte bu an bakışla- -Fakat kapitef!-· Bu kuvvetli erkek 1 kadın gibi güzelliğinizi tevazüe inkılap 

• • w en· ettiri orsunuz. 

1 

TOPLANIRKEN 
tahmin edlien bu konferanst• 

Fransa hükümeti tarafından ba· 
na verilen vazifenin ebemmiye· 

tini gizleyemem. Görüşülecelı 
meseleler mufassaldır ve Mısır 
lılar çok mahir müzakereciler 

dir. Ben kendime iki mutlalı 
kaide tesbit ettim : Her iler~ 
sürülen talep ve iddiayı aıa011 

hüsnüniyetle tetkik etmek ,e 
Fransız müesseselerini ve meli' 

faatlerini korumak şartiyle işti· 
gal için bir bina kurmak." 

Montröye hareketten önce 
B. Tcssan Elize sarayına gide' 
rek Cumhur başkaniyle göriif 

müş ve Ingiliz işgüderile de 

konferansın programı üzerinde 

fikir teatisinde bulunmu;,ltJt• 

Fransız nazın lngiliz mümesıi' 
line Mısırda kapitülasyonlar•" 

ilgasının Fasla İngiliz ve Arııe' 
rikalıların bala istifade cttilı' 
leri kapitülasyon rejimi n~e: 
rinde haiz olacağı tesirleri gıı 
Jememiştir. ~ 

- iltifatınız mükemmel. . . Yııl~ 
aceba kaçırılan bir kndının kend r' 
knçıran· erkeği seveceğine, ondan h0 

nacağına kanaat getirir misiniz) ~( 
- Bunu bir erkek düşünmez. Sıs ,~ 

b• k lb" ·ı ~. 1'811ıs ce seven ır a ın sevı ecegıne • 
vardır. lı' 

Genç zabit birdenbire ctrannB 
kandı. Ve gülerek : p.İ 

- Bununla beraber matmazel·· ~ 
mideden baglar.. Birşeyler ycıni>'e' -1 
miyiz} Müsaade ederseniz kahvnltııı' 
temin edeyim. ,r 

Çok nazik bir tavırla kızın önünde 
verans yaptı . . dlıı 

Hiçbir tarafı kilitlemeden sıt1°" 
~kb. . d~f 
Yılanlı raks oynayan bu kadın kiıSI ,er_ 

Rekkase Bin ti Leman; tntelliseıtl ıİ1el 
vice'in teşkilatında çalışan zeki. g te' 

bir kadındı. Her casus ı;ibi istidnt \ e bJ 
kisının kuvvetiyle izlerini pek çoff'~ 
kaybeden ve işlerinde dnimn rnı.ı .. ıı 
olan bir gayret gösterirdi. . si•"' 

Esmer vücudunun güzel inhııt ~ısbr' 
ondaki bu kudretli ihtırası bazoıt 

liyetin fevkine bile çıknrırd~. Jıti11ıl 
Türle ve Alman cephelennde Jeı1 

ff kıY'e 
ler hesabına birçok muva a "'" 
olan bu kadının iyi bir Arapçası • .,.r# 
vctli İngilizcesi ve F ransızca•1 



Fransız silihları kullanıyorlar 
Bir gazeteye !?Öre, F ransadan emniyetimiz 
aleyhindeki hareketlerin durdurulmasını istedik 
lazkiye ve Kürtdağlılar lüzum hasıl o!ursa silaha sarılacaklar 

ııistanbul, 9 (Yeni Asır - Te- rinden çıkarılan kurşunların Halepten bildirildiğine göre, Hamadan gelen haberlerde 
lttonla) - Suriye hududunda da bu silahlara ait olduğu ya- Arap pınarında dört yüz be- ise, Cebelidürüz isyanıod;.n 
ııı· eler teşkili meselesi, şehri- pılan tetkikattan anlaşılmıştır. deviye silah dağıtılmıştır. sonra Lizkiye ve Kürtdağın-
~~ ıtıatbuatını şiddette meş· Yine bu haberlere göre, hü- Türkler, Bayır ve Bucak na- da gayri memnunların faaliyeti 
Q, Ş~lıııektedir. Dahiliye vekili kümet cenup hudutlarında em- hiyelerinde müthiş eza ve cefa açık bir şekilde göze çarpmak-
be ukrü Kayanın meclisteki niyet tedbirlerini bir kat daha görmektedir. tadır. 
b/hnatından sonra gazeteler arttırmıştır. Tütünlerini reji idaresine Lizkiye ve Kürt dağlılar, 
~b ıısustaki neşriyatına yeni Son Telgraf gazetesi, bükü- satan köylülere idarece para- Suriyeden ayrılmak arzusunu 

erlerle devam ediyor. metimizin Fransadan Türk va- izhar etmiş ve lüzum hasıl 
Ş )arı verilmemektedir. ı d ı ki ~ ebriıniz gazetelerinin aldık- tanının emniyeti aleyhinde hu- o ursa silaha a sarı aca arını 

