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Romanya Baş Vekili, kralın. Prag ziyaretinde . majesteye refakat edeceği 

için Ankara ziyaretinin bir müddet gecikmesi muhtemeldir 
İT ALYA HÜKÜMETİ, MONTRO BOGAZLAR ANLAŞMASINA İŞTİRAKİ KABUL EDiYOR 

lstanbul, 31 (Yeni Asır mu- ı dan sonra ltalya ile 
habirinden) - Romanya kralı başlıyan diplomatik faa
Samajeste Karol'un bugünlerde 
Pıaga hareket edeceği ve liyetler inkişaf etmekte-
kendisine başvekil Tataresko- dir. ltalyanların bilhas
nun da refakat edeceği, An- sa Montrö mukavelesi
karaya geleu haberlerden an- ne iltihak etmeleri esası 
laşılmışhr. 

Bu yüzden B. Tatareskonun halledilmiş gibidir. Di-
6 Nisanda yapılması mutasav- ğer meseleler de, ltal
ver bulunan ziyareti bir müd- yan Hariciye nazırının · 
det daha gecikecektir. yakında Ankarayı ziya-

lstanbul 31(Yeni Asır retin<le halledilecektir. 
muhabirinden) - Mila- Paris 31 ( Ö,R) - Roma
noda Hariciye vekilimiz dan bildiriliyor : ltalyanın en 
doktor Tevfik Rüştü mühim birçok gazeteleri şu son 

. • günlerde Kont Cianonun An· 
Aras'ın, ltalyan Hancı- karaya hareketinin pek yakın 

dün sabah bile bu haber ga· 
zetelerde tekrar yer bulmuştu. 
Fakat her intizar hilafına, öğ· 
leden sonra intişar eden yarı 
resmi haberler bu hususta ya
zılanların sadece tahminlerden 
jbaret olduğunu kaydederek 
şu izahatı vermişlerdir : Tür
kiye ve Jtalya hariciye nazır· 
ları arasında Milinoda ya
pılan mülikattan sonra iki 
memleketi alakadar eden muh
telif meseleler hakkında Ro-
ma ve Ankara arasında dip
lomasi yoluyla müzakereler 
devam etmiştir. Bu müzakere 
ıimdiye kadar en dostça bir 
bava içinde devam etmiş ol
makla beraber henüz kat'i bir 

ı 
heple kont Cianonun bugün 
yarın Ankaraya 'hareket etme
sini muhtemel gösteren tah
minler hilafına bu seyahat 
gozonune alınamaz. Bununla 
beraber l..ont Cianonun Ankara 
seyahati kat'i olarak kararlaş
mış bulunmaktadır. Sadece 
seyahatin yapılacağı tarih te· 
hjr edilmiştir. 

Paris, 31 (Ö.R)-Yarın Bel
gradda başlıyacak Küçük An
tant daimi konseyine Fransız 
mahfelleri büyük bir ehemmi
yet vermektedirler. Romanya 1 

ve Çekoslovakya hariciye na
zırları bugün Belgrada hareket 
etmişlerdir. Ve yarın sabah sa-
at 9,30 da oraya varacaklardır. 

ye nazıriyle mülakabn- olduğunu bildirmişlerdi. Hatta Romanra lualı, Çek Cum'111r 
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Benesle bır ıreı il usmini t;ep!faivor neticeye erişmemiştir. Bu se- - Sona Ü üncü •ahilede -
~ 

Suriye 
Çılgınlık 
Politikasından 
VazgeçmeliJir 

-FRANSIZ gazeteleri, Cenubi Şarki 
Avrupada Fransaya karşı olan 

~"cccüh ve itimadın saraılmı~ bulunma
'1rıa niçin hayret ediyorlar} Niçin bu 
lllcnıleketlerin yeni bazı kombinezonla
;a başvurmasını şunun bunun tesirine at
htdi:orlar da asıl kendi siyasetlerinin 
.. tıgunkii vaziyet üzerinde müessir oldu
tlınu kabul etmiyorlar ? 

liatay rncsclc~i bunun canlı bir mi· 
'alidir. 

l ~neVTede elde ettiğimiz prensip an
l~rna~u bize çok ümitler vermiııti. Fran
~ ile münasebetlerimizi karartacak baş· 
da bir ihtilafımız yoktu. Bundan ıonra 
~ 0&tluğumuz kırgınlık sebeplerinden 
) l.lrtulrnuıı olarak inki:ıaf edebilir, di
~rduk. Besbelli ki anla:ımanın ruhuna 
ti lıun bir §ekilde hareket edilmek şar· 

