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imtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGiN r' 

Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: , 
HAKKI OCAKOGLU j 

.A.EIC>:N"El ŞElFLA.:İT:İ . 

Devam mUddetl,Türkiye içinlHariç ıçin 1 

Sene/ık . . . . . . . 1300 2800 1 

_ Aıtı avlık . . . . . . 700 1300 
TELEFON : 2&97 

• Zlraf komblnaıar hazırlıkları 
lstanbul, 10 ( Hususi ) - Ziıai kalkınma 

p/llnı mucibince memleketin muhtelit biJl[!e/e
ri11de busene kurulacak zıtai kombi11a/arda 
çalışacak olan makınistler icm lzmır ve Ada
nada kurslar açı/acakllT. /(ombinalann bu 

I senekı /aalıvetlen ancak Ankaıa vil/lyeti ıle 
· Umumi müe/ttişltkler mıntakalarına inhısar 
1 ede ulıtir, - - --

Flatl " s " kuruttur. Cunı1mriyetiıı Ve Cııın1mriyet Eserinin Bekçisi, Saba1ıları Çıkar Siyast Gaııetedir Yeni A ır matbaasında basılmıştır. 
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Başvekilimiz, lngiliz büyük elçisinin şereflerine verdiği kokteyl 
partisinde hazır b~lundular ve alkışlar arasında uğurlandılar 

Belgrad şehri Başvekilimizi hararetle karşılıyacak 
Hariciye Vekilimiz de Belgrada hareketinden evvel ltalya ve Fransa büyük elçilerini kabul etmiştir 
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Vilayetin 
16 bin Jirasını kaya
lara gömmek yazıktır 

Ataiı yukan sekiz on sene evvel 
""1tımi vilayet meclisi, hususi muhase
lı,,ye ait ıurada burada dağınık bir halde 
lı..ııınan, gelir getinniyen emlak ve ara
ltİrı.in satılmaaıru ve bu suretle elde edi-
le,: 1. bal'"' • . • ,. t • e" me ıgın yem ve ıyı ge ır emuı 

eırliyecek İn§aata tahsisini karar altına 
~ 

Enııaı. ve akar oalıflanndan bazı ka
"-larda oteller yaptırıldı.Yeni inf&Bt, ge
lir lıakımından müabet bir netice vere
lbedi. Belki kazaların mübrem ihtiyaçla
l'lııclan birini brıdadıiı için fena da ol
llıııdı. 

Birkaç gÜn evvel vilayet daimi en· 
tİinıeni Yamanlarda İnfaH tasavvur edi
len otelden vazgeçilmesine ve mutaaav
,.., otelin Karyıyakada Y ddııı:tepede 

l'apbrıJmasma karar vermİf .. Açıkça sÖy· 
'itelim ki biz bu kararda isabet görıni
Yoruz. Çünkü Yddıztepede yapbrılacak 
lıir otel ne akar · bakımından ve ne de 
hQ. ihtiyaca cevap vermeai noktasından 
f•Ydalı olamaz. 

İzınirde bugijn otel buhranı yoktur. 
8>" · .. · bub.r d H ~ıs muıterı anı var ır. emen 
0 teUerin pek çoğu miitteri bulamadıkla· 
l'lııdan ya tamamen veya yan yanya bot
ı..tlar. Pek çoklarının zararla bu müeı
leııeleri iflettikleriııde ıüphe yoktur. Fa· 
"-t Yamanlarda bir otele ihtiyaç vardır. 
~~Ü yaz mevsiminde sıcaktan buna
""Uar kendilerini deniz kıyılanna at· 
llıııkta, dağlara çıkmak arzusunu duy· 
lbaictadırlar. Bölgemizde ödemİ§in Göl
~ Yaylasındaki bet on yataklık otel iı
liana edilirse dağ havuına ihtiyacı olan· 
ı.,.,., gidebileceği bir yer yoktur. 

Y limanlarda yapılacak otel bir ihtiya
._ cevap verecektir. Şehrin sağlığına hiz
l>ıet eyliyecektir. Sonra gelir temin ede· 
tek bir müeaseoe olabilecektir. 
liıı lialbuki Y ddıztepede yapdacak ote

ne faydası olacaktır. 

lıı liava almak istiyenler ıehrin hemen 
, Y11ında bulunan bir otelde yatmağa 

tİtırıezler. Y ddıztepenin gijzel manzara
'lbdan istifade etmeği düıünenler için 
0~daki gazinoda birkaç saat vakit ge
~ek maksada kıifi gelebilir. Eğer bu· 
~""1.ii gazino çok iptidai göriilüyona 

llraya muhteıem bir gazino infa11 çok 
l>ıu,,afık olur. Likin otel değil.. Yap
lıı-ııacak bina ıehir oteli olarak kullanı
tcaı. iııe İf oalıipleri, tehrin göbeğinde 
ı.," kadar boı yer bulabilirlerken kal-

p ta vapur, atlı tramvay kiilfetlerine 
"-uanarak kızılca ııüneıin altında yan· 
'."ak için Yddıztepeye gitmezler. Şehre 
lıııneı. tekrar dönmek için İJ adamları sa
~erini lüzumsuz yere öldüremezler. Şu 

de burada yapılacak bir bina bO§ kal
"'-ı:a, bakımsızlık içinde harap olmağa 
l>ıahkfundur. Bu demektir ki idarei hu
~İYenin on altı bin küsur lirası kaya
ı,"':"- ıı~mülecck, heder olacaktır. Böyle 

u- Vaziyet seI~iz on sene evvelki kara
l'ııı da ruhuna mümanaattır. 

<l ll ~cı i"' her hangi noktadan mütalaa 
~lirse edilıin Y ddıztepede eğlence ma-
0 It ri yapn1anın manası vardır. Likin 
~ 1

1
Yapmanm asla .. Buna mukabil Ya

'< lllaı ın vaziyeti hiç te böyle değildir. 
f a:?rt3.nlar yaz mevsiminde tzmirin ne

d~ lıoruianndan birini tetkil eylemekte
it; b Uç beı yıllık tecrübeler gösterm.İftir 
>'ol u Yer, ölüm mahkumlarına sağlık 

11lrını açmııtır. Verem Mücadele ve 

- Samı. ikinci sa. .jede -
HAKKI OCAKO<'.:LU 

Başvekilimiz mühim beyanatta bulundular 
----------------------~ 

''Son dakikada Büyük Şefim bana 
verilen vazife ile alakadar oldular,, 

Yugoslavyaya içimde büyük bir sevinçle gidiyorum ve 
Türk milletinin samimi selam!ar•nı götürüyorum .. 
lstanbul, 10 (A.A)- Başve· r ---.·· ~--,,, , Bunlıır bütün Türk milletinin 

idi ismet lnönü hareketinden tek bir kütle halinde Yugos-
hiraz ev.,el Perapalasta Yugos· ı lavyaya seyahatimiz esnasında 
lav ve Türk matbuat mümes· · sadakat hislerimizin tezahüra· 

•ı -"""· ı.~ sillerile Anadolu Ajansının bir tına iştirak edeceğine beliğ 
muhabirini kabul ederek şu ..,.. emarelerdir. Bu dostane teıı:a• 
beyanatta bulunmuştur: hürler esnasında şüphe yok ki 

"Yugoslavyaya içimde büyük Türk milletinin bu hissi alakası 
bir sevinçle gidiyorum. Hare- bütün dünyanın nazarı dikka-
ketimden biraz evvel fevkalade tini celbetmekten bali kalmı-
olarak toplanan icra vekilleri yacaktır. 
heyeti Yngoslavyaya Türkiye· Yugoslavyanın yüksek devlet 
nin samimi ve candan bağ'ılı· adamı Türkiyenin samimi dostu 
ğını iblağ etmeyi benden iste· StV![lli Başvekilımız Jnöntt başvekil Stoyadinoviçi bir an 
di. Son ·dakikada Büyük Şcfım Ankarada, Istanbulda bütün evvel görmeğe sabırsızlanıyo· 
Reisicümhur ı\tatürk bana ve· halk bana tevdi edılen bu va· rum. Dost Yugoslavyanın baş· 
rilen vazife ile yakından alaka zifeden fevkalade memnun ol- vekilinin memleketimiz efkarı 
göstererek bilhassa Yugoslav· duğunu göstermiş ve bütün umumiyesinde yarattığı iyi tesir 
ya ile Türkiyeyi bag" lıyan rabı· tezabüratiyle Yugoslav milleti· 0 derecededir ki hatırası hala 

canlıdır. 
taların sağlamlığını tebarüz et· ne Türk milli sempatisinin bil· 
tirmek lütfunda bulundular. dirilmesini istemiştir. Yugoslavya devlet adamları-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• nın yüksek meziyetleri bizde 
Beri in Viya naya hücum ediyor d~im~ takdir edilmiş ve büyük 

bır ıtımat telkin etmiştir. 

Alman gazetelerinin 
açtıkları yaylım ateş 

·~ ...... ----
Avusturya siyasi mahafilinde 

Naibi saltanat Altes prens 
Pola şahsen saygılarımı arze
debileceğimden bilhassa büyük 
şeref ve saadet duyuyorum. 
Ben ve arkadaşım hariciye vekili 
Dr. Aras Yugoslavyaya içten 
ve dostça konuşmağa gidiyoru1. 

Türkiye ve Yugoslavya Bal-

Avrupa merakla soruyor ? 

Belçikada Faşizm mi, de
mokrasi mi galip gelecek 

Keks partisi liderinin karşısında 
Başvekil mevki almıştir 

- Yazısı s inci Sahifede -

"'"'''"j"~p·~·~·y~d;••••~g·~••••hü;;iy'~ii'''""y~k•••••u 

600 general huzurunda 
söylenen bir nutuk 

''Ja o dusu Japonyanın yeni 
mukadderatının öncüsü,, bulunuyor 

Tokyo, 9 ( A.A ) - Siyasi 
mahafil General Sugiyananın 

dün 600 yüksek rütbeli suba· 
yın toplantısında söylediği 
nutka büyük bir ehemmiyet 
atfedilmektedir. Bilhassa şu 

kısım nazarıdikkati celbetmek· 
tedir: 

" Askerlerin vazifeıi her 
an daha ziyade ebemmi
yet kesbetmektedir. Çünkü 

bugünkü vahim vaziyeti Japon 
milletinin geçirebilmesi ıçın 

ordu merkezi bir kuvvet teşkil 
etmektedir . 

Ordu, Japonyanın yeni mu
kadderatının öncüsüdür." 

Siyasi mahafilde parlamen-

şüphe ve tereddütle karşılandı - ikinci sahifede - - Sonu üçüncü sahifede - japoq kadınları moaenı ftva/etlrrıvle ..................................................................................................................................... 

Bukaç lıa/ta evvel Avuetuıya şa11sölvesi Şuşni!! Aıma11 lıancı;ıe 

nazitı Neurat ile böı•/e konnş1tyoıla10ı 

Viyana, 9 ( A.A ) - Müte· ı Ei z cıvarında Leon Einğ me· 
kait Avusturyalı bir memurun zarlığında yatan Hitlerin akra· 
:ı:ahiri biçbi~ cebeb olmaksı:ım - Sonu üçüncü sahifede -

Misafir takım maalesef mağluptur 

Doğanspor takın.ı, ikinci devrede 
zevkli akınlarla O - 2 galip gelmjştir 
Ankara Gücü lstanbulda Güneşi 1-2 mağlup 

oynuyor 
etti 

Oçokspor 
Geçen hafta Ankara stad

yomunda Gençler birliği kad
rosuna beş gol farkiyle mağ· 
lüp olan Doğanspor takımı, 
dün lzmir stadıoda aynı kad
roya iki gol farkiyle galip gel· 
mi ştir. Oyunun cereyan tarzını 
göz önüne getirerek Ankara· 
daki a ltı gol!e lzmirdeki iki 
go.ü komb.ne etmek ve bir 
netice çıkarmak güç değildir. 

Misafir takımın, belki de yol 
yorgunluğu ve saba yabancılı
ğıiıdan dün normal oyununu 
oynıyamadığını tahmin etmek 
mümkündür • Gençler birliği 
takım halinde alkışlanacak bir 
kıymet teşkil etmekle beraber 
bu takımda klas oyunculau 

bugün misafirlerle 

Doğanspoı takımı 

fazla değildir. Birkaç sene ev· ı kisi kadar dikkatli olmakla 
vel lzmir kulüplerinde en iyi beraber, eski · zindeliğini mu-
oyunlarını ı;ıkaran Jb,an. c•<- - Sonu dördüncü sahifede -



Saliffe 2 

Viliyetin 
·-· 

16 bin lirasını kaya
lara gömmek yazıktır 

- Bqtarcıfı birinci sa.hif ede -
Kmlay cemiyetlerinin üç bet çadırında 

hayatlar laatarllımtbr· 
Kurulan bmplann iatatiatikleri bu

raya verilmesi lumırelen ehemmiyeti 
en beliğ llir fdôlde üade e,lemekte bi

• takip~ 7olu ~ s&
tennelrtedir. Hmmi id.eaiD bunda ala· 
caiı ilk temel lamenm iatilrMJi meriDde 
müeaair olacakbr. Çoc:uJdarmı dai ha· 
vuı aldırmak iatiyenlerin biiyük bir İh· 
tiyaçlanna cevap nrilmq balmıulacak· 
br. 

Vali 
Sonra da ortaya aökülecek sermayeyi Karaburuoa gidecek 

amorti edebilecek bir müeaseae meydana 1 
çılı:acaktD". tık nazarda ehemmiyetsiz ci- Vali bay Fazlı Güleç, refa-
bi görünen bu mesele mühim ve büyük- katinde Sıhhat müdürü bay 
çe bir davanm anahtandD'. Kararda ba- Dr. Cevdet Saracoğlu olduğu 
ta her zaman olabilen İflerdendir. Fa· halde bugün Karaburuna gide• 
kat hatanın üzerinde ısrar tel&fisi im- cek ve bazı tetkikler ıcra 
kansız en büyük hata olur. Bu itibarla edecektir. 
valimiz Bay Fazlı Cüleçin bu meV%U üze. 
rinde tekrar ve ehemmiyetle duracağım 
ümit ediyoruz. Hususi idarenin on alb 
bin küsur lirasını y~ılı: olmaktan kurtar
mak l&zımdır. 

HAKKI OCAK~LU 

••• 
URLADA 

Urlcanın bir kaç yerindeki 

buğday tarlalarında tarla fa
resi belirmiştir. 

Vukubulan ihbar üzerine 
Ziraat müdürlüğü mücadele 

memurlarını Urlaya göndermiş 

ve mücadeleye başlanmıştır. .. . 
1 Halkevinde 

cwg • l ı 
Toplanhlar 

12-4·937 pazartesi günü ıaat 

17 de spor kolunun komite 

toplantısı. 

13-4-937 sah günü saat 17 de 

müze ve sergi kolunun komite 
toplantısı vardır. 
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Gazetemiz 
~ 

Ankarada satış teş-
kil atı yapmıştır 
Gazetemizi okumak isti

yen birçok zevat "Ankara" 
da "Yeni Asm,, bulamadık
larını matbaamıza bildirmiş· 
lerdir. 

Yeni Asır gerek Ankaralı 
okuyucularını tatmin etmek 
ve gerek lzmirden Ankaraya 
giden okurlıtrını alıştıkları 
0 Yeni Asır ,, dan mahrum 
bırakmamak için Ankarada 
teşkilat yapmışhr. " Yeni 
Asır ,, Ankarada aşağıdaki 
yerlerde satılacaktır : 

Akba Kitap evi 
Karaoğlanda AH 

Saman pazarında Dur 
All 

ıınıı -. 

Fransa 
Konteo jantimanında 

T ürkiyeye ayrılan 
hisseler 

937 senesinin ikinci üç aylık 
knntenjan devresi için Türki
Yt 'fe aşağıdaki zirai kontenjan 
m ktarları ayrılmıştır: 

Fransa gümrük tarife numa
rası A yumurta 225 kental. 34 
B yumurta akı 200 kental, 34 
C yumurta sarısı şekersiz 250 
kental, şekerli 40 kental, tarife 
numarası 70 arpa 750 kental. 
mısır (doğrudan doğruya ithal 
suretile) yirmi bin 1'ental (mu
vakkat kabul suretile) 25 ken
tal, tarife 80 fasuly~ 550 kental 
bakla 10 bin kental, tarife 85 
ceviz 120 kental, iç ceviz 250 
keotaldır. 

Sanayi maddeleri kontenjanı 
ayrıca bildirilecektir. 

• ••• • ••• • 
Buca cinayeti 

Bucada Koca kafa Mehmedi 
ve Hakkıyı öldürmakle maznun 
Y ayJacık muhacirlerinden Halil 
oğlu Mustafa, kardeşi Mümin 
ve Rifat ve amcazadeleri llya
sıo dün ağırce:za kaleminde 
ilk sorgulan yapılmıştır. Muha
kemeleri 19 Nisanda başlıya· 
caktır. 

Hilal Eczanesi 
VE 

Apandisit hastalığı 
Hilal eczanesi ile apandiRit 

hastalığının ne şekilde müna• 
sebettar olacağını hayretle 
karşılamayıoız. Apandisit son 
senelerde pek sık görünmeğe 

başladı, Avmpada bir k:ıç 
profesör bunun sebebini ince
lemişler, diş fırçası kıllarının 
yüzde elli apandisit yaptığına 

kani olmuşlar. Eczacı Kemal 
Aktaş diyor ki: "Ben apandi-Yenlşehit9de bayi 

t.':u$tafa 
TUtUncU All Ekber 
Ahmet Enver bakka

llyesl tutun gişesi. 

• sit ile Hilal eczanesini çok 
alikadar buldum, bir diş fır· 
çası fabrikasiJe mutabık kal-

Taşbanda gazeteci 
Ya kup 

TUtUncU kardeşler I 
pazarı 

Pi stacıda gazeteci ı 
Ömer 
"l.A:ZVJ..ZXZZZZ7:zil L 2 l l tz'TJZZJ 

dım, çok sağlam diş fırçaları 
yaptırarak lzmire getirtiyorum. 
Bu fırçaların bir tek kılının 
kopmasına imkao yoktur, Hilal 
eczanesinden alınacak diş fır
çalan hem çok sağlam, hem 
çok ucuzdur. 

Bir zabıt katibi 

Rüşvet suçundan 
mahkemye verilmiştir_ 

Dün Sulh ceza mahkemesi 
katiplerinden B. Hakkıya, dai
renin yanında bir cürmü meş· 
hut yapılmıştır. Bunun bir rüş
vet hadisesi olduğu zanoı var
dır. 

B. Veli ve eşi Bo. Emine 
Karşıyakada oturmaktadırlar. 
Bir kavga davaları dolayısile 
sulh ceza mahkemesine gidip 
geliyorlar. Davaları ayın on 
ikisine talik edilmişti. 

Kan koca zabıtaya başvura
rak zabıt katibinin keodilerio
d en on lira. rüşvet istediR'ini 

Havacılık 
ve Spor 

Türk Hava kurumunun neş
rettiği havacılık ve spor mec
muasının 188 nci sayısı çık
mışbr. Tavsiye ederiz. 

.. ·-··· ··-· 
ltalyan kleringi 
Zecri tedbirlerin cari olduğu 

zamanlarda lta!ya müstemleke 
ve adalanna ihraç ve oradan· 
da memleketimize ithal edilen 
malların paralarının klering 
yoluyla tediyesi hakkmda Ve
killer heyetince verilen karar 
şehrimiz Türkofis müdürlüğüne 
bildirilmiştir. 

iddia etmişlerdir. Zabıta derhal 

citrmü meşhut tertibatı almış 

ve numarası tespit edilen bir 
on liralık B. Veli ile eşine 

teslim edilmiştir. 

Alakadarlar, dairenin yanın• 
da bu on liralığı zabıt katibi 
Hakkıya verirlerken cürmü 
meşhut yapılmıştır. 

B. Hakkı, aldığı paranın ke
ş:f ücreti olduiunu bildirmiştir. 

Kendisi cürmü meşhut mahke
mesinde muhakeme edilmekte
dir. 

Çocuğunu 
öldüren ana 
Gayrımeşru çocuğunu öldür

mekle maznun TurRnda oturan 

Faik kızı Şerifenin muhake· 

mesine dün ağırceza mahke

mesinde devam edilmiştir. 
iddia makamını işgal eden 

müddeiumumi muavini B. Şevki 

Suner iddiasını serdederek 
suçlunun sabit görülen suçun
dan dolayı 482 nci maddeye 
göre tecziyesini istemiştir. 

Müdafaa ıçın muhakeme 
başka bir güne bırakılmıştır. 

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

Başvekilimiz mühim 
beyanatta bulundular 

-Baştaralı birinci sahilede
kan misakımn bıışlangıc1Ldan 
beri en sadık azalarmdan bu
lunmuşlar ve her fırsatta Bal· 
kan misakınm takviyesi için 

çalışmışlardır. Bugünkü vaziye
tin içinde balkan misakı Av· 
rupa ıçın her zamankinden 
kıymetli olan sulhun esas te
şekküllerinden biri olmuştur. 
Umumiyetle Balkan misakı aza
sı ve hususile Türkiye - Yu· 

goslavya müoasebatının bey· 
nelmilel anlaşma ve aklı seli
min en esasla rükünlerind~n 

olduğunu açıkça gö.;tereceğiz. 

Türkiye ve Yugoslavyaoın Av
rupa sullıunu her halde korumak 
ve atide onu tehdit edecek 
hadiOJata karşı koymak uğurun· 
da değerli hizmet sarf ettikle· 
rine kaniiz. 

Beynelmilel sabadaki nüfu
zumuzu olduğundan fazla gör· 
mek istemiyoruz. Fakat teva· 
zuumuz istihkar edilmemelidir. 
Açık sözlülüğümüz, dürüstlü· 
ğüoıüz ve bilhassa münasebet· 
!erimiz bertür1ü suiniyetten va· 

restedir. Bu itibarla kendi
mize de müşterek siyase· 
timizden müftehir olmak hak· 
kını görmemiz kolay anlaşılır. 

Vasıtaoızla dost Yugoslav 
milleti nezdinde Türk milleti· 
nin en samimi hissiyatının ter
cümanı olmanızı rica ederim. 
Yugoslav matbuatı Türk ef· 
karıumumiyesinde laylk olduğu 
mevkii bihakkın ibraz etmiştir. 