,tı nıa!ômata göre. çeteler dutta vukubulan hareketlerin Liizkiyeden gelen haberlere Fransız makamlarına bildirmiş-
'ra göre, Kırıkhan ve Antakya !erdir. 
k nsa tarafından silahlanmak· derhal durdurulmasını istedi-
" ~e b · k d M d D hapishanesinden Halebe nakle- Şamdan bildirildiğine göre, 
6'erı .unlardan yakalananlakrlın ğinı yazma ta ır. ar in - i- Hatay Tu""rkleri arasında yeni 
' b k" ) d k dilen Türk mabbuslara çok ti erınde bulunan tüf en e- yarı e ır yo u üzerin e i soy- Türk harflerini ög" renmek için 
n de F d d k ) 1 k k' h kk d b fena muamele edilmekte, ek-~ ransız or usun a u - guncu u va ası a ın a u faaliyet başlamıştır. Heryerde 

Ilı n~an silahlar olduğu görül- gazc 'e tafsilat vermekte ve seriya bunlar aç bırakılmakta- halk dershaneleri açılmıştır. 
e lcdir. bud.ıtla yeni yeni çeteler teş- dır. Bunlara yapılan işkence Bütün halk buralarda toplan· 

ıaı!u çeteler tarafından öldü- kil etme~te olduklarını ilave o ka_dar f~zla ki ke~dilerine makta ve yeni harfleri öğren-
'••.,?, }'urddaşlanmızın cesetle- etmektedır. su bıle verılmemektedır. mektedir. 

Ciimhurıyet"··bayramınaa· .. ··T .... c: .. ·ı:ı:····r: ...... 
b Sekreterliğinin 

l\Umen Başvekili Ankaraya gelecek hitdiriği 
Başvekilimiz de Bükreşe gidecektir P·~:::~:::L~~;~:.;:~:~:: 
Ş için tip olarak kabul edilecek 

ark misakı hazırlıkları başladı. Hariciye Vekilimiz seyyar sesli sinema gösterici 

IS"J' 

makineleri hakkında henüz bir 
bu yıl Moskovayı da ziyaret edecek karar verilmediği görülen lüzum 

üzerine bildirilir. '•D ANBUL, 9 (Telefonla) - Baı 
'İıııd 11 Bakanlarımızın önümüzdeki mev• 
"ıı.,~. Yapacakları muhtelif ziyaretlerle 
~~l 1 diplomatların memleketimize 

"1if olacak ziyaretleri hakkında muh· 
~ hİi~Ynaklardan alınan malumat ıöy· 

ll <aa ediliyor : 
)• ,;v•kilimiz, beraberlerinde Harici· 

'kili Or. Ara.s, Başvekô.let kalemi 

"• lofl müdürü, Hariciye V ekaleıi da
'"' llcıı ve üç ki.tip olduğu halde ya
f,..ı t Ugün-. Belgrada müteveccihen ·<r;,,.. 
\t,~ii· ''_den ayrılacaklardır. Hariciye 
b. ı,, lfllı.z ve Hariciye siyasi müste~arı 
ı.,,n~n•mencioğlu dün akpm Ankara 
\ıo~ • Kordiplomatik, Vekili er ve 
"'-ı"-lar tarafından hararetle uğurlan· 
ı"' ~. 
""d· "e bu sabah şehrimize gelmi1-

•t. 

Başvekilimiz Mayısta, Sa Majeste 

lngiliz kralının taç giyme merasiminde 

hükümetimizi temsil edeceklerdir. Baş .. 

kova ziyaretine siyasi mahafildc 

yük ehemmiyet verilmektedir. 

bü-

CUMHUR1YET BA YRAMINOA 
vekilimiz, lngiltere hükümeıinın' misa· ISTANBUL, 9 (Yeni A•ır muhııbi-

firi olarak Londrada dostane temaslar rinden) - .Bu yıl Cumhuriyet Bayra-

yapacaklardır. Bu seyahatlerinde Baş

vekile Or. Aras ta refakat edeceklerdir. 
lngiliz mahafili, Baıvekilimizin Londra 
seyahatlerine hususi bir ehemmiyet ver
mektedir. 

mı ıenlikleri çok gÜzel olacaktır. Daha 
ıimdiden büyük hazırlıklar yapılıyor .. 
Romanya Başvekili B. Tatareskonun 

Cumhuriyet Bayramı ıenliklerinde bu-
lunmak üzere Ankarayı ziyaret edece-

ŞARK MiSAKI ğini Anadolu Ajansı, husuel istihbara· 

Hariciye Vekilimiz Londra dönü- bna atfen bildiriyor. Romanya Başve .. 
şünde CeneVTeye giderek Milletler Ce.. kilinin Ankara ziyareti esnasında Baş
miyeti konseyinin toplantısında hazır vekilimizin Bükreşi ziyaret tarihi tespit 
bulunacaklardır. Sayın Vekil buırdan olunacaktır. 

sonra Şark misakı meselesini müzakere ANKARA, 9 (AA) - Aldığımız 
etmek üzere Bağdadı resmen ziyaret malUmata göre Türkiyenin Roma bü .. 