>°le LI • • d 
~F rıatay anayasasının tanzımın c ve 
~1Tttata ait meselelerde müııkülat çık-

•rıa ihtimal verilemezdi. 

~~~Ele kaydetmeliyiz ki, Fransanın 
'1d lltıniyetine dayanan tahminlerimizde 
"d llrıdık. Fransa hala o şikancı Fran· 

~t. Bir türlü samimi olmamıııtır. 
tr tnevrede statü komitesinde yeralan 
"~l'ls~ delegesinin delegemizle elele 
'lı~Ctek an}~mayı bir an evvel tahak
tvı~ ettirmeğe çalışmasını bekleyorduk. 
'- (ıg bir vaziyetle karşılaştık : F ran-

>'ı, b" k 1 . it l:ı ıze arşı cephe a mış vazıyet-
~lırı ı.ılduk. Anayasa gibi davamızın ru

b1ı il taallük eden bir meselede bir adım 
İlıtj~· ~rilt'miyeceğimizi bildikleri halde 
~tı ltf çıkarmaktan zevk alan politika
•t flda İsrar ettiler. Suiniyetleri müzake

~,ıı~~~~ına münhasır kalmadı. Hatay
h;ır tu hnbcrler gelmekte devam edi
~~ f ransız sömürgecileri, bu İntikal 

tca· 
~~"r kırıde yatı!ltmcı bir politika takip 
~<'ek kinleri, infialleri susturmağa ça

lir ları yerde geçimsizliği rnüzmin
~ti>'trı k için ellerinden geleni yaptılar. 
)~il redeki fesadçı unsurları mütemadi

••kırttılar. 

\!il) ' 
tıı il( 'Yeti karıştırmakta Fransanın 

&.fit" 
~ • 1 Var mıdır ? 

~ tı.re h ~I alkına tahakkuku imkansız 
~.-·er 
lı.._~ı "r~·er~rek bu memlekette umumi 
l~ Urkıy aleyhine çevirmeğe ça

(1~1 Suriyenin kendi menfaatlerini 

~~"trıafc olmıyor mu} Şamdakij 
......_ •darnlan gözlerini açaınlar ..• Ya-

Sona ikinci aahilede -
SEVKET ı ·:.:;JN 

Türk heyeti yakında gidiyor 

Cebelüttarık sahilinin kontrolüne 
memur albay Seyfettin lslanbula geldi 

Meksika hükümeti, 
ispanya harbına 

Milletler 
nihayet 

Cemiyetinin derhal 
vermesini istiyor 

Mıl/dlcr cemiı'eti satavının 11mumi göıOnüşu 

lstanbul 31 ( Yeni Asır Mu- silta murahhas heyeti . Milletler Nota, ayni zamanda ademi 
habirinden ) - lspanyanm Ce- Cemiyeti genel sekreteri 8. müdahale komitesinin haıı aza-
beJüttartk sahilinin karadan ve Avenol'a ademi müdahale mü- ları tarafından Meksikanın Va-
denizden kontrolunu yapacak zakerelerinin halihazırdaki va· lensiya hükümetine yardım et-
olan heyetin riyasetine se- ziyeti hakkında Meksika bükü- ti~i hakkındaki iddialarına ce-
çiJen bahriye Albayımız B. metinin noktainazarmı bildiren vap vermektedir. 
Seyfettin bugün Ankaradan bir nota tevdi etmiştir. Meksika Valansiya büküme-
geldi. Nota, konseyin toplantısı tini~ . kanunu esasi çerçevesi 

Kendisine refakat edecek hakkında hiçbir talebi ihtiva dabılınde idare edilen yegane 
olan diğer zevatla mütahassıs· etmemekle beraber Jspanya~ın ?ükümet olduğunu ve ispanya 
farın da seçilmesine başlanmış· maruz kaldığı haksızlığı ve ıle Meksika arasındaki müna• 
tır. B. Seyfettinin maiyetinde dahili harbe nihayet vermek b t b k se a ın u uku düvel kaidele-
mubtelif devletlere mensup hususunda cemiyet azalarının rine taınamiyle uygun bulun-
mütahas1ıslar da bulunacaktır. faaliyete germelerı·01• ·ıstemek· d v b ~ ugunu atırlatmaktadır. 

Cenevre, 31 (A.A) - Mek- tedir. s - onu altıncı •ahilede -•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

8. Cemil Bllsel 