Avrupa 'sulhu ve balkanlılar 
arasında teşriki mesai lehine 
d2ima çahşmağı bilmiş olan 
dost memleket matbuatının va
tanperverlik ve dürendişliğini 

daima takdir ettik. Her iki ta
raf matbuatının kendiliğinden 
birbirini anlayışı iki memleketin 
milli işlerine ve müşterek da
valarına her vakıt faydala ol
muştur. Çoktanberi içimde gü
zel müttefik memleketi ziyaret 
etmek arzusu vardı. Bugün 
bu arzunun tahakkukundan 
dolayı duyduğum zevk ve he-
yecan kolay anlaşılır. Kardeı 
ve müttefik milletin en samimi 
saadet ve teali temennilerimizi 
kabul etmesini dilerim. 

TAYYARE SiNEMASI 
9 NiSAN CUMA GüNü HER SEANSTA 

ŞAHANE MELODi 
New·York Metropolite•t Operasının primadonnası GRACE MOORE'un Franchate TONE ile beraber çevirdiği 

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

Ayrıca Paramunt Dünya haberleri Miki A1avuz canlı karikatürler 
------~~~==~==s~==~~~~~~==~ .. ~~- -

Seans Saatleri : 

1 Dairelerde 
••••• 

Çalışma saatleri 
değişti 

1 Nisan 937 tarihinden beri 
tatbik edilmekle olan yaz ça· 
hşma programının memurları· 
mızıo durumu üzerinde bazı 
müşkülat tevlit ettiği tecrübe 
ile anlaşıldığından çalışma sa
atleri da tadili tensip edilmiştir. 

Pazartesi gününden itibaren 
memurlar vazifeye öğleden 
evvel saat sekizde başlayarak 
12 ye kadar çalışacaklar, öğ· 
leden sonra da 13 buçuktan 
saat 17,5 a kadar vazife gö-
receklerdir. ........... 
Ören kooperatifi 

davası 
Zimmetlerine para geçirmek 

ve ihtilastan suçlu Kemalpaşa
nın Ören kooperatifi reisi bay 
Sadi, anbar memuru Süleyman 
ve muhasebecisi Kadrinin mu
hakemelerine dün ağır ceza 
mahkemesinde bakılmıştır. 

Dünkü celsede bir çok şa-
hitler dinlenmiştir. Bunlardan 
bazıları senetteki mühürlerinin 
kendilerine ait olduğunu, ancak 
bazılarının kim olduğunu bil
mediklerini, bazıları imzatarm 
kendilerine ait olmadığını, para 

ıs 

ı:&s·19j 
Çiçek 
-6- . 

Çiçeğin yeri euimiule, ınıı~ 
timizde, yaıayışımızda ne kad 
azdu.. T abiahn, :zevklerinin eJI 
incesini kullanarak iflediği ~· 
mutena eserine özene ö:zetıe 
leyi verdiği zaraleti, taraueti c: 
kokaya ne katlar Q% utinntır e • 
meaini biliyoru~? . 

Hayatın olrışunu ilıa ederı çı• 
çeğin vücudunda en büyük :: 
ları mayan «YAMA» kadın_~ el 
onu tanımak için ne kadar gıtı 
bir alaka göatermişlerdir. Otıliıf 
çiçeği kokusuyla tanımadıklat}. 
h~lde, kendi yurdlaTında çiçe~ 
mabut gibi tanımıılar, ibadete 
mekte bulunmuşlardır. (I) 

Evlerimizin çiçeksiz ve re,,1:
1
,j 

siz bahçelerinde ağlıyan nıe ti 
rengini, naaıl içimizde aindirit"' 
ruz diye hayret ediyorum. "'"' 
kaya bu kadar mı az alak~ 
güzele bu kadar az mı hareke, 
siziz. Güzeli, kokuyu ve retıelıı; 
ne kadar maddi manasiyle 
alıraak alalım, ona birçok balıf111 
lardan değerlendirmek mecb~· 
riyetinde olduğumuzu tahf11111 

ediyorum. 
Şimdilik gazete sütunlarıtıJ,i 

okuduğumuz belediyenin eylıı 
çiçek bayram.,-ıı bu bakııntlııf' 
değerlendirmek iatiyoraz. ~ır 
nun, bu bayramın bir süa ~ 
rak tatbikinden elde edil~etl' 
laydaaızlığı da kaydetmek ictıP 
ediyor. 

NERiMAN GONSA 

(1) ~~~l~;. ~~~~i:~~;i~d: .. vet~ 
çiçeklerin kokusuz ve ottan farksıZ 
duğunu, bu memlekette yıllarca ~.' 
rak tetkikler yapan maruf lngiliz ıabr 
at alimi Leydi Stome naklediyor. 

B. Cavid 
almadıklarını söylemişlerdir. Bir işin tetkiki için Berga• 

Daha bazı şahitlerin dinlen- maya gitmiş olan vali muavioİ 
meleri için muhakeme başka Bay Cavid işini bitirerek şeb" 
bir güne bırakılmıştır. rimize dönmüştür. ,, 

• •••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SPORCU BtR SEFlR 
Birleşik Amerika Cumhuriyetleri

nin eski Bcrlin sefiri Jaınes W. Ge
rard kral altıncı Jorjun taç giyme töre
ninde Amerikayı temsil edecektir. Mu
maileyh harp esnasında müteveffa kral 
beşinci Jorj tarafından banyo nişnnı 

ile taltif edildiğinden lngiliz rualzadele
rine mahsus olan cSir> Unvanını taşı

mağa salfiltlyettnr ise de bu Unvanı 1n
gilteredcn başka bir yerde kullanmak
tan içtinap etmektedir. Sporun fişıkı 

olan bu diplomat evinde her sabah mü
zikle birlikte jimnastik yapmağa bnyı
lır. Her ckzersize kendisine mahsus 
bir ad koymuştur. Bunun için sabah 
ziyaretçileri onu bazan kobra, kedi, ta
vus kuşu taklidi yaparken görürler. Ja
mcs W. Gerard bu ekzersizlerine sevgi 
ile bağlı olduğundan kendisini ziyaret 
edenler kim olursa olsun ekzersizlerini 
bitirmedikçe rahat edemez. 

YILLARIN YVKO 

cYıllnrm yükü altında kamburlaş -
llll§ omuzları ... • Bir Amerikalı doktora 
ı;öre bu teşbihin doğru olınnmnsı la
zımdır. Zira doktorun yaptığı teşbih

lere göre yıllar insana yük yüklemez, 

bilakis yükünü hafifletir. Mesela kara
ciğerin normal ağırlığı 1500 gramdır, 

ihtiyarlarda ise 800 grama kadar dil
şer ve ilfuı.hre... Yalnız büyüyüp ağır
laşan knlptir. 

Demek ki yılların getirdiği ıstırabın 
ağırlığını hep kalp çekiyor! 

ÇiÇEKLER VE HASTALIKLAR 

Çiçekleri seven ve ayni zamanda 
hekim olan bir zat, çiçeklere dair yap
tığı tetkikin neticesini ctccssürle> neş
retmektedir. Bu zata göre gül, bazı 

kimselerde mUzmin nezleye ve bazı 

kimselerde de göz iltihabına, yasemin, 
menekşe, mimuza ise ses kısıklığına 

sebep olmnktadır. 
GARlP BlR V ASlYET 

On sene evvel Tunusta ölen Labuk 
adında bir şahıs servetinden bir mil
yon frankı Tunus hastanesine ve yıldn 
500 frank irat getiren bir akarım da 
Tunus müddeiumumisinin şarap mas
rafı olarak vasiyet etmişti. Mirac;tan 
mahrum edilen ailenin davnsı intaç 
edilmiştir. Mahkeme vns.iyetnnmenin 
kanuni olduğuna hükmettiğinden bu· 

milyon frank Tunus hastanesine ve~ 
nede 500 franklık şarap tahsisatı 

müddeiumumiye verilecektir. l 
ÇlNGENELERlN KAVG.tıS il' 

Çingeneler kralının V arşovada öld it 
ğünü yazmıştık. Rakibi tnrafındroı l> 
kavga esnasında öldürülen kral B~ 
Kviek'in cenazesinde ancak 20 )tıı()oY 
çingene hazır bulwıınuştur. B~ 
da çingeneler kraliçesiyle babaS1l' 
ölümünden sonra kral Unvanını ıı~ 
veliaht ve birkaç yakın dostlnrın~ 
ibaretti. Çingeneler krallanmn kcll~e 
karısını boşayarak bir Poloncza 
evlenmesini bir türlü affetrncnÜŞtc~ 
dir. Baron K wiek general Franko ~ 
Gepe De Lianonun samimi dostu otd~ 
ğunu söylerdi. Bu adam AvrupadP ti' 
çingenelerin en zenginidir. Faknt ~ 
kadderat günün birinde onun karŞ 
tlona adlı bir Polonez dilberini çı~ 
Kwiek kalbini bu kadına verdll'i ~ 
sonra asırlık ananelerini unu~e 
onunla evlendi. Halbuki çing~~~· 
boşanma yoktur. Onlar kendi ırltW'JJ 
dan olmıyan bir kadınla izdivacı ~ 

affetmezler. Son günlerde bnşgöS~e' 
fficianın sebebi budur. Kral nley~_, 
ki hoşnudsuzluk.lar artınca bir . d~ 
çingene kabilesi vaziyetten istift1 ti' 
ederek kendi içinden Mişel naınıP ııı' 
birini krn1 seçmiştir. lki kabile ar~_, 
da başgöstercn şiddetli kavgalar 11 tif• 
yet Kwiek'in ölümü ile neticelenlll~ı· 
Şimdi mücadele bambaşka bir P" 
girmiştir. Kral Mişel'in tarnftarlııt1 

0
1• 

basından krallığı tevarüs eden notl >" 
fu tanımıyorlar. Bu vaziyette pol~ıJ 
zabıtası çingene kabileler arnsıtı ~ 
dahili harbe sık sık müdahale etti' 
mecbur kalacaktır. 

ZlRAATTE KUŞLAR 11c~ 
Genç Fransız Ziraat vekili B. }'JO pı' 

bir sergiyi gezerken, haşcreler_Ie ~til' 
lan mücadeleyi anlatan bir iS~1ıı· 
lavhasının önünde durmuş ve c 
dakilcrden sormuştur: eıı.i ol' 

- Bir milletin ne kadar rned 
duğunu neden anlarsınız? sU'ltiJ! 

Herkes vekilin ylizünde bu 
1 

dr' . o" c 
cevabını ararken, o, sözlerine ş " 
vam etmiştir: }<of"' 

- Bu luvhayn göre, kuştnrını .,..rtı " 
. . ··ıduı" 

mamasından ve böceklerını 0 

· den·· için de milyonlar sarfetınesın 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

- v. N. 
w. fi". lt Van l)er 

Zee & Co. 
DEt.rrSCHE LEV ANTE UNIE 

HAMBURG 
ORtON vapuru 1 2 niaanda limanı- X Vapuru 26 nisanda bldenilmek-

rnıza gelip Ameterdam, Rotterdam ve tedir. Rotterdam, Haınbur ve Bremen 

Harnburg limanları için yük alcakhr. için yük kabul eder. 

TRtTON vapuru 18 nisanda limanı· ... 1 Ci<J._...t •~-
rnıza gelip yükünü tahliyeden eonra 

Burgaa varna ve Köstence limanları için 

Yülc. alacaklar. 
Syemb Orient Lineia kumpan)'&ll 

CUNBORG vapuru 26 niaanda Rotter

dam, Hamburg, Cdynia ve Skandinav

Ya limanları için yük alacakbr. 

SERVICt MARtTtME ROUMAtN 
ALBA JUUA vapuru 21 nisanda 

gelip Pire. Malta ve Marsilya limanları 

İçin yük alacaktır. 

SUÇEA VA vapuru 19 mayısta gelip 

Malta, Cenova ve Marsily limanları için 

Yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

Handaki hareket tarihleriyle navlun

lt-rdaki dcğİ§ikliklerden accnta mesuli

Yet kabul etmez. 

AMERİKAN EXPORT UNF.S 
The esport ateaımhip corporatioa 

EXECUflVE vapunı 9 nisanda bek
lenilmektedir. Nevyork için yük. kabul 
eder. 
EXCHANCE vapuru 1 5 nisanda belde
nilmektedir. Nevyork için yük kabul 
eder. 

PiRE AKTARMASI Amerika seri 
Seferler 

EXCALIBUR vapuru 9 nisanda Pi-
reden Boston ve Nevyorka hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti 
Pire • Boston 16 gündür 
Pire • Nevyork 18 gündür 

••rı•• 
Service Maritim Roumain - Bucareat 

DUROSTOR vapuru 2 mayısta bek
lenilmektedir. Köstence, Sulina, Galats 
ve bütün Tuna limanlwı içinyiik kabul 
eder. 

Daha fazla tafsilô.t için ikinci kor- ,. • • 
donda T ahmil ve Tahliye binası arka- Societe Royale Hongroise Maritime 
t 1 ... .. .

1 
. . I SZEGED vapuru 19 nisanda bekle-

a ıgına murncnat edı mesı rıca o u- •1 k d" B l d . 

\#ENi ASIR ,. 

Olivier_ Ve Şü. 
LıMITET 

Vapur Acentası 
İRİNCi KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
Lllermao Lines Ltd. 

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

GRODNO vapuru 8 nisanda 
Londra, Hull ve Anversten 
gelip yOk çıliaracak ve ayni 
zamanda Londra, Hull için yük 
alacakhr. 

OPORTO vapuru limanı
mızda olup Liverpool ve Svan
seadan yükünü tahliye ediyor. 
Ayni ıamanda Liverpool ve 
Glugov için yük alacaktır. 

FLAMlNIAN vapuru 5 ni
sanda Liverpoot ve Svansea
dan gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpool ve 
Glasgov için yük alacakbr. 

The General Steam 
Navigation Co. Ltd 

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

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me
suliyet kabul edilmez. 

l 
IZMIR ASLiYE MAHKEMESi 
IKtNCI HUKUK DAiRE-
SiNDEN: S. 937/297 

lzmirde Karşıyakada Alay· 
bey günaydın sokak 2 No. da 
oturan Bekir kııa Ümmehao 
tarafından kocası Burdurun 
divaobaba mahallesinde oturan 
Evliya damadı lsmail oğlu 
Ramazan aleyhine açılan bo· 
tanma da•aıının cari muhake
mesinde: MDddeialeyb Rama
zanın sebepsiz olarak kans1nı 
terkederek gittiği ıehadetle 

sabit olduğundan kanunn me
deninin 132 inci maddesi bük· 
müne tevfikan mtıddeaaleyhin 
bir ay içinde karısı yanına dö
nerek evlenmenin uhdesine 
tahmil eylediği kocalık vazife
lerini yapması hususunun ihta· 
rına karar verilmiş ve tanzim 
kılınan ihtarname mahkeme 
divanhanesine talik edilmiş 
bulunduğundan müddeaaleyhin 
karan mahkemeye tevfikan 
hareket etmesi aksi takdirde 
hakkında kanuni muamelenin 
icra kılınacağı tebliğ makamı
na kaim olmak üzere ilan 
olunur. 1135 (634) n nı me te ır. e gra , Novısad, Buda-

ur. B • 1 Li v· peşte, ratıs ava ru: ve ayana liman- liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;iiiiiiiiii--.,;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 

•ında FRA TELU SPERCO vapur acen- lan için yük kabul eder. 
TELEFON : 4142/ 4221 /2663 

Kulak, Boğaz, Burun hasta- Den Norake Middelhavıılinje -OSLO 
lıklan birinci sınıf BOSPHORUS vapuru 19 nisanda 

mütahassısı beklen.ilmektedir.. Ayni giin Hayfa, 

M b B• · • B J Dieyep ve umum Norveç limanlan ir; .. uayene ane : ırıncı ey er .. r--yük kabul eder. 
No. 36 Telefon 2310 ~ SARDINIA vapuru 22 ma ta bek-

Evi: Göztepe tramvay cad· ı ni1me1dedi. Pire tskendri yu o· 
desi 992 Telefon 3668 N :e umum Norveç 'limanlan ~~ ~Y=~ 

1-26 (481) bul eder 
tzn: z n:;z z ızı ız77ı(z;ar.A'2'.2.:ZZZZ~ . • 

Pi • A &''**'*AA 

HüSEYIN KAYIN 
Mobil ye mağazası Şekerciler No.26 

Bir defa gelip görünüz 
Modern, temiz malzeme 

Birinci sınıf işçilik sipariş kabul eder 

JNASJR ilAC1 
KANZUK 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

. tf~.ı 
J.f::oı\•• 
. :~!J~. 

' .. . . 

,.™ w 

m • 
OZA~ 

k !n eski nasır!an bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 
akünden çıkanr. 

<::·Umumi deposu: lngiliz Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 
1ddi ve müess; .. birnasır ilacıdır. 

Artık Balık yağı içilemez 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Balık yağından kat kat kuv

vetlidir. Kansız, iştahsız, kud
retsiz, romatiımalı ve vereme 
istidadı olanlara 

Kuvvet, Can, Kan 
iştah verir. 

DEPO: 

S. Ferit Eczacı başı 
ŞiFA eczanPsidir. 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, haz!rrısızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni bmir eczanesi TELEFON : 2067 
....... - ' ..... & ~ ... ,· • ... - , . 

MiUi Emlak müdürlüğünden: 
icra No. 
159 Tepecik Kocatepe So. 21 numara dükkan 

Karataş Sultaniye Mülazim Mehmet So. 12-14 
numarala ev. 

161 

Lira 
18 
12 

162 Tepecik Altay sokağı numara 2 eski dükkan 16 
Yukarda yazılı emvalin senelik icarJarana haddi layikile talip 

çıkmadığından 8-4-937 tarihinden itibaren 10 gün müddetle 
uzatılmıştır. 

ihalesi 19-4-937 Pazartesi günü saat 15 dedir. Taliplerin Milli 
Emlak müdürlüğüne müracaatlan. 1131 (633) 

İLAN 
il daimi encümeninden: 

12341 Lira 20 kuruş keşif bedelli olup kapalı eksiltmesi ilin 
edilmi" olan memleket hastanesine bir kat ilivesi yapısına is
tekli çıkmadığından ötürü 2490 sayılı yasanın 40 ıncı maddesi 
gereğince eksiltmenin bitimi günlemecinden itibaren bir ay içinde 
pazarlıkla ihalesi yapılacağından isteklilerin her Pazartesi ve 
Perşembe günleri saat sekizden 12 ye kadar il daimi encüme-

. nine baş vurmalan. 10/;4. Cl\31) 

Sahle e 

Sağlam kefaletle har,ey taksltle verllir. 

Balcılarda NECİP SADIK No. 156 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanfannıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkanlmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha
inde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

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

Meccani numune ve tarifname için f a.brikalanmız ma
mulah lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazıh 

ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz:. 
Gazi bulvar No.25 

Posta kutusu No. 224 
Telefon - l:r:mi1 3465 

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

İl Daimi Encümeninden: 
Kapalı eksiltmeğe konulan iş: 

Keşif tutarı 
Bu işe ait evrak aşağıda gös· 
terilmiştir. 

istekliler 

Eksiltmenin y:ıpılacağı yer, 

tarih, gün ve saati 

Karşıyaka Soğukkuyu'da De
ğirmentepe'de yaptırılacak otel 
kurağı 
16924 lira 82 kuruş 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projes\ 
E - Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi 

D - Fenni şartname 
C - Keşifname, plan 
Bu şartname ve evrakı Bayın
dırlık Direktörlüğünde ~örüp 

inceleyebilirler. 
22 nisan 937 perşembe günü 
saat 11 de ll Daimi Encüme-
ninde 

Muvakkat teminat : 1192 lira 
1094 [632] 

Çamaltı tuzlası müdürlüğünden: 
Toprak işlerinde çalişmak üzere 150 ameleye ihtiyaç vardır. 

isteklilerin hüviyet cüzdanları ile birlikte Tuzla müdürlüğüne 
müracaatlara i1a11 olunur . 7-9-11 1051 (599) 



Sahife to 

Londra ve bütün imparatorluk kral altıncı Jorjun taç giyme töreni için 
büyük hazırlıklar yaparken Viyana yakınındaki c Enzesfeld > §atosunda 
da bir kadın kalbine sahip olmak için tacütahtını terkeden Dük de Wind
aor (Sekizinci Edvard) bayan Simpsonla hayatların& birle§tirecekleri gün
leri iple çekmektedir. Klişemiz Enzesfeldin bahar manzarasını gösteri
yor. ijir Viyana gazetesinin verdiği habere göre Dük de Windsorla ba
yan Wally Simpson arasında evlenme töreninin Viyanada yapılması pek 
muhtemeldir . 

YENi ASIR 

Bütün dünya rilahlanma yarışında. dev adımlariyle devam ediyor. Bü
yük devletleri saran asabiyet şimdi küçüklere de sirayet etmiştir. bkan
dinavya devletleri siyasi ve aşkeri bir blok halinde birleşmek için arala
nnda görüşmeler yapıyorlar. lsveç, Norveç ve Danimarka ordularını kuv
vetlendinneğe çok ehemmiyet veriyorlar. Son günlerde Kopenhagta tay

yare hücumlarına karşı müdafaa manevralan yapılmıştır. Kadın yardım 
kolları zehirli gaz maskeleriyle do laşmt§lardır. 

to Nisan~ 

lngiltere Uzak şarkta deniz üslerinden Sengapur ve Hong Kongu. kuv· 
vetleııdirmeğe karar vermiştir. Bil hassa Sengapur üssünde büyiik tahki
mat yapılmaktadır. Diğer taraftan Amerikalılar da Pasifik Oseanında Ja
ponlara karşı faikiyetlerini muhafaza için fevkala.de tedbirlere bqvur
maktadırlaT. 45 tonluk saHı harp gemilerinin müruruna mii.!ait olmıyon 

Panama kanalının arzedebileceği m Ü§kiilfi.tı izale için Nikaragua kanalı -
nm açılması mukarrerdir. Kli§emiz cSengapu.r> u gösteriyor. 