edeceklerdir. Bu ziyaret, Irak hariciye yük elçisi iadei ziyareti esasen iki hükü-
l• nazırının Anlara ziyaretini iade içindir. met arasında takarrür etmiş olan ltalya 

ı. "ıENEMENCIOCLU 
"'•n Dr. Aras Bag" daddan sonra büyük dost Haric 'ye nazırı Kont c· B M · ;,d •mencioğlu bir hafta kadar teh· 1 ıanoyu . . 
~ k ve kardeı İran topraklarını ziyaret ede- M-ı·s· açıldıktan so bah · · ~ e alarak tedavi ile mctgul ola· ~~ 1 1 nra son ar ıçın-

•e,.~ "c. 18 nisan pazar akşamı Cenev .. ceklerdir. Tahran ziyareti de Şark mi- de memleketimize gelmek için davete 
~tırt•trnek üzere ıehrimizden aynla- sakıyle ali.kadar görülmektedir. memur edilmiştir. 
~ttq · B. Menemencioğlu CeneVTede Anadolu Ajansının istihbarat.na göre ltalya 1 lariciye nazırının bu ziyareti-
bttJl!l' tneselesini mıizakere edecek eks-- Hariciye Vekilimiz Temmuz ayı iptida. nin kat'i tarihi Kont Ciano ile görüşü .. 
1 'ı 1 t kom.itesine iştirak edecektir sında Moskovayı ziyaret edecektir.Mos- lerek takarrür ettirilecektir ••••• • • 

c~ ...... Metat<sasın ...... beyanatı .. ··· 
,, 
~ilk fırsatta Ankaraya geleceğim. 
t iirk kardeşlerime selam söyleyin,, 
\'u.nan Başvekili, matbuatımızın Yunanistan ahvaline 

1 
gö8terdikleri alakaya teşekkür ediyor 

~.b~:~nbul, 9 ( Yeni Asır Mu- 37 bütçesi hakkında aşağıdaki edecek tarzda yapılan vergı 
ku· •nden) - Yunan başve- beyanatta bulunmuştur: sis~e?Ji ıslahatı hükümet gelir-
ıtııı1bRe~eral Metaksas, "Akşam., Bu bütçede açık 663 milyon lerının daha sistematik bir 
'r11 abırioi kabul ederek Türk - olarak tahmin edilmekte idi. tarzda cibayeti kredilerin çok 
~,~an münasebetleri hakkın- Hükümetin icraat programı do- daha ciddi bir surette istimali 
le eyanatta bulunmuş; ezcüm- layısile yapılan tadilit netice- varidatı çoğaltma ve mali se-

llınları söylemiştir: sinde bu açık 844 milyona nenin son 9 ayı içinde açığı 
~-~"ilk fırsatta Ankarayı zi- çıkmıştı. Zira mecburi olarak masrafın çoğalmasına rağ-
le~iııı· edeceğim. Türk kard~ş- aşağıdaki hususlar için büyük men ikiyüz elli milyona in-
ib14. ııe samimi selamlarımı ı masraflar yapmak lazım geli- dirmiştir. Halbuki 12 milyarlık 
bıı,fı'nı tica ederim. Türk mat- yordu. bir bütçede bu açık mühim bir 
ıı,11 i tıın Yunanistana ve Yu- Silahlanma, verimli işler, yol şey değildir. Gelecek aylarda 
''tııis~n ahvaline gösterdikleri ve 1$analizasyon inşaatı, mu- masarifatta yapılacak tenkisata 
~el:tıı~1 alakadan dolayı min- bacirlerin iskanı için, istimlak, ve geçen bütçelerin 100 mil-

A.litt '03 • ., harici borçların itfası, içtimai yonu geçen müsbet heup ba-
'~a a 8 ( A.A ) - Atina muavenet ve saire. kıyesi dolayısiyle 1936-37 büt-

1 b'Id' • 'tar 1 ınyor: Bununla beraber daha ziya- çesi mütevazin telakki oluna-
1 BIDlfları alakadar bilir. 

Mecliste 
Du••nku•• müzakereler 

Ankara, 9 (A.A) - Bugün 
Fikret Silayın başkanlığında 
toplanan Kamutayda bazı meb
usların masuniyet teşriiyelerinin 
kaldırılmaları hakkındaki talebin 
intihap devresi sonuna bırakıl
masına ait muhtelit encümen 
mazbataları okunarak tasvip 
edilmiştir. 

Merkez hastanesinin tamiri 
hususunda 937-938-939 seneleri 
sari taahhüde girişilmesi hak
kındaki kanun verilen bir tak
rir üzerine sıhhiye encümenine 
verilmiş, Evkaf umum müdür
lüğü bütçesinde yedi bin liralık 
münaka e yapılması ve 1936 
yılı umumi müvazenesine giren 
bir kısım daireler bütçelerine 
1,210,000 liralık munzam tah
sisat verilmesi ve yine ayni 
bütçenin muhtelif fasıl ve mad· 
deleri arasında 279,774 liranın 
münakalesi hakkındaki kanun
lar da kabul olunmuştur. 

Kamutay Pazartesi günü 
toplanacaktır. 