Universite Rektörü şehrimizde 

B. Cen.il Bilsel ilk kon
feransını bugün veriyor 
ikinci konferans yarındır. Herkes 

bulu na bilir konferanslarda . ··-·-·· -lzmir barosunun davetini bü
yük bir nezaketle kabul buyu
ran üniversite rektörü B. Ce-

mil Bilsel dün akşam Bandırma j 
treniyle şehrimize gelmiştir. 

Savın rektiSr Kar11yakacla, baro 

inzibat meclisini teşkil eden 
avukatlarla, hakimler ve tale
beleri tarafından hararetle kar
şıl3nmıştır. B. Bilsel Basmane· 
de de avukatlar ve kendilerini 

- Sonu ikmci aahifede -

Taç giyme merasiminde 

ıngıliz kralının gıyeceğı taç 
- Yazısı s Uncu sayfada -

........................................ , 
" Yeni Asır ,, ın yeni romanları -Bir Körün Istırabı 

Mevzuu hayattan ve yakın hadiselerden alınan " Bir Kö
rün lshrabı " hazin bir aşkın romanıdır. Bu romanın satır
ları arasında yalnız bir romanlık vak'a değil, ayni zamanda 
en yakın hadiselerin akislerini, tahlil ve müşahedelerini bu
lacak, seve seve okuyacaksını2. 

Kim Öldürdü? 
Kim Öldürdü romanını tercüme eden arkadaşımız sıze 

aşk, macera ve casusluk vak'alariyle dolu meraklı bir eser 
takdim ediyor. Bir zabıta romanı olan Kim Öldürdü eseri 
sürükleyici vak'alarla doludur. 

KATiRCIOGLU 
.. ........ mll!I! .......................... .. 

- UçUncU "ısım -
Katırcıoğlunun üçüncü kısmı Fazıl Ahmet paşa zamanına 

kadar, tarihin bir çok meraklı vak'alarile dolu olarak pek 
yakında başlıyacaktır . 

Bu kısım başlı başına okunabilecek tarzda yazılmıştır. 
Birinci ve ikinci kısmı okumamış bulunan karilerimize de 

tavsiye ederiz. 

SALI nüshamızda başlıyoruz 
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Suriye 
Çılgınlık 
politikasından 
vazgeçmelidir 

~ K()ŞEMOEN 
~~ZZVX/~/~.ZX:~~ı.a 
Merhametin 
endazesi 

-B(lftaTalı birinci •ahilede-::-:. 
kan Şarkın vaziyetine baksınlar. Butun 
ifoatfok kombinezonlan Türkiye et· 1 
rafında toplaruruotır. Bu umumi itima
dın b~lıca eebchi Türkiyenin ta· 
kip etiği dürüst ve aulheever siyasettir. 
Herkes bilir ki yabancı topraklarda gö
zümüz yoktur. Biz Suriyenin hakiki bir 
istiklale kavuşmasını , terakki ve inki
pf etmesini isteriz. Bir gün bu memle
ket tehlükeye düııerae en büyük yardı· 
mı bizden göreceğine emin olabilir.Bu 
kadar açık hakikatler karşısında Suri· 
yenin Türk.iyeye karşı saygısızca bir 
politikada ısrar etmesi çJgınlık olur. 
Fransız ııömürgecilerinin vaadlannıı 

inanmaları beyhudedir. Halayın istik· 
lali zaafa uğratılamaz. Türkiye bu milli 
dii.vnda sulhun menfaatine olarak ya· 
pnbileceği fedakarlığın en yüksek had
dini yapm~tır. Muarızlarımız milli § C· 

refimizi bir pazarlık mevzuu olamıya
cağını bilmelidirler. 

Üçok spor çocuklarını uğurladık j 

Doğanspor takımı da bu 
sabah Ankaraya gitti 

Bir genç 
olmaz ya .•. 

Hayvanlara acıyan ve onları 
cidden seven bir zat anlatı· 
yordu : 

$EVK.f:'.T L ·~::;JN 

Üniversite Rek
törü şehrimizde ---- Baştarafı birinci sahifede -

tanıyanlar tarafından karşılan
mışludır. 

f zmirin fikir bayatı içinde 
büyük bir kıymet teşkil ede-

cek olan B. Cemil Bilsel'in 