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

Üniversite mahallesinde asiler muhasarada 

lspanyol Cümhuriyet ordusunun başkumandanı 
asilere son darbeyi indireceğinden emindir 

Paris 10 (ö.R.) - İspanyadan gelen la beraber, yine mühim mikyasta de-
haberlere göre Kordova cephesinde vam etmiştir. Havas ajansının Mndrid 
Penaroya mıntakasında ilcrliyen cum- muhabiri tarafından bildirildiğine göre 
huriyet kuvvetleri Esrtamador cephesi gece Madrid cephesinde nisbi bir sük<l-
kıtaatiyle Badajoz ve Kordova vila - netle geçmiştir. Bununla beraber siper 
yctleri hududunda iltisak peyda etmiş- topları hasım hatlarını ateş aJtında tut-
lerdir. Bu sayede cumhuriyet kuvvet- makta devam etmişlerdir. üniversite 
leri şimdiye kadarkinden çok daha gc- mahallesinde zaptedilen yeni mevziler 
niş bir sevkülccyş serisini kazanmış tahkim edilmiştir. Bu mevziler ile 
.oluyorlar. Manzanaros nehrinin diğer tarafındaki 

Biskaya cephesine gelince vaziyet Montegora arasında Cumhuriyetçiler 
hfıla endişe verici mahiyette olmakla muvasala hatlarını kurmuşlar ve mev-
bernber ümitsiz değildir. General Mo- kilerini tahkim etmişlerdir. Tccavü-
la kuvvetleri hala Bilbaodan 35 kilo- zün ilk günü neticesinde hükümetçilcr 
metre mesafede bulunuyorlar. üç gün Karabansel askeri hastanesini zaptet-
cvvel Biskaya cephesine gelm~ olan miş ve Üni versite mahallesindeki asi-
gencral Franko Salamankaya dönmüş- leri muhasara etmiş bulunuyorlar. 
tür. Öğleyin Mndrid müdafaa komitesi 

Mndrid cephesinde ise Cumhuriyet- şu tebliği neşretmiştir: Dün Madrid 
çiler Üniversite mnhallesine haklın bir cephesinde başlıyan taarruz hareketi 

" tepeyi ellerine geçirmişlerdir. Hasmın muvaffakıyetle devam etmiştir. Kara-
hareketlcrini tesirsiz bıraktıktan sonra Madıidde Oni~·cısıte mahallesi bir haıabe lıalındedir Oenerol Mıa1a banşel askeri hastanesinin zaptından 
Cumhuriyetçiler Mezarlık kilisesini de yapılan hücum doğrudan doğruya lar. O havaliyi iyice tanıyan Bask mi- dan endişe duyarak tnarruzun durdu- dan, gerekse denizden hazırdır. Müşa- ve Kaza del Kampodaki muvnffakiyet
zaptetmişlerdir. Dün akşam saat 20 de Casa Del Camponun doğusunda bulu- !isleri Mola ordusuna çok zayiat ver- rulmasını emretmiştir. hitlerin tayin edildikleri noktalara ta- li hareketlerden sonra Koronga yolun
Madrid başkumandanı general Miaja nan ve üniversite mahallesine hakim dirmişlerdir. Vittoria ve San Sebastian Valansiya, 10 (A.A.)- Royter ajan- mamiyle geldikleri hnber alınır alın - da düşmanın mühim bir siper hattı 
§U beyanatta bulunmuştur: olnn Carebitas dağını istihdaf etmek- hastaneleri ve diğer sıhhi müesseseler sının inanılmnğa değer bir kaynaktan maz kontrol tatbik edilmeğe başlana- zaptedilmiştir. Üniversite mahallesinin 

«Üniversite mahallesi tamamiyle tedir. tamamen dolmuş olduğu için trenler aldığı malfunnta göre şimdi Huesca caktır. Bu da gelecek haftanın ortala- iaşe yolları tamarniyle Cumhuriyet 
muhasara edilmiştir. Orada bulunan Cumhuriyetçiler Carabanchel 'de ve dolusu yaralı cenup vilayetlerine sev- bölgesinde hükümetçiler asilerin elin- rma doğrudur. kuvvetlerinin mitralyöz ateşi altında-
asi kıtaların, asi kuvvei külliyesiyle Usera'da düşmanı zararsız hale koy- kedilmiştir. de bulunan son yola da sahiptirler. Ve dır. 

Paris, 10 (ö.R.)- İspanyadan gelen 
muvasala ve irtibatlan tamamiyle ke- duldan sonra Casa del campo manastı- Paris, 10 (Ö.R.)- Bilbaodan gelen bu da asilerin muhasara edilmiş bu - Paris, 10 , ö.R.)- Beynelmilel Pen 

haberlere göre Biskaya cephesinde sü-
silmiştir.> nnı ve mezarlığı ele geçirmişlerdir Ve haberlere göre general Mola'nın ku- Iunması demektir. Club azasından en tanınmış İngiliz mu-

Madrid, 10 (A.A.)- Cumhuriyetçi- muharebe saat ona kadar sürdükten mandasındaki asi ordu bu cephede Roma, 10 (Ö.R.)- İspanyol nasyo- kOnet devam etmiştir. Bilsyanoda mü- harrirlerinin imzasiyle general Fran-
ler bu sabah şiddetli bir tayyare bom- sonra mevzilerini tahkime başlamışlar- kat'i bir muvaffakıyet kazanarak asile- nalistlerinin bildirdiğine göre Cumhu- dafaa komitesi genel sekreterinin bil- koya bir telgraf çekilerek cNevs Ch
bardımanından sonra Carabanchel as- dır. rin çok sarsılan prestijlerini iadeye ça- riyetçilerin Valadolid üzerine yaptık- dirdiğine göre dün cephede yalnız bazı ronicle> gazetesi muhabirinin gazetecl
kerl hastanesini işgal etmişler ve sonra Bayonne, 10 (A.A.)- Bilbaodan ge- lışmış ise de şimdiye kadar tahminle- }arı bir hücum sivil ahaliden 30 kişinin mmtakalarda asi kuvvetlerin tahşidat lere hadiseleri takipte tam serbestilik 
ileri hareketlerine devam ederek Cer- len haberlere göre hareket esnasında rin çok fevkinde zayiata uğramaktan ölümüne sebep olmuştur. Saragos da hareketleri keşfedilmiştir. Bunların veren beynelmilel taamüller hilafına 
rodeae Domovan almışlardır. hazır bulunan Fransız müşahitler Oc- başka bir netice alınış değildir. Gene- bombardıman edilmiştir. hedefi henüz malUnı değildir. Malagada tevkif ve hapsedilmesini pro-

Madrid, 10 (A.A.)- Cumhuriyetçi- handinno önündeki muharebenin haki- ral Franko tecavüzlerin bu kadar çok Paris, 10 (Ö.R.)- İspanya hudutla- Madrid cephesinde ise hareketler, testo etmişler ve serbest bırakılmasını 
!~~.~afından bütün Mndrid cephesin- ki bir kıt!ıl şeklini aldığını bildiriyor- zayiat verilerek yapılmış bulunmasın- rının kontrol tertibatı, gerek kara- dünden daha az geniş mikyasta olmak- istemişlerdir. 
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Parisle Romanın ara.sı açıktır 
ltalyan oyuncularının Parise gitnıekten men 
edilmeleri F ransada koskoca bir mesele oldu 

Pnris, 1 O ( ö.R ) - Sol cenah gn
zeteleri yarın Pariste yapılması karnrlaş
tınlmış iken İtalyan oyuncularına hare
ket ruhsatı verilmediğinden akim kalan 
Fransn - halya futbol maçının feshini si
yasi bir hadise gibi telakki ediyorlar. 
Sosyalist parti3İnin gazetesi olan cPo
pulaire> şunlan yazıyor: 

Bu maç esnasındn hiçbir kanşıklık 
çıkmıyacnğı ftn.lynnlara temin edilmişti. 
Öyle benziyor ki i te hiçbir hadise çık
rnıyacağı içindir ki B. Mussolini oyuncu
larını Pnrise göndermek istemcmİ§lİr. 
ltalynnlara şu kanant verilmek isteniyor: 
Pari .. o kadar knrmakarışıktır ki 50,000 
jandarma sıralanmadan beynelmilel bir 
maçın bile yapılmnsmn imkun yoktur. 
l,te bunun iı:indir l i ltnlyan futbolcuları 
Pnri c gönderilm mi tir.> 

Komüni t cHumnnite> gnzetesinde B. 
Vaillant Couturier de ftalynn oyuncuları
nın Pnrise hnrekctlerinin men"i karnnnn 
siyasi bir muna vermel-tedir. Gazete §U 

mütlanlan yürütüyor: j , "° 
cParis sporcularının ve cKnsketli hay- ~ııı;ıi}~ 

dutlar> -yani işçierin- ltalynn oyuncula- ı · ~ 
rını hararetli bir gckilde karşılamaları il. M ussolıni 
Ve onların meziyetlerini alkışlamaları maksadı Fransadn her grev hnreketini j hirlemektir.Kendi milletlerine gunu inan
Rom~r' C" 

1 
•• 7 di. ltalyan siyasetinin J gözlere çarptırmak ve her hlidiseyi ze.. dınnak isterler ki Pariste tam bir ımnrııi 

hüküm sürmektedir. Halbuki F ranaa 
dünyanın en sakin memlc'ketlerinden 
biridir ve ancak refaha avdeti ve yakın-

da açılacak serginin muvaffakıyetini te
min ctmeği düşünmektedir. 

Paris, 1 O ( ö.R ) - Yarın (bugün) 

Berlinde Fransa - Almanya hokey maçı 
yapılacaktır. Almanlar çok daha kuvvet
lidirler. Fransızlar iyi bir netice almağa 
çalışacaklardır. 

Paris, 1 O ( ö.R ) - clnformntion> 

gazetesi ltalyadn Fransaya kargı ynpılan 
gazete hücumları dolnyısiyle §Unları yn
zıyor: 

clthnmlnr yalnn olunca bunlnnn dört 
tarafa yayılması ve istismar edilmesi ta-

hammül edilmez bir hal alır. Eğer aldığı
mız haberler doğru ise -ki doğru olduğu
nu dn zannediyoruz- cGiornale d' ltaliu 
başmuharriri B. Gaydanın Fransaya kar

şı ortaya çıkardığı 40 itham maddesin
den 36 sı sndccc uydurulmuş ve icat 

edilmiş şeylerdir. Diğer dört madde mü
nakaşa kabul edebilirse de bunlnnn da 
az birşey olduğu teslim edilebilir. Şunu 

da ilave etmeliyiz ki bu gibi hücumlar 
hnddini aoınca ~ukabele meşru ve çok 
kolaydır. İtalya anlamalıdır ki Fransa-

Romanyada Prens Nikola 

Hanedan hak ve imti
yazlarından ıskat edildi 

Bükreş 10 (Ö.R)- Yapılan 
bir saltanat meclisi neticesin
de kralın kardeşi prens Niko· 
Ja hanedana ait bütün bak v~ 
imtiyazlarından ıskat edilmiş
tir. Bunun sebebi prensin bun
dan alta sene evvel Bükreş 
sosyetesine mensup bir kadın
la ev enmesidir kı bu izdivaç 
krallık hanedanının prestijine 
muhalif görülmektedir. 

Bükreş 10 (Ö.R) - Kralın 
kardeşi prens Nıkolanın salta
nat şurasında verilen karara 
uyarak hanedana ait bütün 
hak ve imtiyazlarından feragat 
ettıği teyıt edılmektcdir. Bu 
netıce prensin Trebor şatosun
da başvekil muavıni ile bir 
mülakatı netıcesınde elde 
edılmiştir. Prens sa.tanat mec
Jısinin kararını tasvıp etmiş 
buıunmaktadır. 

···············r···················· ..... . nın da bir mili gururu ve.sabnnın da 
hududu vardır.> 

Roma, 1 O ( ö.R ) - Sabah Vinnial 
sarayındaki nazırlar meclisi Trablusta 
bir Arap kumnndanlık, şimali Afrikada 
bir milli ordu başkumandanlığı kurul
masına ve ııimnli Afrika teşkilatının de· 
ğiştirilmesinc karar 

r 
il 

l 
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to Nisan ıea? 

[!!KUll!_~iNLCY1l/ 

Okunacak kitap 
il 

.. YENi ASIR 

Dünya tarihinin bellibaılı bir 
llcırı;cuı olan Türk inkılabının ye
fciııe kitabı (Nutuk) dur. Ve bu
rııı okıımıyan Türk tcuaaıaıur edi
lemez. 

Huduttaki manevralardan haberi yokmuş! ... 

B. Ponso, Türk-Fr~nsız noktainazar
larının ga yrıkabili telif olduğunu zan· 
netmiyorum,. iyiliğe çalışıyorum diyor 

Fakat ne yalan aöyliyeyim bu 
lıitaba bağlı olan ( aıesika) lar 
lıısmı beş on gün eaıvel elime 
t'eçti. 

Nutku okumadan bile bu (aıe
ıika) larla inkdabın ilk mübeş
!İrlerinin, doğufunun, büyüyüşü
rıün bütün aalhalarını açıkı;a 
&'Örmek, anlamak kabildir. 

* (Vesikalar) bize üı; büyük ha-
kikati apaçık gösteriyor: 

1 - Yeni bir fikri yaymak 
:Çin girişilen çetin aıe uaanç veri
ci mücadele.. Yeni bir fikir, iti
l>cıtlara bağlı İnsanlar üstünde ne 
korkunç bir mahiyet alıyor. Ona 
temastan korkuyorlar. Ondan 
kaçıyorlar adeta .• 

** 2 - Bundan onsekiz yd önce-
ki büyüklü küçüklü (Ricali sal
tanatı seniyye) mn ve (Müdira
rıı umur) un ne cahil, ne geri, ne 
lıiiçük insan oluşları.. Bugünün 
köy bekçisi, ogünün (Valii vilii
l>et) inden daha mazbut lıir i/a
rle ile bir vak' ayı malevkine tah
riren anlatabilir. 

3 - Büyük bir inkılabın do -
iıışundaki güçlük.. Ve bu müş
lıiilat içinde en belli başlı 
(Vasi) ın bir ideal etrafında top
lanışda (baş) ve (önder) tanı -
'llaktaki ktakançlıktır. 

*** Bu ( aıeaika) lar başlı başına 
~ir tarihtir. Okuyun, okuyun. 

K. ERGONES 

Japonyada söz 
hürriyeti yok 

-Baştaralı birinci sahi/ede
tonun feshinden sonra söylenen 
bu nutkun parti reislerinin söz 
hürriyetine artık malik bulun
tııadıkları bir zamana tesadüf 
ettiği ehemmiyetle kaydolun
tııaktadır. 

Şanghay, 9 ( A.A ) - Çin 
llleclisi 1936 Haıiranında Ce
tıevrede imzalanan uyuşturucu 
tııaddelerin memnuiyeti hakkın
daki mukaveleyi tasdik etmiştir. 

••• ··- j 

Berlin Viyanaya 
hücum ediyor 

- Bqş taralı birinci aahilede -
balarının mezarına Hitlerizm 
hakkında medihkar bir cümleyi 
havi bir çelenk koyması üze
rine 350 şilin:c µara cezasına 
llıahkiım edilmesi ve tekaüt 
llıaaşının da kesilmesi üzerine 
Alınan gazeteleri tarafından 
Yapılan hücumlar Viyanada bü
Yük bir heyecan tevlid etmiş
tir. 

Siyasi mahfeller bu hücum
ların federal matbuat şefi Ada
llıin Berfüıe seyahati arefesin
de yayılmasını hayretle karşı
lamaktadır. Bundan maada bu 
~akanın bir sene evvel cere
Yan etmiş olduğu kaydedilmek
tedir. Bu ani hücumlar karşı-
11nda Viyana şüphe ve tered
düt içinde kalmıştır. Ve bu hu
•usta mutlak bir ketumiyet 
llıuhafaza t:dilmektedir. 

İstanbul, 1 O (Yeı;i Asır Te- meselesi hakkında izahatta F cansız noktai nazarlarının 
lefonla) - Hariciye vekili Dok- bulunmuştur. Mülakattan sonra gayri kabili telif olduğunu 
tor Tevfik Rüştü Aras'la F ran- çok yorgun görünen Fransız zannetmiyorum. iki devlet mü-
sız sefiri B. Ponso arasında sefiri, kendisiyle görüşen ga- pasebatının Montrö boğazlar 
hugün saat onda vukubulan zetccilere, söylenecek mühim mukavelesinin müzakeresi sıra-
mülakatta hariciye vekaleti si- bir şey olmadığını bildirmiş ve şındaki samimiyetine avdeti 
yasi müsteşarı B. Numan Me- şunları ilave etmiştir: için çok çalışmaktayım.,, 
nemencioğ'u da hazır bulun- - Suriye hadiselerinden ve Fransız sefirinin Başvekili-
muştur. Fransız askerlerinin hudutta mizin Belgrad dönüşüne kadar 

S zan haberlere göre, bu manevra yaptıklarından kat- şehrimizde kalma91 ve bilahare 
mülakatta Fransız sefiri Hatay iyen haberdar değilim. Türk· Ankaraya avdeti muhtemeldir. 

···········································································~························································ 

Brükselde bir mücadele 
Degrelle - Van Zeeland intihap 

mücadelesi bu2ün vukuhulacak 
Alınacak netice her tarafta merakla bekleniyor 
Paris, 10 (Ö.R)- Yarın Brükselde yapıl acak elesi hakkındaki müzakereler yeni bir esasa 

olan intihap bir buma ve mücaçlele havası yarat- kavuşacaktır . Böyle bir muaheclenin az çok 
mıştır. "Depeche rle Toulouse., gazetesinin bu yakın bir tarihte akdi ihtimali hakkında umu-
mücadeleyi mahallinde takip eden muharriri miyetle pek inan yoktur. Çünkü son Eden -
şunları bildiriyor: Ribbentrop görüşmeleri bu bakımdan bütün 

"Reksizın ve anti Reksizm henüz nekahet hayalleri kırmıştır. Umumi intiba şudur ki lspan-
devresine girmiş olan Belçika milletini çok derin yadaki vaziyet kat'i o!arak tavazzuh etmedikçe 
bir şekilde bölmüştlir. Fakat bunun mes'uliyeti Berlin hükümeti şu garp emniyet paktı mesele-
faşizme aittir, çünkü ilk önce o başlamıştır. sinde kat'i bir adım atma~ı istememektedir. 
Faşizm kendisine karşı aksü!amelde bu!unmayan Esasen bu mesele hakkında Fraı;ısız - lngiliz 
memleketlerin şeref ve namusunu kırar. Belçi- telakkileriyle Alman - ltalyan telakkileri dava-
kanın yine talii varmış ki orada bu aksülamel nın esası üzerinde birhirindEn ayrılmaktadır. 

nihayet başlamıştır.,, Bu prensiplerin birbirjyle uyuşması için çok 
Paris, 10 ( Ö.R ) - Oegrelle - Van Zeeland esaslı bir mukarenet gayretine lüzum vardır.Böyle 

intihap mücadelesi dolayısiyle " T.emps " Belçi- bil' gayret ise çok zamana bakar. Berlin ve 
kanın daimi vaziyetini alaka ile tefsir ediyor ve Romanın doktrinaları malümdur. Bu hükümetler 
şunları yazıyor: garp anlaşmasının Milletler cemiyeti ile paktın-

.. Eğer Belçika meselesi halledilirse geçen dan hiç bahsedilmeksizin aklini istiyorlar ki 
Martta başladığı halde o vakıtta:ıberi bir türlü Fransa ve İngilterenin düşünceleriyle bu taban 
terakki edemiyen garbi Avrupa emniyet mes- tabana zıttır. 
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Franşız Frangı düştü 
Ruzvelt para siyasetini değiştirerek 
dolara yeniden kıymet koyacakmış 

Fransada Albay Rok Lejyon donör nişanını iade ediyor 
Roma, 10 ( ö .R ) - Fransız sosya

list partisi ve feshedilen Ateı haçlılar fa
~ist teşkili.Lı reisi albay Larok kendisinin 
nizamsız içtimaları tahrik töhmetiyle 
mahkemeye verilmesi do1ayısiyJe kar~ı
lıklı olarak Klişide kendi partisi tara
fından yapılan içtimaı mert için toplantı 
yapmak üzere sokak1ara beyannameler 
astuanları dava ctmeğe karar vermiftir. 

Albay «J our gazetesine demiştir ki: 
«Ateş haçlılar teşkilatı dağıtıldığı vakit 
cumhur reisini ziyaret ederek Legion 
d'honncur nişanımı kendisine iade et
mek istemiştim. Fakat §ahsına hürmet 
ederek o vakit bundan vazgeçtim. Şim
di bu nişanın haiz olduğum büyük salibi
ni iade etmek kararındayım. > 

yin edeceği iddia dilmektedir. Fransız 
borsasındaki hareketin ecnebi piyasalar
dan gelmiş bir işarete dayandığı kayde
dilmektedir. 

B. Auriol dün sabah birçok lnı;ıiliz ga· 
zetelerinde kaydedilen ve guya frank 
kıymetinin 1936 ilk teırininde kabul 
edilen para kanununun ruhsat verdiği en 
aşağı hadde indirileceğini bildiren riva
yetleri kat'i olarak tekzip etmiş ve F ran
sa .. lngiltere .. Amerika arasındaki üç 
taraflı para anlaşmasının kıymetini tam 
oliırak muhafaza ettiğini bildirmiştir 

Italyan 
Sefirinin beyanatı 

lstanbul, 10 (Yeni Asır - Te
lefonla ) - Fransız sefiri B. 
B. Ponsodan sonra ltalyan se
firi B. Karlopi'yi kabul eden 
Hariciye vekili Dr. Aras, se
firle yarım saat kadar görüş
müştür. 

Mülakattan sonra kendisini 
gören gazetecilere Italyan se
firi şunları söylemiştir: 

- Hariciye vekili Dr. Arasın 
lstanbulda bulunmasından isti
fade ederek kendisini ziyaret 
ettim. Bu z:iyaretimde bir fev
kaladelik yoktur. Esasen iki 
devlet münasebatı çok dosta
nedir. 

Zabıta 
Filimleri yasak 

Bir 1'ürk kadını tay· 
yareyel200lira verdi 

Ankara, 10 (A.A} - Erzu• 
rumun Kemhan mahallesinden 
Bayan Sabire Türk hava ku
rumuna 1200 lira teberril 
etmiş ve kendisine bir altın 
madalya verilmiştir. 