Subaylarımız 
BrencUzlye vardılar 
Brendizi, 9 (A.A) - Bey

nelmilel Roma at yarışlarına 
iştirak edecek olan Türk sü
vari -zabitleri bu sabah buraya 
gelmişlerdir. Başlarında gene
ral Şemsettin bulunmaktadır. 

Bir haftada yakala
nan kaçakçılar 

Ankara, 9 (A.A) - Geçen 
bir hafta içinde gümrük muhafaza 
örgütü biri yaralı 76 kaçakçı 
745 kilo gümrük kaçağı, 155 
kilo inhisar kaçağı, 7371 adet 
çakmak taşı, 1368 defter siğara 
kağıdı, 1 kilo 116 gram esrar, 
20 gram eroin, 54 Türk lirası, 
5 silah ile 18 kaçakçı hayvanı 
ele geçirmiştir. 

Bir "Atlatma maçı,, m•? 

Fransa - ltalya milli 
maçı feshedildi 

Italya hükümeti, ltalyan takımını 
seyahatten menetti 

Paris, 9 (Ô.R) - Dün öğle
den sonra Romadan gelen 
haberler Fransa - ltalya futbol 
maçını yapmak üzere tayin 
edilmiş olan oyuncuların bu 
seyahati yapmıyacaklarını bil
dirmektedir. Bu maç pazar 
günü Parisde Park des Prin· 
ces stadyumunda yapılacaktı. 

Romad:ın gelen haber üzerine 
bu maç ilga edilmiştir. ltalyan
ların Parise hareketlerinden 
evvelce Torino da toplanmış 
olan bazı Italyan takımı oyun
cuları da bu karardan haberdar 
edilmişlerdir. Zira ltalyan bü
kümeti vatandaşlarının Pariste 
oynamalarına müsaade verme
mektedir. Resmi Fransız ma· 
hafilinden bildirildiğine göre 
Fransız hükümetinin, ltalya· 
Fransa maçını ilga eden ka
rarla hiçbir alakası yoktur. Di· 
ğer taraftan Fransa futbol fe
dera~yonu Italyan futbol fede
rasyonu reisine bir protesto no
tası göndermif ve hiç beklen
miyen bu kararın saiklerini 
sormuştur. 

Pari~. 9 ( Ö.R ) - Pazar 
gunu Pariste yapılacak iken 
ltalyan oyuncularının hareket· 
!erinin men'i sebebiyle akim 
kalan Fransa • ltalya maçının 
akameti mesuliyetini ltalyan 
gazeteleri Fransaya atmağa 
çalışıyorlar. Bu iddialar esas
sızdır. Zira 7 mart 1936 da 
Almanların Ren kuvvet darbe
sinden sonra, sulhun tehlikede 
olduğu bir sırada bile Fransa -
Almanya maçı hadisesiz ve 

Almanların da takdir ettikleri 
tam bir nezaket ve spor ruh ile 
geçmiştir. Fransa • Italya ma
çının da ayoi ıekilde olmaması 
için hiçbir sebep yoktu. ltafyan 
gazeteleri giıya ltalya - Fransa 
futbol maçı esnasında hadise
ler çıkarmak için komUnistlerin 
3000 yer kiraladıklarını iddia 
etmişlerdir. Bu iddia esassız
dır. Fransız hükümeti bu maç 
esnasında nizamın bozulabile
ceğini asla hatırına bile getir· 
memiştir. Netekim hariciye 
nezareti bu maçın feshedilme
sinde Fransız hükümetinio hiç
bir rol oynamadığını bildirmit· 
tir. Fransız futbol federasyonu 
reisi şu beyanatta bulunmuştur: 

- "Fransa futbol federas· 
yonu ltalya milli takımının 
Fransa milli takımiyle maç 
mukavelesini yerine getirme
mesi mesuliyetini Fransız fe· 
derasyonuna yüklemek istiyen 
bazı neşriyatı protesto eder. 
Bilakis Italya olempik komite· 
sinin maçı yaptırmamak kararı
nı öğrenince Fransız federasyo
nu protesto etmiş ve bu kararın 
geri alınmasını temine çalışa
rak hiçbir siyasi nümayiş kor
kusu olmadığını bildirmiştir. 

Paris, 9 (Ö.R) - Akim ka· 
lan Fransa - ltalya futbol maçı 
yerin" Pazar günü aynı stad
yumda bir lngiltere • Fransa 
maçı yapılacaklır. Fransız fe
derasyonu logiliz şampiyonluk 
müsabakalarında 3 üncü gelerı 

takımla maç için bir kontrat 
imza etmiştir. 

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

Moskovada / Bulgar 
Genç Tatar , M Ürettipleri Bel-
kompozitörleri 

Moskova konservatuvarına 
bağlı Tatar Opera stüdyosunda 
halen 65 genç Tatar talebe 
okumakta ve muntazam surette 
çalışmaktadır. Bu talebe ara
sında, kendi milli tiyatroları 
için güzel operalar yaratmakta 
olan büyülı: istidatlı müzisyen
ler vardır. Bunlardan Salih 
Saydaşev, milli foklor motif
lerinden istifade ederek çok 
muvaffakıyetli birçok şarkılar 

vücuda getirmiş bulunmaktadır. 
Saydaşev, halen, " Mavi şal ., 
ismindeki bir opera üzerinde 
çalışmaktadır. Başka bir genç 
kompozitör,Muzafferov ise"Genç 
kalpler" operasını yazmaktadır. 
Habibulin de "Kaybolan saa
det" operasının musikisini bi· 
tirmek üzeredir. 