konferansları muhitimizde bü-

yük bir memnuniyet ve alaka 
uyandırmışbr. ilk konferans 

bugün saat 15,30 da Adliye 
dairesinde Yerilecektir. Konfe-

ransın mevzuu " Mahkeme· 
lerde Devletler Hukuku,, dur. 
ikinci konferans, yine lstan· 
bul üniversitesi rektörü ve 
devletler hukuku ordinaryüs 
profesörü B. Bilse! tara· 

fından Cuma gunu saat 
17,30 da Halkevi salonlarında 
verilecektir. ikinci konferansın 

mevzuu "Boğazlar Anlaşması,, 
dır. 

Her iki konferansta da her 
münevver ıtrbestçe bulunabilir. 

Münevverlerimizin, muallim· 
lerin konferansları büyük bir 

alakayla bekledikleri öğre?il· 
miştir. 

••• 
Bir tashih 

4 Mart sayılı nüshamızda 
İran ordosunun ıslahı için Tür· 
kiyeden subaylar celboJunduğu 
hakkında bir fıkra çıkmışh. 
İstanbul muhabirimizden tele· 
fonla aldığımız bu haber, bir 
kelime hatası yüzünden gaze· 
temizde yanlış çıkmıştır. Fil
vaki bu tarihte, Afganistan 
hükümeti tarafmdan Kabil har· 
biye mektebi için istenilen su-
baylanmızın Kabile hareket et
tikleri hatırlarda olsa gerektir. 

Irana Türkiyeden gitmiş su
bay olmadığı için keyfiyeti iti
zar!a tashih ediyoruz. 

Tire' de 
Tetkikat yapıldı 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Kültür bakanlığı mfisteşarı B. 

Ridvao Nafiz Edginer, vali B 
Fazlı Güleç ve kültür direktö· 
rü B. Ali Riza Özdut Tirede 
açılması düşunülen Orta okul 
vaziyetini tetkik etmek üzere 
dün Tireye gitmiıler ve akşam 
dönmüşlerdir. 

••••••••• 
Ekmek fabrikası 

Belediyenin, Halkapınardaki 

belediye un fabrikası ittisalinde 

y : pma~a teşebbüs ettiği ek· 
n k fabrikası işi oldukça ile· 
r . emiş bulunmaktadır. . 

Haber aldığımıza göre bu 
bl;susta Belediye ite lkhsat 

V ekileti arasında muhabere 
cereyan ettiği gibi Rusyadaki 

fabrikadan da sif lzrnir tesJim 
fabrikanın bütün makinelerinin 
fiati istenmiştir. 

• • • • • • • • • 
Fuar işleri 

Fuar komitesi düa öğleden 
sonra belediyede Dr. B. Beh· 
çel Uz'un başkanlığında top· 
lanmış ve fuara ait işler hak· 
kında birçok kararlar almıştır. 
Bu meyanda Kültürparkta, Bas· 

mane ve Alsancak kapıları 

arasındaki uzun caddenin as· 

falt olarak inşası takarrür etmiş 
ve işin evvela blotaj kısmı ile 

kenarların kesme kordon taşJ 
• müteahhidine ihale olunmuştur. 

t.:m 11111 

Türk kuşu 
Muallimleri geliyor 
lzmirde Türkkuşu kulübünde 

vazife alan muallimlerle pla
nörcüler dün akşam lzmire gel
mek üzere Ankaradan ayrıl~ 
mışlardır. Şimdiye kadar Türk· 
kuşu kulübüne ~aydedilen 

gençler yüzden fazladır. Para• 
şüt kulesinde inşa faaliyetine 
devam edilmektEdir. Paraşüt 
kulesi 10 Ağustosla tamamla
nacaknr. ............ , 

Hayvan hastalıkları 
Bursa bavalisindeki Merinos 

koyunlarında uyuz hastalığı 

çıkmıştı. Açılan mücadele ne· 
ticesinde hastalık tamamen mün 
defi olmuştur. Bu mücadele 
işlerinde Ziraat Vekaletinin 
emriyle çalışan lzmir baytari 
hıfzıssıhha Jaboratvarı müdürü 
B. Kazım şehrimize dönmüştür. 

Takımlarımız cumartesi günü An
kara ve Istanbulda karşılaşıyor 

Üçokspor takmu, Beşıklaşı 
Bu hafta lstanbuldan ve An· 