Bu iyi yürekli uyanık Türlı 
kadınının Türk havacılığına 

karşı gösterdiği alakayı hava 
kurumu şükran ve takdirle 
karşılar. 

Polis maaşları 
lstanbul, 10 (Hususi) - Po· 

!islerin ve müstahdemlerin ma· 
aşlarının arttırılmsına dair ka· 
nun layihasının dahiliye encü· 
meninde tetkiki bitmiştir . 
·Zamlar için bütçeye yarım 
milyon liralık tahsisat kon• 
mnştıır. 

Radyo istasyonu 
Ankara, 10 (Hususi) - Eti· 

m: ıı ıl'h büyük radyo s'.asyon• 
!arının inşasına başlandı. 

Sabih havuz 
Paris, 10 (A.A) - Dahiliye 

nezareti zabıta filimlerinin lstanbula da uğrıyacah 
Fransada gösterilmesini yasak Moskova, 10 (A.A) - Dün 

Odesadan bir vapurun yede-
etmiştir. Bu kararın sebebi 
Fransanın cenubunda seri ha- ğinde olarak büyük bir sabih 

havuz Viladivostoka hareket et• )inde vukubulan haydutluk 
vakalarıdır. Bu bavalide hay- miştir. Yapılacak mesafe 15000 

mildir. lstıonbul, Portsait, Aden, 
dutlar ezcümle lianka tahsil- Singapur ve Hongkonk da 
darlarını soymuşlar ve bu hare- tevakkuflar da dabil olmak 
ketlerinde sinemalarda göste- üzere bu seyayat 120 gün sü-
rilen Amerikan haydutlarını recektir. 
taklit etmişlerdir. Alman iş cephesi şefi 

J t• t• Milin oda aponya ICare ı Roma, 10 (Ö.R) - Alman 
lstanbul, 10 (Hususi) - Türk iş cephesi şefi doktor Mey 

•Japon ticaret anlaşması mü- Venedikten Milanoya gelm ş ve 
zakoerelerine Ankarada tekrar Kapran fabrikalarını ziyaret 
başlanmıştır. Anlaşma yakında eylemiştir. işçiler bu ziyarette 
imza olunacaktır. hazır bulunmuşlardır. 

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

Iskenderunu müdafaa için! 

Vataniler Şamda bir fe
sat komitesi kurdular 
lstanbul, 10 (Hususi) - Şamdan bildiriliyor: Burada Vataniler 

tarafından Iskenderunu müdafaa için bir komite teşkil edilmiştir. 
Suriye halkının büyük ekseriyeti Vatanilerin faaliyet tarzından 
müteneffirdir. 
ŞRm, 10 (Ö.R) - Şama gelen ba,vekil ve h:ikümet erkanı 

siyasi dostları tarafından kabul edilmiş ve ciimhur reisini kısa 
bir ziyaretten sonra Fransız fevkalade komiseri B. de Marlel 
nezdine gitmişlerdir. Öğleden sonra bir takım nümayişçiler bat 
vekilin evi önüne giderek kendisini alkışlamışlar ve sonra fev
kalade komiserlik dairesi önünde de aynı mahiyette nümayişleı 
yapmışlardır. 

Istanbula seyyah gelecek 

Istanbul yerli mallar ser
gisine hazırlık vardır 

lstanbul 10 (Hususi)- Seyyah mevsimi başlıyor. Öaümüzdekl 
haftalarda Istanbula bir çok büyük seyyah vapurları gelecektir. 
Yarın 500 seyyahı hamil olan bir transatlantik bekleniyor. Sey
yahlar Istanbulda 24 saat kalacaklardır: 

lstanbul 10 (Hususi) - Sekizinci yerli mallar sergisi bu sene 
de Galatasaray liseııinde açılacaktır. Sanayi birliği reisi, oda 
reisi ve daha bazı zevattan müteşekkil bir heyet sergi işlerile 
meıgul olmuştur. Sanayi birliğinin lzmir fuarına iştirake vakit 
bulabilmesi için bu sene yerli mallar sergisi 11 Temmuzda açı
lacak ve 2 Ağustosta kapanacaktır. 

1 
iyi haber alan mahfeller Hite . 
rın akrabalarına ait mezarın 

~0lisçe nezaret altına alındığı 

Paris, 1 O ( Ö. R ) - Borsada Fransız 
frang ı üzerinde mühtm bir suk.ut kaydcr .. 
dilmiştir . Bir gün evvel 106, 95 franga 
olan lngiliz lirası 1 1O,12 franga kadar 
çıktıktan sonra dün akşam 109,90 da 
kapanmıştır. Dolar 21, 1752 den 22 ,40 

franga geçmiştir. Diğer ecnebi dövizler: 
lsviçre frangı, florin, italyan 1ireti de 
bu yükseli§ harektini takip etmişlerdiı. 

Nazır şunu da ili.ve etmiıtir ki kam
biyo piyasasındaki temevvüçl erden he
yecana kapılmak İçin hiçbir aebcp yok
tu!. En salihiyetli şahsiyetlerin idaresi 
altında bulunan kambiyo müvazene san
dığı hu vaziyet karşısında li'zım olan ted· 
birleri alacaktır 

Paris, 1 O ( ö.R ) - Hu" hans salo
nunda dev1et nazırı ve sosyalist partisi 
genel ııekreteri B. Pa" Faure'un riyaseti 
altında ııosyalist partisi azasına mahsus 
bir içtima yapı1mı~br. Bu içtimada Baı~ 

vekil B. Blum raportör vazifesini görerek 
parti m ücahitlerini hükümet tarafından 
takip edilen siyasetten haberdar etmi§ 
ve dostlarına bir defa daha hatırlatmış
tır ki riyaset ettiği hükümet, aosyalis ida.~ 
reli bir koalisyon hükümetidir. Yoksa 
başlı baıına bir sosyalist kabinesi değil
dir. Hükümet kabineye iştirak eden di
ğer partilerin de düşünüşlerini hesaba 

katmağa mecburdu. Bu sebeple hükü
metin faf.lliyeti ile ıoııya]ist partisinin fa
aliyeti zaıuri olarak birbirinin ayni de
ğildir. 

rastge1inen güçlüklerden, ekonomik ve 
finansal canlanmadan ve Klişi faciasın
dan açık sözlülükle bahsetmiş ve bütün 
bu meselelerde hükümetin karıılaşbğı 
gü~üklui habrlatmıştır. B. Blumun ifa
desine göre: Halk cephesi hükümeti 
m~m.lekctin umumi menfaatlerinden 
mesuldür ve vazifesinden kaçınmamak 
niyetindedir. Me§rlriyet kadrosu içinde 
iş başına gelen Halk cephesi hükümetiyle 
memleketin ekseriyetine ·· dayanabilecek 
bir sosyalist kabinesi arasında farklar 
olması Pek tabiidir. B. Blum Klişi faci
asından bahsederken bazılarının sosya
list ve komünist içtimalanndan baıka bü
tün içtima1arın men'ini istediklerini, fa
kat demokratik bir partinin tefi olmak 
SJfatiyle böyle keyfi bir teıebbüsü red
dettiğini söylemiştir. 

•••••••••••• 
Polonya H. nazırı 

Ankara gücü 2-Güneş- l 
•kkında Berlinde d1>1aşan 

tay;aları tekzip etmektedir. 
S Berlin 9 (A.A) - Nasyonal 
.nsyalist partisinin resmi na-

Jı~i efkarı olan Volkischer Be
~-ahter gazetesi Avusturya 
b~küıneti aleyhinde şiddetli 
ır :ııakale neşrederek hükü

~etj Hitlerin akrabalarının 
,. attığı mezara Nasyonal sos-
Jötlist' . ki . ıı:ı k •erı ya aştırmamak ıste-
/\~ le itham etmekte ve 
ı b •n milletine karşı yapılan 
il k' . 
1 ırın Avusturya hükümeti 
arafınd t . d'I ... ı an amır e ı meaını ıs-
'llıe-k • 

Bu münasebetle finans bakanlığında 
B. Vincent Auriolun riyasetinde bir iç
tima yapılmıştır Bu toplanbya Fransa 
bankası genel direktörü ile kambiyo mii
vazene sandığı idare heyeti i.zaları da, 
başlarında B. Rist olduğu halde iştirak 
etmişlerdir. Finansal mahfillerin telak
kisine göre ecnebi dövizlerin tereffüü 
B. Roosevelte atfedilen ve esasen Va
şingtonda hemen tekzir olunan bir ni
yetten ileri gelmektedir. Bu haberlerde 
Amerika cumhur reisinin ıiya.aetini de
"i .. · :ve dola kı met ta- a vekil bu .eaatte İç ve dı .ei asette 

Vlyanada Avusturya Ha. 
nazırı ile görUştU 

Paris, 10 (Ö.R) - Viyana
dan bildirildiğine göre Fran
sadan Lehistana dönerken Vi
yanadan geçen Leh hariciye 
naz~'! albay Bek Avusturya 
harıcıye nazırı 13. Guido Şmidti 
ziyaret etmiş ve Cenevrede 
birbiriyle tanışmış olan iki hari
ciye nazırı B. Grand Hotelde 
birlil.le yemek yemişlerdir. 
Bundan istifade ederek BB. 
Bek ve Şmidt beynelmilel mes
eleleri gözden geçirmişlerdir. 
B. Bek dün akşam trenle Var-

va ha et · tir. 

Ankaragücü çok güzel oynadı 
Güneşi mağlup etti 

lstanbu), 10 (Yeni Asır - Telefonla) - Milli küme maçlarının 
dördüncü turu müsabakalarına bugün de devam edilmiştir. 

Bugünkü maç, Ankaragücü ile Güneş takımı arasında idi. 
Stadyum, çok erkenden meraklılarla döldurulmuşlu. Oyuna raat 
16,30 da başlandı. 

Çok heyecanlı geçen oyunda Ankaralı gençler 1 - 2 ile gali
biyeti kazandılar. 

Bugünkü maçta Ankaralı gençler çok güzel oyn~mışlardır. 
Futbolun icap ettirdiği slirat ve çevikliği AnkaraJı);;, r ıi r araya 
getirmişlerdi. 

Buna mukabil Güneş maalesef buaün hemen bir oyun göste• 
rememiş ve bu suretle oyundan mağlup olarak çıkmıştır. 

Ankara ücü, yarın Beşiktaıla karıılaşacaktır. 
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e gra nonu yu . e ıyor Doğanspor takınAI, ikinci devrede 
Şehir bayraklarla süslendi. Başvekili- zevkli akınlarla O - 2 galip gelmjştir 
miz bu gece Belgradda karşılanacak .. 

BeJgraddaki 1"ürk· gazeteciler he .. yt~ti dün şehirde 
muhtelit ziyaretler yapmışlardır • • • 

Belgrad 10 (Hususi Muba· lanan daireye endiler. Şehri- tezahürü olması arzu edil- · 
birimizden) - Yarın .. bugün., mizde bulunan Fransız sefiri diği anlaşılmal<tadır. 

Belgrada teşrif etmekte olan ile ltalyan sefirinin ayn ayrı Sofya, 10 (Hususi) - Bul· 
büyük Türk misafiri ve cum• ziyaretlerini kabul ederek ken· gar gazeteleri Türkiye Başve-
huriyet hükümetinin mümessili dileriyle görüştüler. kili - ismet lnönünün Belgrad 
ismet lnönü, bUyfik bir heye- dönüşünde Sofyada kalmıya• 
can ve sevinçle karşılanacaktır. cağını, yalnız ger~k gidişte ve 
Belgrad sokaklan Türk ve gerek dönüşte Bulgar Başve-
Yugoslav bayraklarile süslen• kili Köse lvanofun Sofya istas• 
miştir. yonunda ismet lnönii ile uzun 

Gazeteler, Türkiye başveki- boylu görüşmeğe imkan bula-
linin şahsında dünyanın en bü- cağanı yazıyorlar. 
yük dahisi AT ATÜRK'iin en Belgrat 10 ( A.A ) - Türk 
yakın mesai arkadaşını selam- gazetecilerinin Belgradı ziya-
lamakta ve hu seyahatle Balkan 

retleri münasebetiyle neşrettiği antantının istikbalinin tarsin 
edileceğini ilave etmektedirler. uıun bir makalede Samuprava 

Gazeteler bo güzel ıiyaret gazetesi ezcümle şöyle yaz-
vesilesiyle, Türkiyenin Bulga· maktadır: 
ristan - Yugoslavya ve ltalya - Hükümet merkezinde bulu-
Yugoslavya konuşmalaranda nan Türk gazetecileri pek 
aldığı müspet durumu tebarüz haklı olarak Türk efkarı umu· 
ettiriyorlar. miyesinio en salahiyettar mü-

Belgrad, 10 (Hususi muha- messilleri addedilmektedirler. 
birimizden) - Şehrimizde bu- Bu gazete bundan sonra bü-
lunan Türk gaıeteciler beyeü yük mikyasta inkişaf edip 
bugün muhtelif ziyaretler yap· modern devletlerinkinden biç 
mışlardır. Türk gazetecileri aşağı kalmıyan Türk gazeteci-
ta!ebe cemiyetini, Belgrad Fuar - liğinin kazandığı muvaffakıyet• 
komitesini, Yugoslavya askeri ten bahsederek şöyle demek-
müzesini, ziraat bankasını zi- tedir. 
yaret ettiler. Öğleden sonra Bugün Tilrk gazetecileri 
Tuna üıerinde toomobille bir Türkiyenin kıymetli Başvekili 
gezinti yaptılar. 

lstanbul, 10 (A.A) - Baş· 
vekil ismet lnönü ve hariciye 
vekili Dr. Aras bugün saat 
18/30-da logiliz büyük elçisi 
Sir Persi Loren tarafından şe
reflerine verilen kokteyl parti
sinde hazır bulunmuşlardır. 

lstanbul, 10 (A.A) - Hari
ciye vekili Doktor Aras bugün 
Perapalas otelinde birbirini 
müteakıben ltalya ve Fransa 
büyük elçilerini kabul etmiştir. 

Istanbul, 10 ( A.A ) - Baş· 
vekil ismet lnönü ve refikalan 
busabah 9.30 da hususi trenle 
Haydarpaşaya muvasalat et
mişlerdir. Şehrimizde bulun
makta olan Hariciye ve Maliye 
Vekilleri General ismet lnö
nünü Pendikte karşılamışlardır, 

Haydarpaşa istasyonunda 
Başvekil lstanbul Vali ve be
lediye reisi Muhiddin Ü.'3tÜn· 
dağ, Harp akademisi kuman
cianı General Ali Fuat, Do
nanma kumandanı Amiral 
Şükiir Okan lstanbul kuman
danı general Halis, vilayet ve 
Belediye muavinleri, Yugos
lavya sefir ve konsoloshanesi 
erkanı üniversite rektörü ve 
dekanları ve profesörleri cum
huriyet halk partisi vilayet ka
za nahiye ve ocak idare he
yetleri azası, bankalar, inhisar• 
lar ve diğer mali müesseseler 
direktörleri, yüksek memurlar 
mülki, adli ve askeri rical ta
rafından karşıJanmışhr. 

Muzika ile asker ve polis 
kıtalara ihtiram resmini yap
mıştır. istasyonu ve Haydarpa
ıa rıhtımını dolduran binlerce 
halk general İnönünü coş
kun alkışlar ve yaşa sesle
riyle karşılamıştır. Başvekil 
kendisini karşılıyanJarla bera· 
ber Akay idaresinin Kadıkty 
vapuruna b inmiş ve Köprüye 
~·kmıştır. Köprüde ve Galata 
rıhtımında da kesif bir balk 
kütlesi muhterem Başvekile 
büyük tezahürat yapmış ve 
kendisini hararetle alkışlamış· 
lardır. 

Başvekilimiz oradan otomo· 
bille Perapalasa gitmişJerdir. 

İstanbul, 10 (Hususi 'Muha-· 
birimizden) - Başvekilimiz Pe· 
rapalacıta k*" .. ..:ı ;•,.;.: ;,.: ,.. '-"~ . ... 

Yu~oslavva kral naıoi prens Pot 

Sofya, 10 (Husu!'İ Muhabiri· 
mi.tden) - Bulgar gazeteleri, 
ismet lnönünün Belgrad ziyare · 
tine büyük ehemmiyet atfetmek
tedirler. Belgradda fevkalade 
istikbal ve bizzat balkın kendi 

ismet lnönünOn hükOmet mer
kezice yapacağı seyahatin müj· 
decileridir. Bu ıeyabatJerioin 
siyasi ebemmiyetlerioi tebarüz 

ettirerek kendilerini hararetle 
selamlıyoruz. 

Biz Balkanlarda sulh ve sa• 
adetin temeli olan Balkan 
tesanüdiinün müdafileri addet• 

içinden gelen bir arzu ile şehri tiğimiz ismet lnöoü ve Stoya-
baştanbaşa Türk bayraklariyle dinoviç ve Aras'ın kıymetli 
donatmış bulunmasına bakılırsa mesat arkadaşlara olan Türk 
bu ziyaretin Türkiye - Yugos- gazetecilerini kabul etmekle 
lav dostluğunun azametli bir bahtiyarız. ............ 

An karada 
TUrkiye Başpehllvanhk 

mUsabakası 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

merkezi tarafından hP.r sene 
tertip edilmekte olan ve stad
yomun bitmesine intizaren bir 
iki senedir yapılamıyan Türkiye 
başpehlivanının seçme müsa
hakafarı bu sene 21 Mayıs 
Cuma günü Ankara stadyo· 
munda başlayacaktır. Güreş üç 
gün sürecektir. 

Başpehlivana 500 lira ile bir 
madalya, diğerlerine derece 
ile (700) lira mükafat veriJe-
cektir. Bu milli güreşe bütün 
Türkiye Pehlivanları davetlidir. 

Ha bt=;şistanda 
Bir ayhk zayiatlar• 

Roma, 9 ( Ö.R ) - Geçen 
mart ayında Habeşistanda ya· 
pılan polis harekatı neticesinde 
4 subay, 2 yarsubay ve 20 
asker ölmüş ve 7 subay, 4 
yaraubay, 32 asker ve 11 .si· 
yab gömlekli de yine aldıktan 
yaralar veya kaza neticesinde 
ölmüştür. · 

Habeşistanın zaptı için hare
katın bidayetinden 31 marta 
kadar muharip ltalyanlardan 
3.632 kisi ölmüştür. 

lngiltere 
Roma da şldde ili bir 
teşebbüste bulundu 
Londra, 1 O ( A.A ) - Roy· 

ter Ajansmm aldığı malumata 
göre lngiltere bükümeti pas
kalyadan evvel Habeşistandan 
.altı lngiliz misyonerinin çıka
rı lması münasebetiy)e Romada 
çok şiddetli teşebbüslerde bu· 
lunmuştur. 

ilk demarş Romadaki lngiliz 
büyük elçisi tarafmdan yapıl· 

1 
Almanyada kıtlık 
"Aç karnın kulağı olmaz" , 

Oörine 
Paris 10 (Ö.R) - "lntransi· 

geant" gazetesi general Gö· 
ringin: "Daha az tereyağı, da· 
ha çok top!" sözünü ele ala· 
rak diyor ki: Meşhur bir Fran· 
sız atalar sözüdür: Aç karnın 
kulağı olmaz! Bunun Alman-

yada da başka türlü olacağanı 
sanmıyoruz. Orada lüzumlu 
maddeler yerine bir takım 
kötü erzatzlar "yerine geçe· 
cek maddeler,, konuldu. Evle· 
rin çöp tenekelerine kadar 
arbklardan istifade edildi. Ba 
çok ağar bir vazifedir. B. Hit• 
ler bunu muhtelif mahalli ida
relere bıraktı. Bu vadide bü
yük bir muvaffakıyete irdiği 
kanaatindedir. Artık netice 
teminatlı imiş. General Göring 
yumurta, tereyağı, sucuk gibi 
bazı maddeler üzerinde geçici• 
bir kıtlık olmasına rağmen 
günlük ekmeği temin etmiş 
bulunurmuş. Bizim bildiğimiz 
ekmek tereyağı ile yenir. Ku
ru ekmek ise bir cezadır. 
Acaba Almanlara bildirilen ne
tice bu mudur? 

Ankara Gücü lstanbulda Güneşi 1-2 mağlôp etti 
Üçokspor bugün misafirlerle ~ oynuyor _ 

1 
hücum esnasında kalenin çok sağdan arada sırada Gençler -Baştaralı birinci aahilede

hafaza etmemektedir. Ancak, 
oyunun bazı safhalarında onun 
takımına gole mal olacak teh
lükeli akınları kestiğini ve en 
müşkül dakikalarda bile takı
mımn ahenkli oyununda mües· 
sir olduğunu görerek alkışla

maktan kendimizi alamadık. 
Bu takımda B. ihsandan sonra 
orta haf oynıyan B. Hasan, 
gözleri çelecek kadar güzel ve 
zevkli bir oyun çıkarmıştır. 

Dünkü oyunu hülasa etmek 
icap ederse Ankaralı misafir
lerin ilk devrede daha mües
sir hücumlar yaptığı, fakat 
ikinci devrede Doğansporun 

hakim oyunu karşısında mağ· 
liip vaziyete düştüğü anlaşılır. 

Oyunu idare eden hakem B. 
Şazi Tezcan en ufak bir hata 
bile yapmış değildir. Ancak, 
oyunun baza dakikalarında 
sert oyuna müsaade etmesi 
tehlikeli idi. 