Kazan Opera tiyatrosu, Mos
kova konservatuvarı talebesin
den Giganov'un vücuda getir
diği "Kaçak" operasını şimdi
den reportuarına almıştır. 

Bu genç Tatar kompozitör
ler, Moskova konservatuvarının 
en eyi profesörleri tarafından 
yetiştirilmekte ve üzerinde ça
lışmakta oldukları operaların 
libretto'ları en eyi Tatar mu
harrir ve şairleri tarafından ba· 
zırlanmaktadır. 

AZERBAYCANDA UMUMİ 
KÜTÜPHANELER 

1920 senesinde Azerbaycan
da ancak sekiz kütüphane var
ken, bugün bu kütüphanelerin 
mecmuu, 1500 e çıkmıştır. Bu 
umumi kütüphanelerde mevcut 
kitapların adedi ise 5 milyon 
kadardır. Ayrıca, yakınlarda, 
Azerbaycan kültür Halk ko
miserliği, Bakü'da ve diğer yer
lerde 41 tane daha kütüphane 
açacaktır. 

graddan ayrıld!lar 
Belgrad, 9 ( A.A ) - Dört 

gündenberi burada bulunmak· 
ta olan Bulgar gazeteleri mü· 
rettipleri Belgradın büyük ga
zetelerinin idarehanelerini zi
yaret etmişlerdir. 

Mürettipler Belgraddaki ika· 
metleri zarfında paytahtın bü
yük gazeteleri tarafından şe· 

reflerine verilen ziyafette ha
zır bulunmuşlardır. Bu ziyafet
ler esnasında hararetli nutuk
lar ııöylenmiş, Yugoslavya ile 
Bulgaristanı yekdiğerine bağlı
yan samimi kardeşlik rabıta

larından bahsedilmiştir. 

Bulgar mürettipleri dün Bel
graddan ayrılmışlar ve Yugos· 
lavyalı arkadaşları tarafından 
dostça, kardeşçe uğurlanmış
lardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Gar vrupa emniyeti 
ispanya bazı devletlere manevra sa
hası oldukça vaziyette istikrar güçtür 
lngiliz Hariciye 

Paris,9 ( Ö.R) - Avrupa
nın umumi emniyeti ve bilhas
sa garbi avrupa emniyeti hak
kında diplomatik müzakereler 
yeniden başlamıştır. Gerçe bu 
hıtfta içinde süratJi bir inkişaf 
bekleniyor değildir. ispanya 
bazı devletler için bir manevra 
sabası olarak kaldıkça avrupa
da vaziyetin istikrarıoı tahay
yül etmek güçtür. Esasen em
niyet meselesi üzerinde lngiliz -
Fransız görüşleri ile Italyan -
Alman görüşleri arasındaki ay-
rılık büyüktür. Aradaki uçu· 
rum kolayca doldurulacak 
mahiyette değildir. Roma ve 
Berlin garbi avrupa ıçın 
bir emniyet anlaşmasını ancak 
Milletler Cemiyeti kadro!lu ha
ricinde ve Fransa ile lngiltere
nin Avrupa kıt'asının diğer kı
sımlarındaki taahhütlerinden 
müstakil olarak tahayyül et
mektedirler. Bu ise Paris ve 
Londranın niyetlerine taban 
tabana zıttır. Bu sebeple Fran· 
sız mabfilleriniıı fikrince Av· 
rupa emniyet meselesinde bir 
anlaşma ihtimali henüz açılmış 
değildir. Fakat meselenin 
bazı hususi safhaları ve 
bilhassa Belçikaya ·ait olan 
kısmı, dolayısiyle umumi 
meseleyi de alakadar eden 
fikir taatilerine sebep ol
muştur ve olmağa devanı ede-
cektir. 

nazırı B.Eden 
Fransa ve lngiltere Brtikael 

hükümetinin bir kaç aydanberi 
bildirdiği arzuyu kabul etmiş
lerdir. Belçika muhtemel bir 
taarruza karşı kendisine yar
dım taahhütlerinin muhafaza 
edilmesini, fakat l..aşılıklı ola
rak kendisinin lngiltere ve 
F ransaya muhtemel bir hücum 
halinde yardım taahhiitlt-rinin 
ilgasını istemiştir. Kabul edilen 
bu yeni esas yakında neşredi· 
lecek bir Fransız-lngiliz beyan
namesine ve Belçikanın buna 
vereceği cevaba esas olacaktır. 
Bu cevapta Belçika milletler 
cemiyeti paktına tam man'aıiyle 
sadık kaldığını bildirecek ve 
kendi arazisini muhtemel her 
hücuma karşı müdafaa etmeği 
taahhüt evliyecektir. 

Bu anlaşma ile alakadar 
olarak şu iki haber verilmek
tedir. Birincisi Londrada Bel
çika devlet adamlariyle yapı
lan temasları devam ettirmek 
için bu ayın sonuna doğru B. 
Eden Brüksele gidecektir. 
ikinci habere göre ise Fransa 
- lngiltere beyannamesi ve Bel· 
çikanın cevabı birkaç günden 
evvel, yani Alman ekonomi 
nazırı doktor Şaht'ın Brüksel 
seyahatinden evvel neşredil
miyecektir. Acaba aktedilen 
anlaşma yeniden münakaşa 
mevkiine mi konulacak de-

30 Asker 

Brüksele gidiy(!r 
meldir bu ? Öyle olmadağı 
zannediliyor. Doktor Şaht'ın 
ıiyareti hakkHtda, öyle zaoae
diliyor ki Belçika hükümeti 
Fransa ve lngiltere ile yaptığı 
müzakerelerden sadece Al
manyayı haberdar etmek ar:ıu
sundadır. ÔyJe ki Paris ve 
Londra ile yapılan anlaşaıanın 
asli Almanyaya karşı olmadığı 
anlaşılsın. 

B. Edenin seyahati iee lngi
Jiz - Fransaz beyannamesinin 
ve Belçika cevabmın imzasın
dan sonra olacaktır. Zanoedil
diğine göre bunlar umumi hat· 
larıyle kral Leopoldun Londra 
ziyaretinden sonra tesbit edil
diği gibi kalacaktır. 

Bir taraftan Şaht - Von Zee
Jand, diğer taraftan Eden - Von 
ZeeJand mülakatları esnasmda 
Helçikanın bütün komşularile 
birer ademi tecavüz pakh imza 
etmesi meselesinin görüşülmesi 
mümkündür. Bu da Avrupa 
diplomasisini biraz teskin ede
cek ve Belçika hükümetinin 
dahili vaziyetini kolaşbracaktır. 
Bunlar şimdilik faraziyelerden 
ibarettir. Fakat bu faraziyeler 
tahakkuk etse de umumi em· 
niyet mesele11ini ~lduğu gibi 
bırakacaktır. Gerek Fransa, 
lngiltere ve Almanyayı gerekse 
şarki ve Avrupa devletlerini 
alakadar ettiği safhalar değiş-
miş olmıyacaktır. 

Tuna Şeker konferansı 
Nutuklar üzerinde Pusuya dUşUrUlerek Avusturyanın tarihi 
tetkiklerle meşgul öldUrUld u tavassut vazifesi 

Londra, 9 ( Ö.R) - Bey- Roma, 9 (Ö.R) - Hindista- Vıyana, 9 (Ö.R) - Avus-
nelmilel şeker konferansı bü· nın şimali garbisindeki aşiret· turya gazetelerinin Belgrad 
rosu dün sabah mesaisine de- Jerin hiç kesilmiyen kaynaşma- k · 
vam etmi• ve ög· leden sonra küçük Antant onseyinın ve 

il sı lngiliz umumi efkarını ciddi ç k 1 k h b k 
konferansın umumi celsesinde e os cva ya cum ur aş anı 
müzakere mevzuu olabilecek şekilde kaygılandırmaktadır. B. Beneşin ziyarelin;n sebep 

Zira burası imparatorlug· un en b h kk d k" itilaflı noktaları tesbit ıçın oldu~u teza ürler a ın a ı hassas bir noktasıdır. Son 
muhtelif delegelerin nutukları mütalcaları, Avusturyaya Tuna 
Ü 

• d t tk'k t t günlerd~ 30 asker bu mınta-zerın e e ı a yapmıı ır. havzasında dü~en tarihi tavassut 
F k h·ı~f b · kada pusuya düşilrülerek ö!- y 

a at encümen ı a ına u ıç· d B 1 . vazı·fesı'ne uygundur. Gaz~te-. 13 15 d - 1 ürülmüştür. u is am aşıret- -
tıma saat , e umumı ce - d f d Jer Avrupanm bu kısmında 
seye teklif edilecek hiç bir lerinin başın a nü uzu gün en 
metin hazırla ·amadan dağılmış- güne artan bir fakir bulun- bütün devlet er arasında mu· 
tır. Büro bunu müteakip öğ- maktadır. Bu aşiretler Hindis- karenet zarureti fikrinin Bel· 
leden sonra saat 15 te de top- tanın şimali garbi hudutlarında grad mülakatlariyle kuvvet 
lanmışbr. füen müstakil vaziyettedirler. bulduğunu kaydediyorlar. 