• • • 

yakınlarında yakaladıkları fır• Birliği kalesini tehdit ediyordu. 
satı fena bir vuruşla kaçan Maamafıh Gençler Birliği baki· 
fırsatlara ilave ettiler. miyeti tesis etmişti. Ankarı 

37 nci dakikada Doğanspo- ekseri hücumlarını ortadan ya· 
run az ve fakat müessir akın- pıyor ve kale önlerine kadar 
larıodan birine şahit oluyoruz. gelmelerine rağmen isabetli 
Top kale önlerinde iken Do- şut alamıyorlardı. 
ğanspor forlarile Gençler bir- 15 inci ve bilhassa 17 inci 
Jiği müdafileri ve kalecisi bir· dakikalarda Gençler birliği 
birlerine geçerek yere düştü- farları çok müsait vaziyette te 

ler. kalecile karşı karşıya kaldık• 
Hakem Doğanspor aleyhine farı halde topu kaleye soka· 

verdiği bir favulle Gençler madılar. Dakika 19. lzmir sol· 
birliği bir tehlike savuşturdu- dan hficum ediyor. Top Sabri• 
lar. Bunu takip eden diğer bir de ve Sabri pas mı vereyiDJi 
lzmir akını da avutla netice- şut mu çekeyim? gibi müte· 
lendi. reddit bir vaziyette topa vur· 

Dakika 44. lzmir sağdan du. Halit elife mukabele etti 
Gençler birli2i kalesine iniy'1r. ve penaltı yaptı. 
Saç açık güzel bir ortalayış Hakin sıkı bir vuruş)a topu 
yaptı. Top Hakkıya_ geçti. Ve ikinci defa Ankara ağlarına 
Hakkı yerden sıkı bir şutla taktı. 

Doğansporun ilk golünü An- Bu ikinci gole rağmen Genç· 
kara kalesine soktu. . lerbirliği hücumlarını ayni sür· 

Ve devra O • 1 Doğanspo· alte d~vam ettiriyordu. 33ünc0 
run lehine bitti. dakika Doğanspor kalesi adet· 

tar- iKiNCi DEVRE Jeri bir hayli olan bir tehlike 
Doğan!por bu devrede Fuadı daha savuşturdu. Sol iç Niyazi 

Şimdi oyunun cereyan 
zını takip edebiliriz: 

TAKIMLAR 
Gençler Birliği: 

Rahim 
Ihsan Halit 

Keşfi Hasan Kadri 
Selim, Salahittin, Rasim, Niyazi 

Ihsan 
Doğanspor: 

Mahmut 
Adnan Fethi 

Selim Nurullah· irfan 
Sabri, Ali, Hakkı, Fuat, Mehmet 
Revanı mahiyetinde olan bu 

maçta dört bine yakın seyirci 
bulunmuştur. Hakem B. Şazi 
Tezcan-. Yan hakemleri: B. B. 
Mustafa ve Kadri .. 

Oyun saat on yediye on kala 
Ankaralıların vuruşuyla başladı. 
l.zmir müdafaasında kesilen 
top sağdılD Gençlerbirliği 
kaı~sinin yakınlanna geldi. 
Fuadın güzel bir şandelini Hak
kı bir kafa vuruşuyla dışarı attı. 

Beşinci dakikada Ankara 
hücumda., Sağ açığın güzel 
bir ortalayışı kale önlerine 
düştü. Sağ iç fena bir vuruşla 
topu avuta attı. · 

Biraz sonra Ankara gene 
hücumda.. Doğanspor kalesi 
tehlikeye düşmüştü ki çekilen 
şut kalecinin dizlerine çarpa
rak kurtuldu ve bu fırsat ta 
isabetsizlik yüzünden kaçırıldı. 

8 inci dakikada Doğanspor 
takımında isabetli bir tadilat 
yapıldı. Sol haf oynayan Nu· 
rullah ortaya ve Selim de sola 
geçirildi. 

Rfizgir Doğansporun lehine 
olmasına rağmen neticeden 
ümit beslenecek bir oyun gös
teremiyorlardı. Gençler Birliği
nin takım halind~ki manzarası 
Doğan1Jpora göre daha insi· 
camlı idi. Bilhassa takım halin
de hücuma geçişleri şıkh. Ma
mafih sert oynuyorlar ve sık 
sık ofsayda düşüyorlardı. 

Bu sık Sik ofsaytta bulun· 
maları seyirciler üzerinde yapı· 
lan gollerin evvelce yazıldığı 
gibi ofsayttan yapıldığı kana
atini verdi. Denilebilirki hake
min düdüğü ekseriya Gençler 
birliğinin ofsaydı için harekete 1 
geliyordu. 

15 nci dakikada Doğanspor 
kalesi mühim bir tehlike da
ha atlatmağa muvaffak ol
du. Mahmut kaleyi boş bı
rakarak dışan çıkh. Fakat 
ıol açık bu fırsattan istifa
de edemedi. 27 nci dakika
da Ankara gene sağdan bir 

sağ açık ve sağ içte de Meh· boş kaleye topu atamadı. Ve 
medi oynatıyor. bu tehlikeyi Mahmut büyük 

Oyuna başlanınca oyunun k 
tarzı cereyanına bakarak her- bir muvaffakıyetle defedere 
keste Gençler Birliğinin vazi· Ankaralıların muhakkak bir 
yetini kurtaracağı kanaati var- golüne mini o!du. 
dı. Fakat futbolda oyunla be- Oyunun neticesine on daki· 
raber şansın da büyük bir dahli ka kala Gençler birliği hücum· 
olduğu bugün bir kere daha larını artırarak Doğansporu bas· 
meydana çıktı. Mahmudun bü- kı altına aldı. Top lzmir nı.5ıf 
yük ıansı ve Adnan, Fethi ve sahasında oynanıyor ise de pek 
Nurullahın cansıparane gayret· tehlikeli vaziyetler olmıyordu. 
leri Doğanspor kalesine bir set 42 nci dakikada Anif aradaD 
çekmişti, denilebilir. Rasim bir fırsat daha kaçıra· 

3 üncü dakikada Fethinin rak diğerlerine ekledi. Ve maç 
çektiği bir ceza vuruşu kay· Ankaranın bütün gayretine 
dedilmeğe değer. lzmir, Fua· rağmen 0-2 Doğansporun ga· 
dın sürüklediği hücumlarla libiyetiyle bitti. 

Mussolini 
Trablusgarp MU si Uman· 
larına karşı vaAdlerlnl 

yerine getlrmeğe 
hazırlanıyormuş 

Roma, 10 (Ö.R) - Nazırlar 
meclisi sabah Duçenin riyaseti 
altında Veoedik sarayında top
fanmıştır. Bu mecliste verile
cek kararların çok mühim ola· 
cağı tahmin ediliyor. İlk sızan 
haberlere göre, meclis Trablus 
Müslümanlarına verilmiş olan 
vaidin yerine getirilmesi için 
mühim tedbirler ilan edilecek· 
tir. Malüm olduğu üzere Bay 
Mussolim Trablusda ltayaoın 
Müslüman ahaliye alakasını 

yakında filen isbat edeceğini 

söylemişti. Diğer taraftan eko· 
nomik ve sosyal sahalarda 
ehemmiyetli tedbirler karar· 
laştırılacak ve Sömürgeler ne-

zaretine yeni bir şekil verile
cektir. 

Eski Fas Sultanını·ı 
cenazesi Fas'a 

gönderlldl 
Paris, 10 ( Ö.R ) - Sabık 

Fas Sultanı Mulay Hafiz'in 
cenaze merasimi Paris camiinde 
yapılmış ve tabut Fasa gönde
rılmek üzere trenle Marsilyaya 
sevkedilmiştir. Cenaze Fasta 
Mulay Abdullah camiine def· 
nedilecektir. 

Kiralık Ev 
Gayet havadar güzel man

zaralı Göztepe vapur iskelesi
ne dört dakika mesafede kul
lanışlı ve kirası elverişli iki ev 
kiralıktır. Göztepede Abdül'e
zel paşa yokuşunda bakkal B. 
Bedriye veya telefonla 2256 
numaraya müracaat. 

S. 6 H. 2 (398) 

Şeker 
Murahhas heyetlerin 

bir takım suallere tarihi 
cevaplar vermesi 

istenecek 
Londra, 9 ( A.A) - Neşre· 

dilen bir tebliğde Şeker kon· 
feranın divanının bu sabah B. 
Makdonaldın riyaseti altında 
toplanmış olduğu beyan edil" 
mektedir. 

Bir itilafa esas teşkiline ya· 
rayabilecck tekliflere varmak 
maksadile murahhas heyetleri" 
her biriyle temasa gelecek 
olan bir tali komitesi ibdasın11 

karar verilmiştir. 
Murahhas heyetlerden bit 

takım suaJlere pazartesi güniİ 
tarihi cevaplar vermeleri iste· 
nilecektir. 

Royter Ajansının, istihbarll" 
tına atfen bildirdiğine gö~e 
murahhas heyetlere tevdi edı~" 
miş olan sualler şeker Si" 

yasetine ve şeker· istihsaline 
müteallik bütün meselelere şa"' 

mil bulunmaktadır. 
Murahhaslardan memleketle"' 

rinin şeker siyasetlerine mütt" 
allik izahat vermeleri "e 
kontenjanlar hakkında 111ütale· 
alarmı bildirmeleri taleb edile" 

cektir. ---~ 
r~~TE~~Ge;_µ.--

Satılık Ev 
dGöıteped~. tramvay ca 
1 N desi üzerinde 831 numara 1 ~ 

ev satılıktı:-. 

içinde elektri~i, bavagaıı 
tesisatı vardır. Yeni denile· 
bilecek haldedir. Havadar~ 

. uy en• 
dır. Tahp olanlar d 
Asır idare müdürlUğÜP eP 

" 'ki . f ·ı-tı al•" arzu etb erı ta Si a s.4 
bilirler. 9 • 10 
c••awaxMSa•.z2S~ıım-~ .... 



Başvekil hareket etti 
Kendisini teşyi edenlere: Sizi güler 
bırakıyorum, güler yüzle bulacağım, 

~~-=-~~~~~~-=-~~~~~~-:--

yüzle 
dedi 

Hareketinden evvel lngiliz, 1 tal yan sefirleriyle görüştü 
lstanbul, 10 (Yeni Asır. Telefonla) - Başvekil ismet lnönü len ltalyan ve lngiliz sefirlerile görüştükten sonra trene binmiş 

refakatlerinde Hariciye vekili Dr. Tevfilı: Rüştü Arasla diğer ve ~efirlerin: 
zevat olduğu halde bu akşam Belgrada miiteveccihen şeh~imiz- - iyi seyahatler ve muvaffakıyetler temenni ederiz. 
den ayrılmıştır. Sözlerine karşı; vagonlarının penceresinden: 

Başvekil istasyonda, Maliye vekili B. Fuat Ağralı, mebuslar, - Sizi güler yüzle bırakıyorum. Geldiğimde de güler yüzle 
general Salih ve Fuat, mülki ve askeri erkan, lngiliz, ltalyan se· bulacağım. Demiştir. 
firleri ve binlerce halk tarafından uğurlanmıştır. ı Tren, binlerce halkın "yaşa" sesleri ve alkışları arasında 

ismet lnönü hareketlerinden evvel kendisini u~urlamağa ge- hareket etmiştir. ... se1Çika·aa .... 1kr .. ·sistemi.ii' ... mücaaeıesi··· 
Bugün Belçikada yapılacak intihatta Rekd partisi 
liderin Degrelle ile Başvekil koz paylaşacaktır 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. 
Başvekil Belçika demokrasisini ~e~s~l .etmektedir 

Ieri olan liberal, katoHk ve sosyalistler ı nihayet. katoliklerın goste~dikle·r' .husu .. 
de batvkil B. Van Zeeland'ı müşterek metin sebebini anlayamadıgını bıldırerek 
namzet olarak göstermişlerdir. B. Van mücadelede devama karar vermiştir. 
Zeeland katolik hissiyatını gizlemekle Fakat şansları çok azalmıştır. Zira Fla. 
beraber şimdiye kadar fırka mücadele· man milliyetçileriyle yaptığı anlaşma 
leri haricinde kalmıştı. Böylece yarınki metnini de neşre mecbur kalmıştır. Bu 
intihapta btütn Belçika demokrasisini 

1 
metne göre, Belçikanın federal bir dev

temsil edecektir. let haline sokulması istenilmektedir. Bu 

Reks pa1fisi lıded B.Deeul/e 
Paris, l O ( ö.R ) - Belçikada ba§"" 

vekil B. Van Zeeland ile faşist reb par
tisi lideri B. Degrellei karşılaştıracak ~ 
lan Brüksel intihabı yarın yapılacaktır. 
Mallımdur ki Belçihada bir çalkantı ha
v-ası muhafaza etmek ve kendi kuvvtleri .. 
nin iddia ettiği gibi arttığını isbat etmek 
için B. Degrelle 2 1 rcksiat mebusu birbiri 
ardınca istifa ettirerek kısmi intihapları 
zaruri kılmak iddiasında idi. Belçika par
limentosunun kabul ettiği bir kanun bu 
manevrayı kısa kesti. Bunun için ancak 
bu kanundan evvel istifa etmiş olan 
Brüksel reksist mebusu B. Oliver yerine 
yeni bir mebus seçilcektir.Degrelle, par
tisinin şanslarını arttırmak için bu inti· 
hapta keÔ.di namzetliğini koymuştur. 
Buna n1ukabele olarak hük.ümet parti-

Faşist reisinin seçilmesi için bir imkan da seçimler üzerinde hiç şüphesiz rek. 
yoktur. Son umumi intihabatta Reks sistler lehinde tesir yapacaktır. 
partisi Brükselde 5 3 bin rey kazanmıştı. Brükselde intihap muamelesi yarın 
Buna müttefiki olan nasyonalist Fla· öğleden az sonra kapanacağından ne
mand partisinin kazandığı 20 bin rey tice akşam maIU.m olacaktır. · 
ilave edilebilir. Fakat bu 73 bin reye NiÇiN iNTiHABATA GiRiYORUM? 
karşı liberal, katolik ve sosyalistle 21 O Paris, 1 O ( ö.R ) - B. Van Zeeland 
bin rey toplamışlardı. Ayrıca komünist· c.Paris soir> gazetesine şu beyanatta bu

ler de 30 bin rey almışlardı ki, komünist lunmuşıur: Ben niçin bu intihaba giri
parti~ şiındi bu reylerin B. Van Zeelan- yorum} Hasımlarımızın bu intihabı nİ· 
da verilmesini tavsiye etmiştir. Şu halde çin istediklerini anlamak güç değildir. 

intihabın neticesi hakkında hiçbir haya- Yapmak, bina etmek, büyük iş görmek, 

le kapılmağa imkan yoktur Fakat B. devamlı ibda etmek için sükU.nete, sul-
Oegrelle kendi alacağı reyler mikdarının 
ki.fi miktarda artacağını ve hasım par

tilerin birlikte toplayacakları reyler ye
kU.nunun da epi azalacağını ve böylece 
intihap neticesinin B. Van Zeelandın se
çilmesine rağmen Reks partisi için bir 
muvaffakıyet halinde ·görüneceğini ümit 
etmişti ve bunun İçin, katoliklerden bir 
kısmının sosyalistlerle birlikte rey ver· 

mek istemiyerek müstenkif kalacakları
na istinat etmişti. Halbuki bu ümit te 
dün ağır bir darbe yemiştir. Manille pis
koposu ve Belçika baı rahibi bir mek
tup neşrederek Rekat partisinin kilise ve 
memleket için bir tehlike olduğunu ve 
katoliklerin rey vermekten istinkAfının 

merdud olacağını ilin etmiştir. Bu va· 
ziyet kar~uunda Reksistler katoliklerin 
istink8.fına güvenemezler. Muhakkaktır 
ki büıün katolikler B. Van Zeelanda rey 
vereceklerdir. 

V AZGEÇECEKTI 
Bunu bizzat B. Degyelle de o kadar 

iyi hissetmiştir ki dün bir aralık mücade 
leden vazgeçmek niyetinde idi. Fakat 

ha, nizama ihtiyaç vardır. Yıkmak, sars .. 
mak, devirmek için ise çalkantı, bulan
tı, karışıklık lazımdır. Muhalefet reisi bu
nu açıkça söylemiş ve demiştir ki: Ye
rimde saymaktansa mahvolmağı tercih 

ederim 1 Mahvolmak, hatta memleketi 
beraber sürükliyecek te olsa( 

Benim mukabelem ve karanın iki ke· 
lime den ibarettir: Milli namzetlik t 

VAN ZEELAND SEÇiLECEK 
Paris, l O ( Ö. R ) - cPetit Marseil· 

la is• diyor ki: Brüksel intihabının netice
si şüpheH değildir. Reksizmi ileri aüren 
kuvvetli dinamizme rağmen B. Van Zee· 
land kolayca seçilecektir. Fakat Degrelle 
ümit ettiği gibi geçen defadan çok faz .. 
la rey toplarsa mecliste bir mevki. kay
betmekle beraber muvaffak.iye! kazan
mış sayılacaktır. 

c.Dehats> gazetesi tahminlerde bu
lunmanın tehlikeli olduğunu, zira umu· 
mi efkcinn tAbi olabileceği demagojik 
cereyanların tesirini önceden hesap et .. 
meğe imkin olmadığını yazıyor. 

c T emps> gazetesine göre Brüksel in· 

·-t···· 

Belçıka Başvekıli B. Vaıı Zeeland 
tihabının neticesi Belçika gibi ileri de-

U!WZ!ihrJ ~lld'l_ .. ıwaw ııq !'l!lf!J 1enrow 
ne dereceye kadar ilerliyebileceğini gös· 
terecektir. 

clntr~nsigeant> gazetesi intihabın 
Belçika kadar büıün Avrupayı alakadar 
ettiğini yazıyor. 

y ARIN ooı.u YAGACAK 
cPopulaire> gazetesi Belçikalıların 

eğlenmektn hiçbir vesile ile vazgeçmedik 
lerini kaydederek intihap münasebetiyle 
şu anketi neşrediyor: Brükselin bir 
çok yerlerine şu levhalar asılmıştır: c Ya
rın Degrell düıecek> (Grele Fransızca 