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

TAYLER MEKTEBi FACiASI 

450 talebenin can verdiği bu faciaya 
ait bir resnıi neşrediyoruz 

z o > 
ıo Nisan 10~ 

Köycülük hareketle • 
1 

Denizlide Ilıcalar bayramı yapıldı 
köylülerle hasbihal edildi 

Denizli 9 ( Ö:ı:el) - Halkevi köycü
lük komitai köycülük programını mwı• 
tazamnn tatbik eknektedir. Bu defa 
köyeülük komitesi Panwkkale, Kua• 
hayıt lWylcrinde hir ıhc:alar zÜn(.İ ter• 
tip etmİ§tir. Köycültik komiMli üyeleri 
diğer komitelerden birer ijye ile Hnlkcvi 
bandosu otomobille, atı.spor kulübü 
üyelerinden bir kafile de atlMla itkön
ce cEcirli> köyüne aic:lilerek biTaz İıeti· 

ııehatten .onra oradaki cPamukkale· 
Hiyerapolin harabelerine çıkılmıştır .. 

cEcirli> köyü halle.mm çoğu bu top-

lantıda hazır bulunmuttur. Halkevi köy· 
cülük komitesi bafkanı Ahmet Alıtit 
köylüye Halkevinin köycülük hak1'ında· 
ki düıüncelerini ve köylü ile ıehirli ara
sındaki rabıtayı arttırmağa çalııtıimı 

uzun uzun anlatmıttır. 
Ondan ıonra bu köy için mümeail 

olarak ayrılan Halkevi köycülük ıube
sinden öğretmen Bürhan Talat ta Hi· 
yerapolisin tarihçesi hakkında kı.aaca 
köylü ile hasbihal etmiştir. Oradan ha
reket edilerek yukarı cKarahayıt> kö
yüne gidildi. Yetmiş derece sıcaklığı bu-

lunan ılıcanın kaynağına gidilerek tel· 
kikat yapıldı. Bu sırada sayın ilbayımız 
Bay Ekrem Engür de ılıcaya gelmi~ bu
lunuyordu. Burada suyun batında 11hhi 
tertibatı ihtiva eden konfurlu bir otel 
ve hamam yapılması için köylü ile konu
ıuldu. Sayın ilbay bu iş için her hususta 
yardım edeceğini vadettiler. 

Bu arada doktor Süznn Güney ko
yün hastalarını meccanen muayene etti. 
Müteakiben aşağı Karahayıt köyüne gi

dildi. Mektebin bahçesinde Köycülük Denizlıde Pamukkaleden bır manzaıa 511 
komitesi başkanı, ve Karahayıt köyü Halltevi namına idare heyeti Üyesinden güzel parçalar çaldı. llbayımız J 'ıJ 
mümessili olarak ayrılan Ahmet Akıit baytar direktörü A. Rifat Haznadar muhtarı ve gençleri ile hasbihall~~ 
köylüye sade bir dille söylev verdi.. Halkevinin ve hükümetin köylüye ver· bulundu. Akşam üstü Halkcvi 1'9 

Köylüden bir genç mukabelede bulundu. diği önemi izah etti. Halkevi bandosu Denizliye döndüler. i 
············••··········•··································· ..................................................................... . 

ilk maç öğleden sonradır 

Gençler Birliği Doğan 
spor'la Karşılaşıyor 

Baştarafı birinci sahlf cde -
toplnnacağız. 

Bu maçın başka bir hususiyeti de, 
bir hafta evvel Doğansporun altı gollü 
mağlubiyetinin bir revanşı mahiyetin
de olmasıdır. cRevanş> kelimesi, işa
ret etmek istediğimiz noktayı aydın -
latması bakımından belki de yanlış bir 
kelime oluyor. Çünkü Ankara ve İz

mir çocuklarının karşılaşması herşey
den önce bir kucaklaşma mahiyetinde-
~ ~ Oen,.ier 811/1·&1· sol ıcı B. "'il ı. Doğanspor takımının bugünkü maç- t' 

6 '~ ,. 

ta beşli, altılı bir mağlubiyet netice_ öğrenmiş bulunuyoruz .TakımıJl 
siyle karşıla.~acağına inanmak isteme- cum hattında bazı tadilfıt ynPJ'• 
yiz. Aralarında yakından tanıdığımız müdafaası, daha başka bir şekilde 
1hsan gibi, Hasan gibi ve nihayet Sala- tip edilecektir. Bilhassa sağ oçı~ 
hettin gibi tanınnıl§ spor yıldızlarını kiine seri bir oyuncu getiriJcce~ 
bulunduran Gençlerbirliği kadrosunun Eğer Doğanspor takımı, biziıl' 
bize güzel bir maç seyri fırsatını vere- dağımız ve oyununu alkışladığı~ 
ceğinden eminiz. Kuvvetli Gençler- Oençler Bir/illi sağ müda/ii B. Asım kını.sa, misafir takımı layık 0}dıJr') 
birliğini, müfrit bir görilşle İzmir sa- Gençlerbirligyini Donanspor maçından •tıi""·, "' kilde ağırlamasını bilecektir. .r> 

hasında mağlCtp olacağını zannetmek bir iki hafta önce, Fenerbahçenin kar-
te müşküldu'"r. çocuklara karşı enerjik bir oytJJl ! 