lngilterenin harici siyaseti 

Bir lngiliz 
kararsızlık 

~azetesi 
var, diyor 

~~~~~-----------~~~~-
lngiliz Hariciye nazırı Londra 

Büyük elçimiz B. Fethi ile görüştü 
Roma, 10 (Ö.R) - "English 

Reviev " bir makalesinde ln
giliz harici siyasetinin kararsız 
ve müphem olduğunu gösteri
yor ve şunları yazıyor: 

"Foraya Ofis ilkönce Italya 
ile Gentlemen's Agreementi 
imza etti. Böylece ltalya ile 
dostluğun sağlam bir esasını 
kurmuş oluyordu. Sonra Ro
madan Ankara ile anlaşması 

istenildi. Bu da çok iyi idi. 
Fakat o vakitten beri her şey 
değişti. Haile Selasiye kralın 
taç giyme merasimine davet 
edildi. Sanki bala Habeş im
parat<>ru olan o imişte llalya 
kralı değilmiş gibi!. Her ltal
yan tabii olarak bunu bir ha
karet gibi telakki etti. ltalya 

bu harekete gücendi. Anlaşı
lıyor ki kabine içinde iki cere
yan vardır. Biri faşist taraftarı, 
diğeri faşist aleyhtarı. Ve vakit 
vakit bu cereyanlardan biri 

veya diğeri galebe çalıyor. 

Başvekil B. Baldvinin kabine 
arkaaaşları üzerinde daha fazla 

müessir olması temenniye de
ğer. Şu Haile meselesindeki 
vaziyet tezatlarla doludur. Eski 
imparatorun davetinde israr 
edileceğini zannetmek istemi
yoruz. Bu davetin feshedilmesi 
için hala vakit vardır." 

Londra, 10 (A.A\ - Hari
ciye nazırı B. Eden d.in Türkiye 
sefiriyle bazı resmi zevatı ak
şam yemeğine davet etmiştir. 

Pravda gozetesinde bir mektup 

Türk~ün Şefi Her teşeb
büsünde muvaffak oldu 

Belgrad, 10 (A.A) - Prav· 
da gazetesi Modern Türkiye 
başlığı altında Ankara muha 
birinin bir mektubunu neşret
mektedir. Bu mektubda Türk
lerin son on sene içinde bütün 
sahalarda Atatürkün sayesinde 
başardıkları şeyler akıllara dur
gunluk verecek derecededir, 
denildikten sonra Atatürkün 
vücuda getirdiği pek çok ısla
hat sayılmaktadır. 

Mektup şöyle bitiyor : 
Türk milletinin Şefi her te-

şebbüsünde muvaffak olmuş 
enerjik bir adamdır. Türk mil
leti onıın icraatını tamamiyle 
tasvip etmekte ve vatanın sa
adeti uğrunda ona bütün mev
cudiyetiyle müzahir olmaktadır. 
Atatürk de bütün kuvvetini 
emsalsiz enerjisini ve mümtaz 
bütün vasıflarını milletinin saa
detine ve son asrın medeni 
milletleri arasında en ileri ge
lenlerden olmasına basreyle
miştir. 

....................................................................................... 
dolu demek olduğundan bu yarın dolu 1 birleşmek talebinden de vazgeçmiı de· 
yağacak! manasına da gelebilir!) ğHlerdir. 

Brüksel, 1 O ( ö.R.) - B. Degrelle B. "an Zeeland sqn İntihap nutkunda 
tarafından flamandlarla yapılan ve ne§- demiştir ki: Mesele şudur: Belçika ma" 
redilen anlaşmaya göre Belçika federal nasız ve tehlikeli bir maceraya mı atıla
bir devlet haline konulacak, Brüksel ted· cak, yoksa babalarımızın çizdiği açık. 

ricen flamandlaştırılacak ve korporas· emniyetli ve büyük yolda mı devam 
tif esasa müstenit bir parlamento yapı· edecektir) 
)arak komünizmle mücadele edilecek- B. Van Zeeland intihaptan sonra 
tir. Fakat flamand milliyetçileri Belçika- devletin islahı meselesiyle me~gul olmak 
dan tamamen ayrılarak Holanda ile lizımgeleceğini söylemiştir. 

~mlll!!!l!!:lm!l!lm ............... ımıı ........................ , 

Birinci sınıf saattır 
•••••••••••••••••• 

T. C. 
Devlet Demir 

Yolları 
idaresinin kul
landığı saat 
•••••••••••••••••• 

lzmirde sanş yeri: MORENO D. GABAY, Yolbedesten 59 

" Hissi, A,k Romanı TefrikaNo 5 - ç_ - Kim olacak .. B--:-Nedim ve arka- önünde bekliyen nöbetçileri kıs kıvrak. B~efa, Dağarlı aşiretinin en gilzel 

YAZAN : ADNAN BlLGET •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• *** 1 mazı ayn ediliyor.O esasen bir sürtük-
B. Nedim orada daha fazla kalma- müş .. 

dan alakadar daireye uğradı. işi birden - Alakalı olanlar kim). 
bire büyüklere duyurmak istemiyordu. - Epeyce vadır. Fakat bizim içimiz-
T ers bir cevapla karşılaşması, bütün den hiç. kimse yok.. Biz işle alakadar 
hayal pl&nlarını altüst ederdi. Yakın olamıyoruz. Ben bu kadar aöyliyorum, 
tanıdıklanndan bir memurun yanına siz fazlasını an1ayıverin. 
Yaklattı· Hemen her dairede, kendi Muhabirin kafasında toplanan iltif
işleri için kullandığı memurlar vardı. hamlar §İmdi daha çapraşık bir şekil alı· 
Bunları arada sırada kollıyarak kendi yordu. Fena halde canı ıılı:JmıJtı. Gidip 
itlerinde emniyetle kullanabiliyordu.. kahvede Necmiyi buldu. Ona. bir alay 
..... Memuru Süreyya B. Nedimi görünce nasihat verdi : 
onda mühim bir şeyler mevcut olduğunu - Sen aıkJma, dedi. lı zannettiğimiz 
anlamııb. Yanına yaldqb: kadar kolay değil amma, Albn 24 sa-

- Buyurun dedi, birteY aoracahınız ate kadar kurtulacak.Akşam. sana ihtiya-
ıaliba.. cım olursa nerede bulayım} 

Nedim tereddüt etmeden meseleyi - Baamanedeki kahvelerde bekle-
ona açıyordu. Süreyya evveli. göster .. 
diği tecahülden vazgeçerek en.sa temas 
etti : 

- Benden işitmiş olm:tyın, dedi. Hi.
diaedcr haberimiz var .. Var amma iğ-

rim. 
- Saat kaçta ? 
- Aktam ezanından yatsı namazına 

kadar .. 
Ve ayrıldJar. 

Ertesi günkü gazeteler heyecanlı daşları.. bağladıktan sonra, onun cebindeki anah- kızı konuşuyordu: 
başlıkl~rla aşağıdaki haberi veriyorlardı'. il Küçük Necmi herşeyi anlamıt gibiydi. ıaqarı aldıkları gibi derhal içeri girdiler. - Beni fena halde kandırdılar. Son-

cDun zabıta, üç gün üç gecedenben Derhal kendisini bekliyen otomobile Altın, neye uğradığını anlamadan on· radan anladım. Beni kaçıranlar kadın 
kayıp bir genç kızın çok elim macerasını atladı. Makinede gazete muhabiri B. ]arla birlikte otomobile doğru yürüyor- pazarcılarından başka birşey değiller
ele almıştır. Genç kız on altı yaşlarında .. l Nedimin başka daha iki arkadaşı vardı. du. Şimdi ne olacak, ne yapacalclardı.. miş .. Esir kadın ticareti yapan bu adam

dır. Çok güzeldir, adı Altındır. Genç ; Bunlar crüçlü, kuvvetli adamlardı. Ko- ~~ın otomo~'.ld.e kend~i~e .. h~yeca~~a ı ların hepsi de kravat~ı insanlardı. Her 
kız, evvelki akşam bakkaldan bazı §eY"' nuşulan Peyleri pek. te anlamıyordu.Bağ ıntızar eden kuçuk Necmıy.ı go.runce .•şın 

1
. akşam başka bir partı ~ık.adaşlarına be

ler satın almak üzere evden çıkmış, kö· kulesinin yakınına yaklaştıkları sırada farkına varmışh. Onlar şımdı makıne- ni tanıtıyorlardı. EJJerınden kurtulmak 
şede bekliyen bir adam yanına yaklaş- B. Nedim konuştu: nin içinde sessizce oturuyorlardı. B. Ne-1 istedim. Muvaffak olamadım. Ortalık
mış, bu sırada oradan geçmekte olan - Necmi, dedi. Şimdi ne olacağını dim küçük Necminin Kürt 1'.ızını derin 1 tan geçenler o kadar az ki iatimdatla. 
bir otomobil genç kızı aldığı gibi ın~· biliyor musun} bir a§k.la sevdiğini görür görmez an1a- I rım boşuna çıktı. Günlerce, gecelere' 
bir İstikamete doğru kaçırmıştır. Altı- - Anlanz böyle ıeylerden ağabey.. mıştı. Şimdi onu nerede muhafaza ede· I inledim. Nihayet Necmiyi bir arkada 
nın Akıbetinden şüphe edilmektedir.> cAltın>ı kaçıracağız.. ceklerdi. Gazete muhabiri, cehennemi ' ile kulenin yanında görünce o mektubl. 

Bu ıatırlar gazetede çıkmazdan önce - Bravo Necmi, sen makinede ka1.. bir aüratle meçhul bir istikamete doğru attım. Beni kurtardığınız için teşekk.üı 
eenç muhabir küçüle. Necmiyi Basmane Ben de etrafı gözetliyeceğim. Tehlike giden makinenin içinde derinden deri· ederim. 
kahvelerindn birinde bulmuıtu. Acele falan görürsen ıslıkla haber ver .. Amma ne düıünüyordu. Hadise, böyle beklen· Kürt kızı o kadar muntazam konu
ile yanına gimtiı ve: fazla seslenme.. On dakikada her ıı miyen bir tekil aldıktan eonra onu ida· ı fUyordu ki Nedim hayretten hayrete 
-Hazır ol. yartn\ saate kadar seni bu- biter.. re etmesi ve hiç deiilae zevahiri kur- dütüyor, penbe yanaldan, inci gibi ha-

radan alacağız, demİ§tİ. Necmi şimdi Necmi. büyük bir safiyetle küçük tarmaaı lazımdı. Albnın kaçınlmaaında ·kışlan, gözleri önünde gittikçe bll§ka 
telaş içindeydi. Bu ne demek oluyordu. bir enditesini ortaya le.oyuyordu: bpb gangesterler gibi hareket etmifti.. bir mahiyet alıyordu. 
Gazete muharriri neden daha fazla iza· - Nedim ağabey, neden onu kaçın· Bununla beraber bqka türlü hareketi Gece yarısından bir sa.at ıon°ra. onu 
hat vermiyerek yanından le.açmıştı. Ya· yoruz. Ba,k.a türlü kurtarmak mümkün halinde iıin uzayacağını biliyordu. Bozyalc.ada bir eve getirdiler ve fakir 
nm saati büyük bir üzüntü içinde geçir- değil miydi} Geriye döndü. küçük Necmiye ıordu: bir kadına emanet ettiler. Altın iki üç 
mitti. Vakit gecenin saat on birine yak· Nedim, bu çocukça ıorguya karşılık - Nuıl memnun musun Necmi, dedi. gün orada kalacak ve herkesin gözleri 
l&J1Yordu. Nihayet bir otomobilin kah· veremedi. Dudaklarını ısırıyordu. Kar- Neden konuıııruyomınuz. Bn. Altın']a} önünden uzak bulunacaktı. 
vehane önünde durduğunu görmüıtü. fllatbİit adamlann hüviyeti hakkında Kürt lr.ızıyle birlikte Necminin de Necmi idarehaneye döndüğü zaman 
Saniyesinde otomobil ıoförünü yanında ona ma1ümat vermek ve kendisini ze· çehresi aelincikler gibi kızamıııtı. Sıkıla mürettiphane iıini bitirmek üzere idi ... 
baldu: hirlemek İstemiyordu. Onu daha bu yq- sılı:Ja cevap verdi : ı Gazetenin en eaaaalı sahifeleri kapan-

-Delikanh, seni iatiyorlar otomobil· ta. itimadını kaybetmesinde.n korkuyor- - Size na.sd teşekkür edeceiimi §&• 1 mıştl. Ser mürettiple uzun uzadıya k.o. 
de) ı du. Makine dunnuıtu. Hep indiler. tınyorum, ağa.bey.. Onu kurtaran siz-ı nuıtuktan sonra ıu yazıyı verdi: 

- Kim iotiyor? B. Nedimin iki arkadatı. b.ğ kweoi ııi.ni&.. - BiTMEDi _ 
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K. Kolber mayo ile resim çıkartmaz 

Kaliforniya plijında 
garip bir hidise oldu 

F otoğrafç!nın makinasını parçalı yan 
güzel _yıldız şimdi mahkemededir .. 

CLaudette Onbm· 
Bütün yıldızlar, plajlarda mayo ile grnfçısı, Claudcttc Colberte"in arkasını 

resim çıkartarak, güzel vücutlarını gös· takip ederek, tnm denize gireceği za· 
termekten zevk aldıkları halde, Clau- man, arka arkaya birkaç pozunu çekti. 
dette Colberte nedense mayo ile kat'- Genç kız bunu farkedince büyi.ık bir 
iyyen fotografını çektirmek istemez.. asabiyete kapılarak fotografçıyı kovala
Gazete fotografçılarının ne amansız in- mağa başladı. Yarışta pek geri kalan za
aanlar olduğunu söylemeğe lüzum var vallı gazeteci, güzel yıldızın birkaç to
mı) Claudette çekindikçe, onlar ina· katına nail oldu. Ve makinesi param
dınn habersizce birçok pozlarını elde parça edildi.. Şimdi ikisi de mahkeme
ederek neşretmekten geri kalmazlar. Se- dedir Bakalım davayı kim kazanacak} 

Yimli yıldız, evvelce bu gibi kaçamak re- ••• 
simlere pek aldırış etmezdi. Fakat ne- «Yaşamak 1stiyonıu filminin sevim-
dense son zamanlarda birdenbire değişi- }i yıldızı Madge Ewans, Bing Grosby 
'Verdi ve gazetecilerin uğradığı plajlar- ile son çevirmekte olduğu cBig House> 
dan kaçmağa başladı. ismindeki büyük eseri bitirmiş ve isti-

Geçenlerde açık göz bir gazete foto- rahat için Florida'ya gelmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Altın saçlı ve altın sesli Graccllfoore.son zamanlarda beyaz perdenin en 
ünün yıldızlan arasına gcÇ'miştir. Yeni bitinniş olduğu cAşka dü§iince> fil
mi Amcrikada büyük bir muvaffakıy ctl11 gösterilmektedir. 

YEN' ASIR 

Meşhur •• •• •• kim ··ıd·· d··? re1ısoru o ur u. 
-----------------------------T h oma s lnce'nin 

katilleri yakalandı 
Yüzlerce san'atkar polisin elinde 
olan •canileri linç etmek istediler 

1924 yılı, 16 ıubat gecesi, meşhur re- esrar perdesi, hiç umulmadık bir za
jisör Thomas ince evinin bahçesinde manda aydınlanıverdi. Üzerlerinde bu
ölü olarak bulunmuştu. O vakıt bütün lunan bir yüzük ve bir albn saat, 
araştırmalara rağmen ölüm hakkında adamların Thomaa ince' nin katili olduk.
hiçbir ip ucu elde edilemediği gibi ka- larıru meydana çıkarmıştır.Bu haberi du
tiller de meydana çıkamamıştı. Aradan yan yüzlerce sanatkar, katilleri Hnç et
uzun yıllar geçtiği için zavallı rejisör ve mek için tevkifhaneye hücum etmipe de 
ölüm hadisesi unutulup gitti. Geçenler- polisler ve itfaiye buna mani olmuştur. 
de polis, Holivud sokakalannda birkaç Bu vak"anın senaryosu hazırlanmakt~ 
şüpheli ıahıs yakalayarak sorguya çek- dn. (R.K.0.) stüdyoları tarafından fil. 
tiği zaman. yıllarca kapalı kalmıtı olan me alınauktır. 

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

Y ıldızlar1n gülünç tarafları 

Meşhur karikatürist 
v. Disneyin bir filmi 
En ciddi artistler ve rejisörleri 
bile katıla katıla güldürmüştür 

Do1:ı1ıv Mc Naltv ve Sam Levene 
Mickey Mousei yaratan meşhur ka- dızlar, böyle bir h..ırekcte kat'iyyen ta

rikatürist Walt Disney, bütün yıldız- hamili edemiyeceklerini ve filimin pi
ların karikatüristik ve gülünç taraf- yasaya çıkmasının doğru olmadığını 

larını gösteren yeni bir filim çizmiştir. , il~~i sürer~, ~~r .. p.~otesto .. hazır~yıp 
Bu güzel eser, ilk defa geçen hafta ştudyo dırektorluğüne gonderdiler. 
Hollywoodda oynatıldı. Bütün yıldız- Direktörlük hiç oralı bile olmadı. Çün
lar işlerini güçlerini bırakarak, kendi- kü filmin yapılması için sarfedilen 120 
!erini karikatürize edilmiş taraflarını bin doları ve bütün dünyadaki satış-: 
görmek için, {ilimin gösterildiği sine- tan elde edilecek olan yarım milyon 
maya hücum ettiler. Oyun başlar baş- dolardan fazla karı, kim ödiyecekti? 
lamaz, salonun içi kahkahalardan kı- Yıldızların hiçbiri işin para tarafına 
nlıyordu. En ciddi artist ve rejisörler yanaşmnk istemedikleri için, eser pi
bilc, kendilerini tutamıyarak giil- yasaya çıkarıldı. 
mektcn katıldılar. Bunun üzerine bütün kadın yıldızlar 

Fakat sinemanın içini dolduran bu bir olarak, zavallı Walt Disney'in evi
neşe pek· uzun sürmedi. Her kes ar- ne hücum ettiler.. Adamcağız vaziyeti 
kadaşlnrının karikatürlerine kahkaha- evvelce kavradığı için, ihtiyatlı davra
yı basıyor, lakin sıra kendine gelince, narak kapıyı, bacayı sıkıca örtmüş bu
tahamınül edemiyerek, büyük bir asa- lunuyordu, yoksa büyük bir kaza çı
biyet içinde salonu terkediyordu. Walt kacaktı. 
Disney bazı yıldızlan hakikaten ren- Yıldızların Walt Disneye kızmaları 
cide edecek kadar mübalağalandır- bir dereceye kadar haklıdır. Çünkü fi-
mı.ştı. limde bir çoğunu domuz, eşek, kap-

Bu hadise Hollywood'u birbirine lumbağa, tavuk ve saire gibi acaip şe-
sokmağa kMi geldi. Bilhassa kadın yıl- killerdc görmekteyiz. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sinema haberleri: 
Birkaç filim çevirmek üzere, Alınan

yadan Amerikaya davet edilmiş olan 
sarışın yıldız Anna Sten, geçen hafta 
Hollywood'a yerleşmiştir. Zavallı kız, 

bir kelime bile İngilizce bilmediği için, 

kimse ile görüşememektedir. Bir. pro
fesör Anna'ya İngilizce dersler verme
ğc başlamıştır. Sevimli sanatkar lL~na 
nşina olur olmaz, derhal filim çevirme
ğe başlıyacaktır. 

••• 
Bu sene kadın yıldızlar" arasında ya

pılan tenis müsabakaları, geçen yılla
ra nisbeten çok heyecanlı geçmiştir. 

Birinciliği Ginger Rogers, ikinciliği 

Jean Parker ve üçüncülüğü de Dole
rcs Dcl Rio kazandı. Jean Parker mü
sabakalnra iltimas karıştığını, yoksa 
Ginger Rogers'in değil, kendinin birin
ci gelmesi ltiz.ımgeJdiğini ileri sürerek 

madalyasını kabul etmemi§ ve «Onu 
da Ginger Rogers'e veriniz, ben madal
ya budalası değilim,.> Demiştir. 

••• 
Meşhur şarkıcı All Jolson'un kan

sı, Ruby Keeler, bir kız çocuğu dünya
ya getirmiştir. Bu yüzden, çevirmekte 

oldukları son filimleri bir müddet için 
yarıda kalacaktır. lki sevimli sanat -

kfır, birkaç gün jçinde binden fazla 

tebrik telgrafı ve mektubu aldılar. 

••• 
Sevimli yıldız Barbara Stanwyck bir 

müddettenberi Avrupada bulunmakta 
idi. Bu haf ta içinde tekrar Holivuda dön-

müş ve R. K. O. stüdyolarıyle yeni bir 
mukavele imzalamıştır. tik çevireceği fil. 

min mevzuu c The plougf and the stara> 
ismindeki romandan alınmıştır. Reaimde 

Barhar'yı bu yaz Amerikada moda olan 
(öğlen) luyafetiyle görmekteyiz. 
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Holivud için ne diişünüyorlar ? 

Gençlerin kalplerini 
çeken sinema şehri 
Yıldızları sukutu hayale uğratan 
bir şehirdir. 
t>-rkeklerin 

Orada güzel kadınlar 
şöhretine aşıktırlar ... 

Herkesin hasretiyle yandığı Holly-j Hayatta mesut ve rahat olabilmek 
wood'tan usandım.. Buradan çok uzak- için, bütün kadınların yapacakları eıı 
Iara, sessiz ve rahat bir yere kaçmak büyük vazife, evlerine ve erkeklerine 
istiyorum.. sadık olmaktır. 

Garry Cooper 

/an Haılov 

Her sabah yataktan kalktığım za -
man, uçsuz bucaksız güzelliklerine açı
lan penceremden bakarak: c Vatanım 
Amerika, seni seviyorum .. > Derim. 

George Ralt 
Hollywood ve sinema hayatı, hiç te 

kafamda yaşattığım gibi çıkmadı .. Yıl
dızlar diyarının içyüzü beni büyük bir 
sukutu hayale uğrattı.. Eğer tekrar 
dünyaya gelmek kabil olsaydı, beyaz 
perdeyi aklımdan bile geçirmezdim. 

Claudette Colberte 
Dünyada gazeteciler olmasaydı, ken

dimi dııhn rahat ve daha mesut hisse
decektim.. Onların elinden neler çekti-

Pat Pateraon 
Filirnlerime, korkulu, dehşetli ve es

rarengiz diyen halle, ne yazık ki beni 
ve eserlerimi anlıyamamıştır. Düny~ 

da ençok üzüldüğüm nokta budur. 

Boris Carloll 
Dünyada dedikodusu en bol yer ne

residir, diye soracak olsalar, hiç tered· 
düt etmeden Hollywood'u göstere<*" 
ğim. Birkaç gün Carole Lombardla ~ 