~ısında sarsılmadan, şerefli bir netice ıı 
Y ıllardanberi Ankarada sessiz bir aldığını öğrenerek sevinmiştik. rıldığı takdirde neticenin, g~ 

şekilde çalışarak övünülecek neticeler • . . . . . . . . .. .•. .. . . . . . . . . . .. . . • martesi maçından biraz farklı 0 Ol of 
alan bu takımın !zmirde yapacağı iki . . . . .. . ... . .•. . . . . . . .. . . . . . . .. bile intizar edilebilir. !ki tak:ın:ıB 
maç~a karşılaşacağı neticeleri şimdiden Doğansporun bugünkü maça azami günkil maçta iyi şans dileriz. ~ I 
kestırmek müşküldür. Bahusus ki kuvvetiyle çıkacağını memnuniyetle SEMiH Nfl~,, 

'""'"'"'"öü~y;'"~k~~~~ik"""k~~·ı~;·~~~·~·•u•uu•'"'"'"'"'""H;;~~;i'~k""' 
Bir Sovyet reltor" 

Almanya işbirliğine Parİ•::.,s~:~di~~:~~!. l~~ 
h ıd "' •• 

1 
•• Beynelmilel havacılık fe f l 

azır 0 ugunu soy uyor yonu, Sovyet planörcüsil l !ıJ' 
ko'nun geçen 21 teşrine\'~ tf 

F k 
• "KlM-2,, isimli iki kişili" ıJ JI 

a at hunu bazı şartların tabak kukun- planörle, yanında bir yol' et~ 
dan sonra yapabileceg" inı· hı·ldı·ı·ı·yor olduğu halde, 133 kilo~ıı$~ 470 metre katederek kll~I et' 
Berfin, 9 (Ö.R) - Yarı res· 1 Paris, 9 (Ö.R) - "lnforma- beyneJmilel rekoru tescı ,ı 

mi "P. und D. Korrespondenz,, tion,, gazetesi bir dünya eko- miştir. , •• •''ıı 
A 

••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••• ,~ıl ~ 
yazıyor: l~an~a. dünya eko- nomi konferansınm içtimaa da- mevcut değil miydı? O v 8tı'1 
nomık va11yetım ıslah için veli ihtimali münasebetiyle ekonomik ıneselelere ~,tı)1 

işbirlii?'ine hazırdır. Fakat dün- şunlan yazıyor: Milletler kalın siyasi ayrılıklar vardı. k cııS'~ 
ya kabul etmelidir ki Almanya ve yüksek dıvarlar arkasında atılan fikirden ne çı ~ fı~11 

bunu ancak, kendi hususi va- boğuluyorlar. Bu dıvarlarda bilmeyiz. Fakat ve!iıd ~:P ıı~ 
Du fotoğraf size Tayler foci sını lunuyordu. 17 si muallim olmnk üzere deşler, mektebdeki yavrularını arnmak 

cnnlandırıyor. 21 mnrt tarihinde Ame - 450 kişi infilak esnasında can vermiş. Üzere mektebe akın ediyorlardı. inzibat 
rikanın T eksas eyaletinde petrol borula- 1000 amele sabahlara kadar hadise ye· temin dilemiyor, hiç kimse, hiç bir şey 

nnın patlamnsiyle Tayler kolleji berhava rinde çalışarak cesetleri meydana çıkar· hııkkında malumat verecek vaziyette 

olmuş, cesetler yülerce metre yüksekler· mıştır. Bu çalışma neticesinde ölü ıayı· bulunmuyordu. 

ziyetinden ileri gelen, sarih ortaya atılmıştır. Bu0tı:. e.e~,. kendi istihsallerini güçleştir- t il "ij y şartların tahakkukundan sonra bir mucize, ne de ha iyor''., 
yapabilir. Harici borçlar mes- miyecek şekilde bir kapı açıl· verici neticeler bekle(ll \f~e•1, 

de uçmuştur. sının kabarmasının önüne geçilmiş ve Tayler emniyet amiri, ortalığı teİfııa 
Bu mektebin altından petrol borulnrı en az yüz ki;ıinin hayatı kurtanlmıştır. veren ana babaları derhal kapalı bir ye

geçiyordu. Mektebin talebeleri hemen Faciadan on dakika ıonrn Taylcr re hapsetmiş ve iş başına gçmiştir. Kı· 
tamamen petrol işlerinde çalışan i~çilcrin kollejine giden sokaklar bir mahşer ha- zılhaç tqkilatı da hadise eenasında fe

'1ektepte 700 talebe bu· lini almı§tı. Bütün analar, babalar, kar· dakaranc çalışmıştır. 

elesinin hallinden başka ıö- masına lüzum vardır. Konfe- Fakat bu fikre bütün.~~. f:ğ~, 
mürgeler ve ilk maddeler mes- ranıın ilk müzakere planı buna mizle müzaharet etnıehY ııe~ 
elesine de bir tesviye yolu bu- hasredilmelidir. ileride buna her hangi bir teşebb.~Sı 6fl~ 
lunması elzemdir. Diğer taraf- ne ilave edilebileceği görülür. cesiz kalacağı vesilt-'51 e ~ti~ 
tan Almanya kendi parasının Beynelmilel ekonomik işbirliği den reddedilirse, düd~ys di,.,e 

d -·ı ır 
iıtikrannın müemmen kalması- daimi bir iptadır. Harpten ev· tulmağa Jayık egı 
nı da istemektedir. vel de bu sahada güçlükler olur. 