raber gezdik, derhal (aşk) damgasını 

vurdular. 

Clark Gable 
Milyonlarca dolar kazanıyor ve mil· 

yonlarcn insanı teshir ediyoruz.. Fa
kat bunların hiç biri tabiatın ezeli ka· 
nunları önüne geçemiyor. Çirkinleşınc
ğe başlndığımı hissettiğim ilk gün, der
hal intihar edeceğim. 

Anna Sten 

ğimi bir ben ve bir de Allah biliyor.. Rosalitıd Russell 
Loretta Y oung Yıldız olmadan evvel kimse yUzüme 

Şu sinema hayatının ne gülünç ta- bakmazdı. Şimdi haftada birkaç bin 
rafları vardır. Harold Lyod'un gözlüğe aşk ~ mektubu alıyorum.. Bu kadınlar 
ihtiyacı olmadığı halde, filimlerindc ne tuhaftır.. Erkeğin kendine değil, 

gözlük takar. Ben ise taınamiyle aksi- şöhretine ve parasına Bşık olurlar. 
neyim.. Dışarıda gözlüklerim olmadan Onun için, bana gelen bütün aşk me'k
bir adım bile atamam, filimlerimde ise tuplarını yırtar atarım. 

mecburi olarak gözlüksüz rol alırım. Clark Gable 
Garry Cooper Güzel bir kadın değilim, kudretli 

Çevirdiğim filimlerdeki partönerim bir .sanatkar olduğumu da zannetmiyo
ne kadar güzel ve ne kadar cazibedar rum.. Bütün bunlara rağmen, Holly
olursa olsun, kollarım arasına aldığım wood'da ve bütün dünyada bana niçin 
zaman en ufak bir heyecan duymam bu kadar büyük bir kıymet verdikleri
ve kalbim normal atışını kat'iyyen de- ne şaşmamak kabil değil .. 
ğiştirmez. Bana şimdiye kadar, he - Claudette Colberte 
men bütün yıldızlar Bşık olmuştur; fa- Çevirdiğim komedilerle, bütün dün-
kat hiç birine yüz vermiş değilim .• Her yada milyonlarca insanı kahkahaya 
yerde ve her zaman, çok sevdiğim ka- ve neşeye boğdum .. Fakat ne yazık ki, 
rım Pat Paterson'u, çocuğumu ve me- hayatta ne mesut oldum ve ne de bir 
sut yuvamızı düşünürüm.. defa gülebildim .. 

Charleı Boyer Buster Keaton (Malek) ....................................................................................... 

"Aşk,,ın yaşı olur •;> mu. 

Meşhur bir romancı ve 
bir artistin fikirleri 

Sevmek için bir yaı var mıdır) Aşk 
kadar eski bir sualdir bu .. Herkes bu su
alin cevabını ba§ka türli.i. düşünür. Bir 
Fransız gazetesi böyle bir anket açmış
br. Bu ankete cevap verenler arasında 
en enteresan bulduğumuz iki cevabı kay
dediyoruz: 

Fransanın edebiyat aleminde c Da
vid Goder, Jezabeb gibi romanlanyle 
tanınmış olan kadın romancı drene 
Nmirovsky> diyor ki: cBen bu mesele 
üzerinde çok durdum. Birçok dolaşık 
yollarda yaptı~ım dikkatli müşahedeler
den sonra ctıevmek yaşı> gençlik yaşı 

olduğu neticesine vardım. Aşk iki var
lığı birbirinin kollan arasına atan mu
hakemesiz ve biraz çılgın enfes bir ham
le değil midir) 

- Gençler fark ve temyiz etmiyerek 
zevkleri için severler. Ekseriya yanılır
lar. Arzu ve hevesi aşk, kaprisi bağlılık 
zannederler . 

- Hayal ve yanılmak .. Fakat asıl aşk 
ta bundan ibarettir. Eşine açık gözle 
bakmak kudreti iktisap edilince duygu
larda öyle bir değişiklik hasıl olur ki aşk 
hararet ve şiddetini kaybederek ekseri
ya basiretkir bir ıefkate inkılap eder. 
Fakat buna artık gerçek manasiyle caşk> 
denilemez. Ve bir yq haddinden sonra 
qk bir elem ve ümitsizlik kaynağıdır. 

Kendi hüviyetini aramaktan imtina eden 
ihtiyar bir kadın ve erkek kadar acına• 
cak birşey tasavvur edemem. Gençlik 

devresinden çıkanlar için hayatlarını fay• 
dalı bir surette dolduracak birıey vardır. 

Aşk yaşı geçince kalbi çocuk sevgisi dol
durmalıdır. Fakat çocuğu olmıyanlar ve 
ya onu kaybedenler de vardır. Onlar ise 
herhangi bir teşebbüse kalplerini verebi· 

lirler. Hayatta yalnız aşk 
olanlar ihtiyarlık eıiğinde 

sillihlanndan tamamiyle 
lar. 

için yaşamış 
mukavemet 

mahrumdur· 

AŞK KIRK YAŞINDA BAŞLAR 
Komedi Fransezin en kudretli sima• 

!arından biri olan Catherine F onteney 
cAşk yaşı kırk yaıında başlar.> diyor. 
Bu güzel ve genç sanatkar fikirlerini şöy
lece anlatıyor: 

- Bana göre aşk karşılıklı takdir, 
hayranlık ve anlaşma duygusuna daya· 
nır. Yeni hayatı ayni şekilde göı:mek ve 

duymak.. Büyük bir aıkı takdir ede• 
bilmek için yaşamış olmak, ıstırap çek
miş olmak lİlZ.ımdır. Bilhassa bu sonun· 

cusu şahsiyetimizi ve her sahadaki iın

kanlan inkişaf ettiren bu garip maye het 
ıeyin anahtarıdır. Istırap hofrcsinden ge
çilmedikçe insan ne ıahsiyetini bulur, ne 
de verebileceği §eyi tayin eder ... 



.~o Nısan •••'----

Tanrı yeli 
Japon tayyaresi LOR· 
drada parlak surette 

karşılandı 
londra, 10 (A.A) - Allah 

rfizgara tayyaresi bütün rekor• 
ları kırarak Londra saatiyle 
S/45 te Atinadao hareket etmiş 
8/43 te Romaya varmış, 9/36da 
oradan hareketle 14/34 te 
Bourgete varmış, 15/16 da da 
oradan hareketle 15/25te Croy
donda karaya inmiıtir. 

Tayyareciler Tokyo - Loodra · 
güzergibını 3 gün 22 saat 14 
dakikada katetmişlerdir. 

Croydona muvasalatlarında 
6 bin kişi kendilerini fevkalid" 
Parlak bir surette karşılamışbr. 

Romada, Pariste ve Tokyo 
güz.ergahmda Japonlara çok 
samimi bir kabul gösterilmiştir. 

Paris. 10 (Ö.R) - Tokyo -
Londra hava seyahatini muvaf· 
fakıyetle yapan Japon tayyare· 

cileri logiliz kralımn taç gey· 
ine merasiminden sonra Roma· 
ya gidecekler ve llalyan hava 
nezaretinin misafiri olarak bir 
hafta ltalyada kalacaklardır. 

Pari3, 10 (Ö.R) - Tannyeli 
tayyaresiyle Tokyo - Londra 
~ 

Mussolini-Hitler 
mülakatı 

Roma, 10 (Ô.R) - B. Mus

solini'nin Badenbergde B. Hit· 
ler'Je yakında mü akat edeceği 

tekzib ediliyor. Fakat böyle 
mülakat ihtimalsiz gibi göstt"
rilmemektedir. 

Dünyada 
işsizlik azahyor 

Cenevre, 10 (Ö.R) - Bey• 

nelmilel m~sai bilrosu tarafı": 
dan neşredilen son istatistik· 
lere göre bir çok m"mleket· . 
lerde işsizliğin mühim mikyas· 
da tedennisi kaydedilmektedir. 

lşsiılerin sayısı her tarafta a:ıal· 
maktadır. Yeni gelen istatis· 

tikler de bu mÜ!ıait inti~aı teyit 
etmekted:r. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
seyahatini yapan Japon tayya
recileri Cuma günü Berline s;!i
decekler ve sonra Belçika ve 
Fransayı da ziyaret edecekler· 

dir. Japon tayyarecilf'rinin za· 
feri haberi bütün Japonyada 

şenliklerle karşılanmıştır. im· 
parator etrafındakilere büyük 
memnuniyetini bildirmiştir. 

lmıir Sicili Ticaret Memurluğun- me yapmaklığımı istediler yasanın 
~an: aradığı gibi kendilerini ve şahitlerini 

lzmirde Saman iskelesinde t 9 nu- ergin ve olgun gördüm. İsteklerinin 
rnarada Yavuz lzmir nakliyatı umu- ne olduğunu sordum Müttefikan 

benim ve şahitlerin yanında söz al-
rniye birliği llyas Enç Haydar, Meh- ded 1 k E k l .. .. M hh dılar ve i er i: sas mu ave e-
rnet, Şukru, Os~an, uta ar un- namesi lzmir Birinci Noterliğince 
v?nı altında nakhyat~ılık. ve her vne- 12 Mayıs 1936 tarihinde 3269 umu· 
vı komisyonculuk ışlerıyle ugra- mt Nu. ile tasdik edilen merkezi iz
fan işbu şirket şeriklerinden Hay· mirde Saman iskelesinde 19 Nu. da 
dar ve Mutahharm şirketten çekil- kain «Yavuz lzmir Nakliyatı Umu-· 
tnesi üzerine bu kere «Yavuz İz· miye Birliği, tlyas Enç, Haydar, 
mir nakliyatı umumiye birliği tlyas Mehmet, Şükrü, Osman Mutahhar 
Enç ve ortakları~ unvanını almış ol- unvanla kollektif şirketi azasından 
duğuna mütedair mukavele zeyli ti· Haydar Atasagun ile Mutahhar Ata 
taret kanunu hükümlerine göre si- sagunun ittifakı şüreka ile şirket
~ilin 1968 numarasına kayt ve tes· ten ayrılmaları üzerine yukarıda sö
cil edildiği ilan olunur. zü g~~n esa.s ~u~a~elename ber-

izmir Sicili Ticaret Memur- veç:hı zır tadıl edılmıştır. 
luğu reamt mührü ve Madde 1 Esas mukavelena-

F. T enik imzası mesinin dördüncü maddesinde ya-
l : MUKAVELE ZEYLi zılı şirket unvanı « Yavuz lzmir 
Bugün bin dokuz yüz otuz yedi Nakliyatı Umumiye Birliği, llyas 

Yılı nisan ayının altıncı salı günüdür. Ene; ve ortakları» şeklinde tadil edil-
Türkiye cumhurluğu yasalarına miştir. 

dayanan ve örneği tasdikli aşağıda Madde 2 Esas mukavelesinin 
mühür ve imzasını kullanan İzmir altıncı maddesi de şöylece de
lkinci Noteri Mehmet Emin Erener, ğiştirilmiştir: « Şirketi alakadar 
Bahçeliler hanındaki dairemde ve eden ve taahhüt altın:ı. koyan bilu
işimin basında iken saat on altıda mum muamelat ve akitlerden her 
Yanıma gel~n adı ve sam İzmir Bey· bir şerik, şirket firması ile birlikte 
lcr sokağında 60 Nu. h yazıhanede tek başına imza etmeğe izinlidir.» 
avukat katibi Ahmet oğlu Vehbi Akitler başka bir diyecekleri ol
ilc lzmirin Salahattin oğlu mahalle- madığını beyan ve ikrar etmeleri üze 
•inde Sucu sokağında 2 Nu. lı ha- rine işbu zeyli mukavele resen tan
hede sakin mangalcı Süleyman. zim ve hazır olanlar yanında açıkça 
Adlı şahitlerle belli olan lzmirde Sa- okundu. Meal ve münderecatının 
rnan iskelesinde 19 Nu. da kain talep ve nrzularına tamamen uygun 
«Yavuz Jzmir Nakliyatı Umumiye olduğunu ikrar ve kabul e ettikten 
Birliği» unvanla şirket şerikleri il- sonra altını hepimiz imza ettik ve 
Yas Enç, kendi namına asaleten ve mühürledik. 
h:mir Üçüncü noterliğince resen mu- Genel sayı3234 Özel sayı 3/240 
ııaddak 17 /3/937tarih ve 1731 Bu mukavelename ' suretinin da
Umumi numaralı vekaletnameye irede saklı 3234 genel sayılı aslına 
tnüsteniden şirketi mezkure aza- uygun olduğu tasdik kılındı. Bin 
•ından Mehmet namına vekaleten dokuz yüz otuz yedi senesi nisan 
\'e sirket azasından Şükrü Kara ayının altıncı salı günü. 
Mehmetoğlu ve Osman Enç te lzmir ikinci Noteri M. Emin 
ltcndi namlarına asaleten baştan aşa- Erener resmi mührü ve 
i'ı tarafımdan yazılmak üzere anla- E. Erener imzası 
tacaklan gibi bir zeyli mukavelena- t 129 «635» 

No:a 

katılarak tekrar Hasırlıköyünün yolu-ı Demiş, Katırcı oğlu da : 
tıu tutmuşlardı. - Madem ki öyle, hem sen, hem 
Arkadaşlarıylc beraber köye giren arkadaşlarım bir ay şöyle dir rahat 

l<ntırcıoğlu, cscl ve elemle dolu ola- edin, köylerinize gidin, benim kızan. 
l"ak, Akyakalıoğlunu ve efeleri bir iki larımla birlik gelirsiniz, bu köyde top
lün zaptE:dip ağırlamıştı. Ondan son- lanırız. 
l'a: Diye onları da sılaya yollamıştı. 

- Akyakalıoğlu! arkadaşlarım, bir 
'Ylık sılaya gidiniz, eğer siz de be-
tıinılc olmak isterseniz kabul etmemez- Bir yangından kurtardığı çocuğu da 
lik ynpınam. 1 yanına aldıran Kntırcıoğlu karısiyle 

1) mişti. baş başa bir ay rahat günler geçirdik-
Akyakalıoglu: 1 ten sonra, bir gün beş on kafile, ertesi 
-Efo! Bu da söz mü?Bcn seninle da- gün beş on k;file ve bir bir iistüne 

~n beraber kalmağı isterim, ne yapa-! günlerde knfilc kafile gele~ arkadaş
ıtrı , Hnydaroğluna söz vern ı~ t.m fa. 1 farı toplanmışlnr, bir kaç gün köyde 
~t o da i.ıldü gitti. Şimdi gönlii·:~ .ı:t-n· k~Jıı- tekrardağca, dağca, köyce, köy-
e, artık ihtiyar oluyonım. 1 

ce yola çıkmışlardı. 
- Hadi canım ! Katırcıoğlu : 
- Sakalımın yarısı, saçımın yarısı - Bir ay sonra yine gelirim! 

:~~ı, ölUrscm bile dağ başlarında Diye ayrıldığı karısından haylı u-
eyım, arkada larımla beraber senin zaklaşmıştı. lşte bu sırada; Katırcıoğ-
~ ... .J., ' ı., ef,.J,.rile yilrüyüp, §W'8ıda. burada 

....... ., 
• 1°. ti --- ... 
~ .................................... ... 

Kazmirci ı Bağcılar!. Tütüncüler!. 
Ötedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb

relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza biJdiririz. 

A. Hüsameddin Eren 
IZMIR ŞUBESl 

Hacıdavut zade 
R A H M i K A ll ~ı\ 1) A V U T 

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

PEŞTEM~\LCILARDA: Mimar 
Kemaleddin caddesi ~:ier!! 2555 

IZMIR 
Telgri<I zdresl: KARADAVUT Telefon 3809 

~----•-111m1 ____ mnmn-~ID!', 
TOPTAN PEllAKENDE H-ER KULE S ( Bir defa gi<tip görünüz ) 

A. HUsameddln Eren kuma,ıarı saAlam 
solmaz, şık ve ucuz-·ur. 

·········111:11111111111 ••••••••• 
GÜBRE HÜLASASI 

SATIŞLAR IS'"rANBUL FIATI 
Tütün Pazarlık Yoktur. Çiftl1k •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YAZLIK ZARİF SON MODA 
KUMAŞLAR OELDI 

Bağ 
B~hçe 

A. Hüsamettinin mağazasına uğramadan geçmeyiniz. Bostan 
\ .~ , .. : ... , · • · '' • . Limonluk 

lzmlr Slclll Ticaret 
Memurluğundan: 

Tescil edilmiş olan (Endüs-

triyel Türk Anonim sirketi)nin . 

30-3-937 tarihinde adiyen top
lanan umumi heyeti zabıtna

mesi Tıcaret kanunu hükümle
ri ne göre sicilin 1969 numara-

sına kayıt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

lzmir Sicili ticaret memur
luğu resmi mühürü ve 

F. T enik imıası 

1 : Zabıtname 
ENDÜSTRlYEL TÜRK ANO
NiM ŞiRKETi HEYETi UMU

MiYE ZABITN AMESI 
lktısat vekaleti namına Ko

miser Şevki Ertuğrul huzurile 
bugün Endüstriyel Türk Ano
nim Şirketinin merkezi olan 

iş hanında 6 numarada saat 
15 te toplanıldı ve 400 hisse
den 340 hisseye asa!eten ve 
vel,aleten sahip olan Kazım 
Musa!, Rasim Musal, Talat 
Muşkara, Kemalettin Serbes, 

Kazım Gürel ve Markoviç ha· 
zır olduğu halde müzakere 
açıldı. 

Riyasete ittifakla hissedar
lardan Talat Muşkara seçildi, 
katipliğe Kemalettin Serbes ve 
reyleri toplamağa en çok rey 
sahibi Kazım Musal seçildi. 
Badehu heveli idare raporu ve 
mürakip raporu bilanço ile te• 
mettü tevzi listesi okundu. Ka· 
zım Musal, raporda temettü 
umum sermaye üzerine tevzi 
edilmiş İ!e de nizamnameye 
göre mevcut ve tediye edilen 
serma/ eye göre tevziat yapıl
masını muvafık olduğunu teklif 
etti. Riyaset tarafından reye 
konularak bu teklif ittifakla 
kabul edilerek temettü tevzia· 

konak verirken, Selvili köyüne iki sa
atlık bir köyde ve sabaha yakın, Sel
vili köyün içinde kopan faciayı: 

- Aman! Selvili köyde tekftlifcüer 
varmış, köyde her halde fenalık yap
mışlnrki, ben köye girerken ağlama
lar, sızlamalar, köpek havlamruarı, on· 
dan sonra silah sesleri duydum, soku
Iamadım. 

Diyen bir kır çobanının ağzından 
yanın yamalak işidip, sabahı bekleme
den yola çıkmıştı. 

......... 
Katırcıoğlu, atını çatlatırcasına yol-

1.-ıra atılmış, efeleri de onu bırakma -
mışlnrdı. 

Selvili köyiinden, Koca Veliyi atla· 
rına bağlayıp sürükleyen c Bey > a
damları bu karşılaşma ile karşılaştı -
lar, istedikleri akibete uğradılar. 

••• 
Katırcıoğlu, mlitecavizleri kamilen 

kırdıkdan ve eşyalarını paralarını zapt 
ettikten sonra yola çıkmıştı. 
Akyakalı oğlu ile at başı beraber 

giderlerken söz döndü, dolaştı, Hay -
daroğlunun lafına vardı, Katırcıoğlu : 

- Demek, biz.im zavallı oğlancık da 
ahirete gitti ha! Vallahi Akyakalıoğlu 
bu haberi duyduğwn gün dünya gözil· 
me zından kesildi. Ciğerimin bir bağı 

tını tevdi ~dilmiş sermayeye 
göre tevziine ve 1 Nisan 1937 
den itibaren tevziat yapılma· 
sına karar verildi. Ve heyet 
idare raporu ve mürakip rapo• 
ru ve blanço üzerine itiraz 
eden bulunmadığından reye 
konularak ittifakla kabul ve 
heyeti idarenin ibrasına karar 
verildi. 

Ağaç 
Çiçek 

Sahiplerile merakhlarJnın 
hayretle istifade 

edecekleri bir gühr~dir. 

" Herkules ,. gübre hülıhası Avrupa ve Amerikanın milyon· 

larca çiftçileri tarafından senelerdeoberi kullanılmaktadır. 

Bundan sonra hissedarlardan 
Kemaleddin Serbes tarafından 

şirketimizle ihracat şirketinin 
sıkı münasebeti bulunması ve 
şirketimiz mezkur şirketten 

mal almağa mecburiyetinde bu-
1 

lunması ve meclisi idare aza· 
laranın bazılarının o .şirketi de 
temsil etmesi hasebile alakalı 
bulunduğundan şirketimiz mec· 
liıi idare Azasına ihracat şir

ketile de muamele yapılmasına 

Toptan sahş yerj : ikinci Belediye caddesinde 
Kartal makarna fabrikasının sataş deposunda 

1-10 (597) H 3 

alahiyet verilmesini istedi. Bu 
teklif reye konularak ittifakla 
aynen kabul ve meclisi idare· 
nin ihracat şirketile muamele 
yapmasına salahiyet verildi. 

Kemaleddin Serbesin teklifi 
üzerine Atatürke, Başvekalete 

ve lktısat Vekaletine tazim 
telgrafı çekilmesine karar ve· 

rildikten sonra mürakipliğe iş 
Bankası ikinci müdürü Cabit 

Erel'in yeniden intihabına ve 
ayda ücret olarak 35 lira ve· 

rilmesine müttefikan karar ve• 
rildi. 

Ruznamede mucibi müzake
re başka bir cihet olmadığın• 
dan celseye hitam verildiğini 
mübeyyin zabıtnamedir. 

lzmir, 30 Mart 1937 

Başkan K. T. Muşkara Ko
miser M. Şevki Murakip Cahit 
Erel Rey toplayan K. Musa 
Katip K. Serhes 

lzmir Endüstriyel Türk Ano-

•-Diş Hekimi •ı 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

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

1-26 (2101] 

nim Şirketi 
Hisse 
adedi 

Bay Kıiz.ım Musal, lzmir 180 imza 
" K.T.Muşkaıa Kar- 10 " 

şıyaka 

" R. Musal Alaşehir 20 " 
" K. Serbes lzmir 4 " 
" F. Savut ve " 36 11 

K. Gürel 
lzmir ihracat " 10 
şirketi 

" 1. Ş. Nişli . 80 
Yekun 340 

Başkan 

imza: 
Aslına uygundur. 

" 

il 

Endüstriyel Türk anonim 
şirketi resmi mührü 

ve ımza 
(636) 

koptu sandım. Gerçi toytu, son za - olduğu m~ydana çı~.- Haydaroğlu e.. 
manda laftan anlamıyordu amma, yi- mir verdi, hepsini öldürdüler. 
ğit efe idi vesselfun. - E ? ... 
Akyakalı : - Dur hele! Ondan sonra; Katırcı-
- Alnına yazılan o imif... öYie ola- oğlu! Biz kasabada iltj gün daha misa-

cakmış ki inad damarı tuttu. fir kaldık, kalktı Haydaroğlu, Absi a-
Dedi. Katırcıoğlu : ğanın: daha kalın demesine mahal bı-
- Allah aşkına Akyakalı, nasıl ol- rakmadan kasabadan ayrıldı. Sonra, 

du da siz bu yola düştünüz... Benden sonra öğr~dim, duydum ki meğer ağa-
aynldıktan sonra nereye gittiniz ? Haydaroğlunu af ettirmek, ona bir mes 
Akyakalı oğlu içini çekerek : ned verdirmek için lstanbUla mektup 
- Bu işin evveli, ahiri Absi ağadır. salınış. .. Cevabı gelinceye kadar bizi 
- O da kim ? zabtetmek isteyormuş,. 
- Dur anlatayım. - Deme ? 
- Biz kalktık, gittik Afyonkarahi- - Haydaroğluyla beraber ayrıldilc-

sarına yakın cÇay> kasabası dedikleri tan sonra dağdan dağa gezerken, mek
yere. ·• Ondan sonra efem, bizim gel- tup lstanbula varmış. Vezirler, ağalar 
diğimizi bu Absi denilen adam haber razı gelmemişler... Bu ne demekmiş, 
almış, karşıya çıktı, meğer kurn.ailık- eşkiyaya mesnet mi verilirmiş diye öf
mış. Gece bizi bir tarafa, Küçük Meh- kclcnip, üstümüze adam salmışlar, 
met paşanın bozulan adamları ile ar - tam biz tsparta yakınma g~ldik. lspar
kadaşlarımızdan çoğunu bir tarafa , taya gireyim derken yalvarıcılar geldi, 
aldı. Yedik, içtik, tam sohbet ortasında, sokmadılar. 
vay siz, köylliyU soyup, haraca kesi - - Neden ? 
vermişsiniz diye bir laf tutturmuş, - Kimbilir, 1stanbuldan haber aldı-
Haydaroğlu ile aralarında ne olmuş lar her halde, Ispartada Abaza Hasan 
olmuş, ortalık karıştı. paşa varmış, derken efem, bir kaç elçi 
Haydaroğlu arkasına bir sürü köy- geldi, gitti, ondan sonra sabaha ~·akın 

lU takarak klZanların yanına geldi . bize baskın verdiler. Gerisini sana 
Sordular, soruşturdular, köylüleri şa- köyde anlattı idim amma! işin içinde 
hit tuttular, köylerde bu hırsızlığı ya- daha ne işler döndüğünil de söyleme
panlar, llçdaroiluna sı2ınan herifler mistim. duyduklarım vardı. 

iLAN 
Fabribamıı, ötedenberi lktı

sat Vekaletinin tespit eylemiş 

bulunduğu fiatler üzerinden 
iplik satmaktadır. Buna rağ· 
men mutavassıt ellerin şikayete 
meydan verecek hareketlerini 
duyuyor ve gazetelerde oku
yoruz. 

17-2-937 tarihli resmi gaıe· 
tede çıkmış, lktısat Vekaletince 
müttebaz kararın neşir ve ila
nından sonra mutavassıt satıcı 
ve komisyoncuların da satış 

Fiatleri tahdit edilmiştir. 
Binaenaleyh, bu kabil muta

vassıt satıcı ve komisyoncular 
ıçin, hilen mer'iyette bulunan 
1-7-36 tarihli liste fiatlerimize, 
yalnız zaruri masarifle ~3 kir 
ilave ederek satış yapmak mec· 
buriyeti vardır. 

Bunların kanun bilafana vaki 
olacak hareketlerinden hiçbir 
yönden mes'uliyet kabul etmi· 
yecegını ilan ederken, daha 
fazla fiat talebi karşısında. ka
lacak iplık müşterilerinin, la~ 
z.ımgelen kanuni takibata te
vessül etmek üzere, keyfiyet
ten fabrikamızı haberdar eyle· 
melerini rica ederiz. 

Tarsus: M. Rasim Fabrikası 
Müsteciri 

Salih Bosna 
9-11-!4_[620] 

- Allah Allah ı 

- Hee! Ne sanıyorsun! Absi ağa de-
diğimiz herif, lstanbuldan ters cçvap 
alınca, kendi itibarı sarsılmasın, bozul· 
masın korkusuyla; lspartada bize hü· 
cum eden Abam Hasan paşanın ve ls
tanbuldan gelen Mehmet paşanın adam 
lan arasına silihlı adamlar göndermiş. 

- Vay hain vay! 
- Dahası var. Erzak ,göndermiş , 

cephane göndermiş, para göndermiş. 
- Vay alçak vay! 
-Ya! ... 
Akyakalı oğlu susmuştu, Katırcıoğ

tu 'Ve kafilesi bu görüşme zamanında • 
ağır ağır hayli yol almışlardı. 

Katırcıoğlu, yavaş yavaş giden atı

nın gemini kasıp durdurarak, Akynka-
h oğluna ~ • 

- Peki! Akyakalı oğlu! dedi. Şimdi 
sen bu kim olduğunu bilmediğim heri
fin kancıklığına iman getirdin mi? 

- Ohooo! çoktan! 
- Haydaroğlunun öldürülmesine se-

bep olanlardan birisi mi? 
- Hem de en başta gideni, bir defa 

lstanbula haber vermeseydi, heriflerin 
zaten dertleri başlarından aşkın, bizi 
düşUnmiyeceklerdi, üstümUze adam 
salmak değil adımızı bile anmıyacak· 
lardı. 

- BiTMEDi-



• 

SahHea 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. Yeri No. Nev'i 

Eski Y. 
Depozitosu 

M2. 
241 Karşıyaka alaybey Celal sok. 72 78 ev 
214 Turan Menemen sokak 17 218 .. 
330 Bayraklı kanarya " 4 4 ,, 
355 Karşıyaka alaybey hengam so. 36 11 ., 
426 " " mirat sokak 44-1 25-1 arsa 174.50 

ada 17 Parsel 6 
427 Karşıyaka alaybey naldöken 106 108-1 ., 

tramvay cad. ada 13 parsel 5 
428 Karşıyaka alaybey hayal çık· 8 16 

mazı ada 5 parsel 5 
429 Karşıyaka alaybey naldöken 114-1 

tramvay cad. ada 13 parsel 9 

" 
.. 

430 Karşıyaka alaybey naldöken 113,115,109 ,. 
tramvay cad. ada 14 parsel 19 

431 Karşıyaka alaybey yalı cad. 221 215 
ada 13 parsel 19 

.. 
434 Karşıyaka alaybey şadiye so. 14-12 15-16 ,, 

ada 26 parsel 7 
437 Karşıyaka alaybey naldöken 81,83 79 ,, 

tramvay cad. ada 26 parsell 1 
441 Karşıyaka alaybey piliç sok. 10,12,16 18 ., 

ada 20 parsel 1 
442 Karşıyaka alaybey cihan so. 

ada 20 parsel 14 
5 7 .. 

443 Karşıyaka Ceralbey naldöken 120 116 " 
tramvay C. ada 13 parsel 11 

447 Karşıyaka alaybey Suzan so. 5-2 9 " 
ada 16 parsel 22 • 

197 

115 

324.25 

352.50 

987.25 

270.50 

384 

696 

1514.50 

569 

518 

448 Karşıyaka alaybey fenerci so. 8-10 2 " 1347,50 
ada 14 parsel 2 

449 Karşıyaka alaybey han sokak 18-20 14 " 
ada 14 parsel 6 

451 Karşıyaka alaybey çakıcı ., 18 18-1 11 

ada 9 parsel 4 
453 Karşıyaka alaybey Suzan ,. 9-3 23-1 " 

ada 16 parsel 15 
454 Karşıyaka alaybey piliç " 24-26 22 ,, 

ada 20 parsel 9 
455 Karşıyaka alaybey han ,, 2 

ada 15 parsel 5 
1 456 Karşıyaka nlaybey cihan " 

ada 16 parsel 20 
459 karşıyaka alaybey süreyya 11 15 

ada 26 parsel 9 

2-1 " 

3 " 

15 " 

242 karşıyaka alay bey Celalbey76-76.1 82,84 ev 
ada 19 parsel 8 · 

322.50 

154.25 

196. 

96.50 

392. 

589.50 

713.50 

460 karşıvaka alaybey yalı c. 205,207,209 211-209arsa 1099 
ada 13 parsel 23 

469 karşıyaka alaybey mehtap so. 18 23 arsa 309. 
ada 35 parsel 12 

470 karşıyaka alaybey piliç sokak 23 27 ., 
ada 34 par~el 8 

472 karşıyaka alaybey sevda 
ada 15 parsel 38 " 8 4 " 

489 karşıyaka alaybey hamamcı 11 2,4,6,8 11 

ada 44 parsel 16 
490 karşıyaka alaybey alaveminj 

çıkmazı ada 44 parsel 28 
~ 1 .. 

491 karşıyaka alaybey naldöken 21-13 17 ,. 
tramvay c. ada 44 33 

493 karşıyaka alaybey Sütçü so. 2-4-6 25 ,, 
ada 44 parsel 8 

494 karşıyaka alaybey sezai ., 12,14 12 11 

ada 44 parsel 6 
507 karşıyaka donanmacı mab. 27 

nuhbey sok. ada79 parsel 9 
509 karşıyaka donanmacı mah. 20 

aydoğdu s. ada 86 parsel 7 
512 karşıyaka osmanzade m.Tarık 17 

sokak ada 102 parsel 1 
513 karşıyaka osmaozade Tarık 11 

bey S.ada 97 parsel 21 
514 karşıyaka osmanzade Tarık 15 

bey S. ada 97 parsel 19 
515 karşıvaka osmırnzade Tarık 7 

41 " 

30 .. 

15 " 

9 " 

13 " 

5 " 
bey S. ada 97 parsel 23 

516 kıırşıvaka osmanzade Tarık 8,14 8-2,10 ., 
bey S. ada 96 parsel 17 

519 karşıyaka osmanzade Tarık 28 24 
bey ada 103 parsel 14 

il 

il 520 karşıyaka osmaozade Tarık 24 22 
bey ada 101 parsel 6 

521 karşıyaka osmanzade yalı 188 168-1 11 

cumhuriyet cad. ada96parsel 6 
522 karşıyaka osmanzade reşa· 49 41 ., 

diye sok. ada 11 O parsel 16 
523 karşıyaka osmanzade resa· 29-2 25-:.l 11 

diye S. ada 100 parsel 23 
524 karşıya\ıa osmanzade resa- 14 12 11 

diye S. ada 97 parsel 14 
525 karşıvaka osmanzade Tabir 1 28 11 

bey S. ada 106 parsel 1 
526 karşıyaka donanmacı m. ;\y- 7 9 

dm sokak ada 105 parsel 8 " 
531 karşıyaka osmanzade 2 ci ay- 11 24-1 

dın S. ada 100 parsel 16 
11 

532 karşıyaka osmanzade 2 ci ay- 5 30 
dm S. ada 101 parsel 21 

541 karşıyaka bahariye m. hafız 18 20 
efendi S. ada 166 parsel 9 

" 

" 
il 545 karşıvaka bahariye aba<ı so. 21 2 

ada 163 parsel 16 
546 karşıyaka osmanzade yaşar 17 17 " 

oğlu S. ada 117 parsel 14 
552 karşıyaka osmanzade rahmi 2 6 11 

bey S. ada 108 parsel 1 
il 554 karşıyalı a osmanzade şimendi· 97 

fer sol<ak ada 113 parsel 31 
555 karşıyaka osmanzade ziyabey 3 ,5 1-3 11 

solıak ada 99 parsel 15 
556 karşıyaka osmanzade ziyabey 8 14 11 

sokak ada 100 parsel 9 
557 karşıyaka osmanzade reşadiye 82 

cad. ada 113 parsel 11 
559 karşıyaka osmanzade reşadiye 76 

çıkmazı ada 113 parsel 13 

" 

il 

" 
561 karşıyaka osmanwde reşadiye 64 

çıkmazı ada 113 parsel 5 
562 karşıyaka osmanzade ruşen 14 10 ,, 

sokak ada 108 parsel 8 

66. 

8. 

441. 

41. 

1113. 

176. 

910. 

152. 

602. 

740. 

257. 

146. 

229 50 

1295. 

1144. 

243. 

795.50 

533. 

553.50 

859. 

1693. 

540. 

80. 

250. 

212. 

486.50 

264. 

208. 

204. 

1185. 

358. 

140. 

149. 

690. 

3116. 

90 
360 
25 

360 
15 

25 

10 

40 

35 

150 

35 

50 

55 

125 

120 

40 

100 

25 

20 

15 

5 

25 

50 

70 

175 

220 

20 

4 

1 

35 

2 

170 

15 

75 

35 

75 

60 

35 

15 

25 

130 

110 

25 

320 

45 

35 

130 

101 

35 

7 

15 

25 

50 

30 

45 

35 

95 

22 

13 

10 

45 

125 

YENi ASIR 

566 karşıyaka osmanzade reşadiye 35 31 ,, 
cad. ada 100 parsel 10 

572 karşıyaka osmanzade mabet 8 8 ,, 

1443. 

1854. 
sokak ada 109 parsel 14 

573 Karşıyaka osmanzade 2 ci ay- 19 18 ,. 843. 
dın S. ada 100 parsel 12 

574 karşıvaka osmanzade 2 ci ay· 29 6 ,, 
dm S. ada 99 parsel 5 

546. 

575 karşıyaka osmanzade reşadiye 58 60 " 
sokak ada 109 parsel 10 

576 karşıyaka osmaıızade reşadiye 36 36 ,. 
sokak ada 101 parsel 12 

930. 

877.50 

577 karşıyaka osmanzade resadiye 39 31-2 ., 
aokak ada 100 parsel 17 

592 karşıvaka alaybey mehtap so. 27,29 29 ,, 
ada 16 parsel 35 

1257. 

484. 

608 Teoecik sürmeli sokak 89 89 ., Ar 185. 
1-2 hissesi 

627 Karataş lcadiye sokak 28 11 ev 
8-40 hissesi 

633 Ririnci aziziye m.kırım sokak - 47 " Ar 136. 
3-4 hi1sesi 

642 Dördüncü Sultaniye Esref- taj48 42 ev 
paşa ada 10 parsel 10, 3-8 hissesi 

647 Dolaplılrnyu M.Dolaplıkuvu so.es.54 62 ., 
ııda 474 par•el 1 O, 8-16 his•esi 

649 DayıPmir M,Yeldej!-irmeni çıkmazı 94 ,, 
ada 87 parsel 15. 1-2 hissesi 

667 Birine; Sultaniye Havai geçidi - 22-1 arsa 
ada 45 parsel 11. 1-2 hissesi 

653 3 üncii karataş a1ansör sokak taj 19-2 
ada 655 oarsel 19 

arsa 

658 Burnava Yaka mevkii ikinci yaka S. 50 e11 
731 Birine; karalaş Mansur78de yokuşu taj 1 ev 

ada 706 oursel 11. 1-2 hi••esi 
675 Kadiri ve M Mescit sokak 3-4 hissesi 30-36 ev 
676 .. M. Kireçli sokak 3-4 hissesi - 3 ev 
677 Orhanive M. Yokusbaşı taj 19 13 ev 

ıırla 101 parsel 56, 56-64 hi•sesi 
679 Fatih M.Mehmet ai!a · sokak 94, 98 86 ev 

ada 493 parsel 13, 1-4 hissesi 

162. 

36: 

80. 

62.50 

ar.360 
il 153 

72 

690 Karşıv,.ka Osmanzade Yaşaroğlu S. 13 arsa 702 
ıırla 117 parsel 11 

702 Hatunive M. Dı-llalha~ı sokak laj 2 
ada 382 par•el 38, 320-640 hissesi 

702/l Hatuniye M.Dell;ilbası •nkak taj 4 
ada 381 parsel 38. 320-640 hissesi 

702/2 Hatnnive M.Dellalbası sokak taj 6 
ada 382 parsel 38, 520-640 hissesi 

ev 

ev 

ev 

712 Kestelli mab,Kahraman sokak es.22-2 24 oda 
ada 192 parsel 78, 1-2 hi~sesi 

713 Kestelli mah Kahraman sokak 28-3 30 arsa 
ada 192 parsel 82, 1-24 hissesi 

290 

290 

290 

20 

22 

85 

115 

50 

35 

65 

70 

50 

35 

10 

35 

12 

10 

30 

5 

2 

10 

20 
100 

12 
10 
20 

15 

70 

300 

300 

300 

10 

1 

715 Ke~telli M.lkiçesml!lik cııddesi Hi8,170 ev ve 81.50 170 
ada 190 par•el 8, 32· 72 hissesi 182-184 dükkan 

716 istiklal mah.Güııdü7 sokak tııj 16,18,20 ev 98 
ada 386 parsel 22. 35-64 his. ye:l6,16-1,16-2 

120 

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

ıo Nisan ı•a7 

888 Karşıyaka osmanzade Ziyabey sokak 15 
ada 99 parsel 10 • 

" 1830 " 95 

889 Karşıyaka Alaybey Şadiye sokak 14-2 arsa -
ada 27 parsel 2 

890 Karşıyaka Alaybey Şadiye sokak 
ada 28 parsel 11 

27 aua 486 

20 

50 

891 Karşıyaka Alaybey Şadiye sokak 17-17 ,, 225.50 25 
ada 25 parsel 16 

892 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye S.37 31-1 
11 

5075 
ada 100 parsel 11 

893 Karşıyaka Osmanzade " sok.41 37 tarla 2669 
ada 110 parsel 2 

30S 

160 

894 Karşıyaka Osmanzade " sok.43 37-1 11 2655.50 135 
ada 110 parsel 19 

895 Karşıyaka Osmanzade " sok.45 · 37-2 11 1548 130 
ada 11 O parsel 18 

896 Karşıyaka Osmanzade ,, geçidi 3 41-2 11 4083 100 
ada 110 parsel 14 

898 Karşıyaka Osmanzade ., sok.31 27 arsa 348 30 
ada 100 parsel 19 

899 Karşıyaka Alaybey şimendifer cad.45 59 11 103.50 IS 
ada 36 parsel 38 

903 Karşıyaka donanmacı ma.Şayeste S.74 60-1 ., 920.60 135 
ada 54 parsel 8 

905 Karşıyaka Donanmacı Ma. Fadıl 17 19 " 2140 430 
bey S. ı;da 76 parsel 4 

909 Karşıyaka Osmanzad~ şimendi· 123-137 tarla 3898 155 
fer S. ada 112 parsel 6 157,63,73 

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

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

915 Karşıyaka Osmanzade Soukkuyu 9 
Bostanlı çıkmazı, ada 143 parsel 36 

tarla 1939 

917 Karşıyaka Donanmacı M. Ay· 24 34 arsa 544 
doğdu sokak ada 86 parsel 9 

ıs 

95 

10 

50 

921 Karşıyaka Osmanzade Nu.lı 32 40 11 248,50 25 
sokak ada 89 parsel 12 

925 Köprü iskelesi çıkmazı tramvay cad. 600 arsa 172.50 295 
ada 791 parsel 36 119.50 

934 Güzelyurt m. azizler sokak. Ye;65,67,69taj.81,83 ve 42 180 
ada 201 parsel 2 85 iki diikkan 
19475806-26127360 hissesi 

938 Güzel yurt m.Türkpazarı sokak 32 taj 40 dükkan 5.50 45 
ada 199 parsel 2 

596208-808704 hissesi 
940 Güzelyurt m. azizler sokak 13,15,17 iki ev 204 50 

ada 199 parsel 16, 75-528 hissesi 
941 Birinci karalaş iradiye sokak 

5-11 hissesi 
16 16 

959 ikinci karalaş tramvay caddesi 274 304 
1-4 hissesi 

981 Güztlyurt m.azizler sokak 23 11 
ada 199 parsel 17, 15-36 hissesi 

ev 155 

il 
25a 

il 
30 

1-3 li.lssesi 
735 Karatas irfan sokak 9-80 hissesi 24 24 ev 2 

984 Köprü iskele tramvay caddesi 

6 
ada 791 parsel 39 

600 arsa 210.50 240 

750 ikinci Süleymanivı> kiremitçi S. 6 taj 8 arsa 406 
ada 166 parsel 8, 128· 256 hissesi 

756 ikinci Süleymaniye Mısırlı cad. Bila No. 
ada 154 parsel 17, 3-4 hissesi 

768 Toraman Mah. cedit sokak 16 taj 
ada 411 parsel 19, 28-80 hissesi 

il 195 

ev 42 

6 

3 

1004 Birinci karataş postacı Ali Riza s. 25 taj 29 ev 6 
ada 608 p:ırsel 11, 392-1344 hissesi 

1013 Ayavukla Rana sokak 39 ev 5 
7 -96 hissesi 

1026 Avavukla birinci azizler Rana s. 14,16,taj 10,12 iki ev 51 
774 Güzelvnrt M. San çıkmazı sokak 29 

ada 199 parsel 77, 2-14 hissesi 
ev 50 6,32 hissesi 

777 Güzelvurt M.lkiçesmelik cad. 4,6,8 kahve, yahudi· 150 
1030 Karataş tramvay caddesi 103,103-1,103-2 ev ve dükkan 46 

21-48 hissesi 
ada 203 parsel 64, 2-16 hissesi hane, fırın 

779 ikinci Sült'ymaniye M.Yüzbaşı Hasan 55-57 ev,babçe 
ağa S. ada 142 parsel 13, 46080-371640 his. arsa 

789 Birinci karalaş Teşvikive sokak 5, 5-1 9 taj ev 

80 
1097 Karşıyaka Bahariye m. hafız ef. s. 8 10 ev 

ada 165 parsel 8 
100 

1127-A. Ahmelağa m.kaymakan Nihatbey C. 34-29,84 dükkan 300 
ada 207 parsel 13 34-30,86 

150 
ada 601 parsel 3, 35-64 his~esi 

804 Güzelvurd mah. Gebeş sokak Bila No. ev ve avlu 10 1128 Ahmetağa m.kaymakam Nihatbey C. 34-27,80 ,. 200 

ada 201 parsel 6. 2-8 hissesi 
807 Hasanhoca mah. Osmanive S. 24 taj mağaza 

ada 343 parsel 76, 14-24 hissesi 
815 Birinci Süleymaniye Aras sokak ye. 23-37 taj ev 

ada 596 parsel 1 
14-16 lıtj ev 821 Güze:yurd mab. Gebeş sokak 

ada 199 parsel 90, 7 -48 hisse~i 
837 Güzelyurt m. Haçı Süleyman sokak 22 

ada 198 parsel 7, 3-5 hissesi 
oda 

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

840 Güneş mah. berberzade sokak ada 51 ev 

120 

20 

30 

25 

60 

85 
197 parsel 76 4203-7776 hissesi 

842 Abmeta~a m.Alipaşa cad. ada 269 16 taj 16 dükkan 40 
parsel 35 1-3 hissesi 

843 Abmetai!'a m.şadırvanaltı. ada 269 " 13 " 
35 

parsel 20, 1-3 hissesi 
844 Ahmetai!'a m. şadırvanaltı ada 269 " 11 " 

25 
parsel 21, 1-3 hissesi 

" 39, ev 35 846 Birinci karalaş postacı Ali Riza ef. 
s. ada 608 parsel 6, 35-80 hissesi 

852 Güneş mah. 2 nci bacı süleyman sokak " 4-2 11 ve avlu 70 
ada 194 parsel 2 1-2 hissesi 

853 Giines mah. ikinci hacı süleyman sokak yahuthanede odııı 3 

ada 207 parsel 11 
Mevki vt numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşiıı 

veya taksitle ödenmek üzere satışları "30-4-193711 Cuma güniİ 
saat onda ihalesi yapılmak kaydiyle artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize 
yatırarak artırmaya girmeleri ve yanlarında birel' fotograf getir· 
meleri ilan olunur. 11-22 1137 (635) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • . 
Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ada 197 parsel 13 4-11 hissesi 1 

858 Bornova eski havra yeni yıkık minare 26 ev 20 ...... ( 
s. 40-160 hissesi. 12 sehim itibariyle .. 

865 Toraman mah. cedit sokak taj 4 arsa 5 ,~ a, 
ada 411 parsel 13, 12-24 hissesi D Q • t b k , 

867 Güzelyurt hacı süleyman sokak 16 ., ve oda 0 yç 0 r 1 Yan an İl 
ada 198 parsel 6, 8-24 hissesi DRESDNER BANK ŞURESI 

871 Birinci aziziye debağ ahmet sokak 51 ev ız-1·.., 3-8 hissesi &f& -
872 Birinci karataş icadiye sokak 17 taj ., MJ~RKJi:Zl : BKRLJN 

ada 605 parsel 20, 35-56 hissesi • Almanyada 175 Şubeıl Mevcutiur 
874 Güneş mah. azizler sokak 20 l:!eı uıaye ve ihtiyat ak9eıi 

ada 197 parsel 80, 3-48 hissesi " 165,000,000 llılyhsm11rk 
881 ikinci süleymaniye yüzbaşı Hasanağa 41 taj 

11 
Türkiyede Şnheleri ; lST.ANBUL ve 1ZM1R 

sok. ada 132 parsel 15, 3-8 hissesi Mısırda Şubeleri: l{All]RJ<~ ve ISKENDERlYE 
883 ikinci süleymaniye kiremitçi sokak 6 arsa Her türlü banka mnaınelRtııı ifa ve kalın! eder 

ada 166 parsel 7, 128·256 hissesi c .ALMANYAJ>A. seyabııt, ikamet, tabail ve saire için 
887 Karşıyaka osmanzade repdiye cad. 51 tarla 777 m2. 62· ehven ~erııitle REGISTERM.ARK s11tılı~. • (1)-b 

ada 112 parsel 13 
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