karadan takımlarımızın muvaf
fakıyet haberlerini sabırsızlıkla 
bekliyeceğiz. Milli klime maç· 
larında bugünkü vaziyet şudur: 

Fener bahçe : iki galibiyet, bir 
mağlubiyet. 

Beşiktaş : Bir galibiyet, bir 
mağ:-tıbiyet, iki beraberJik. 
Ooğanspor : Bir galibiyet, bir 

beraberlik. 
Üçokspor : Bir galibiyet, bir 

mağlubiyet. 

G ençler birliği : Bir galibi-
yet , bir mağlubiyet. 

Güneş : Bir beraberlik. 
Galatasaray : Bir beraberlik 
Ankara Gücü : iki rnağhi-

biyet. 
Bu vaziyete nazaran şimdilik 

en iyi vaziyette ol11n takım 
Fenerbahçe ve Doğanspordur. 
Beşiktaş ve Üçok bunları takip 
etmektedirler. Güneş ve Gala
tasaray henüz birer maç yap· 
tıklan ve beraberlik neticesi 
aldıkları için Üzerlerinde fikir 
serdi müşküldür. Ankaragücü· 
ne gelince, iki mağlfıLiyetJe, 

şimdilik puantajın en gerisin· 
dedir • 

Üçok spor takJmıoı teşkil 
eden çocuklar dün öğle üzeri 
Bandırma ekspresiy]e lstanbula 
hareket etmişler ve hararetle 
uğurlanmışlardır. Üçok sporun 
idarecileri B. Mehmet ve B. 
Fehmidir. Takımın I adrosu şu· 
dur: 

mağlup ettiği kadrosivle 
Kaleciler: Nejat, Hilmi.: 
Müdafiler: Ziya, Ali, Necdet •• 
Muavinler: Cemil, Adil, Mus· 

tafa, Enver •• 
Muhacimler:"Saim, Ilyas, Sait, 

Basri, Şükrü, Namık, Kemal.. 
Üçokspor takımı Cumartesi 

günü Taksim stadında Fener-
bahçe ile, Pazar günü de Şe
ref stadmda Beşiktaşla oynı· 
yacaktır. 

Doğanspor takımını teşkil 
eden çocuklar da bu sabahki 
trenle Ankaraya hareket etmiş 
bulunuyorlar. Doğansporun ba· 
şında idareci olarak B. lbrahim 
gitmiştir. Takımın kadrosu şu· 
dur: 

Kaleciler: Mahmut ve ibra· 
bim. 

Müdafiler: Adnan, Fethi, 
Zihni. 

Muavinler: Nurullah, Hakkı, 
lsmail. 

Muhacimler: Halil, Fuat, Şe· 
ref, Mehmet, Reşat, Ömer, 
Abbas. 

Doğanspor takımı cumartesi 
günü Ankaranın yeni stadında 
Gençler Biri ği ile, pazar gü· 
nü de Ankara Gücüyle karşı· 
la~acaktır. Maçlar hakkındaki 
düşüncelerimizi cumarteıi sa· 
yımızda yazacağız. 

Yeni Asır, Ankara ve htan• 
bul maçlarını tafsilatla olarak 
bildirmesi için muhabirlerine 
talimat vermiştir. Maçları giinü 
gününe, bütün tafsilatile bildi· 
receğiz. ····-SOVYET 

1 ~!Yl=yu~~m~~~!iis}üa Konsolosu gidiyor 
encümenler halinde toplanarak Şehrimiz Sovyet konsolosu 

bugün mezunen Rusyaya gide· elde mevcut işleri meclis bey• 
cek ve bir ay kadar kalacak· eti umumiyesine hazırlamıştır. 
tır. Bu münasebetle konsolos Meclis bugün saat 13 de vali 
dün öğleden sonra belediyeye B. Fazlı Güleç'in başkanlığın· 
gelerek reis doktor Bay Beh· da heyeti umumiye halinde 
çet Uz'a veda etmiştir. toplanacaktır. 

~l"""rı'l--~11'1 

ANNA STEN'in 

AL 
dördüncü büyük filmi 

YKA 
"Nana,, "lslav ihtırası,, ve "ilk Gece füimlerinin unutulmaz yıldızı "ANNA STEN,, 

sinema aleminin c n sevimli san'atkara " HERY WlLCOXON ., ile birlikte . 

ı~ *! 
ı~ */ 

8 A L A L A Y K Filmi ile sinema alemine cşsız 
bir, eser, derecesin~ erişi h.ne.z bir 
san at harikası hedıye etmıştır 

------~~~==~~~~~~~~~~-=====================~~==:::::===·------
26 mart cuma gününden itibaren yalnız bir hafta 

TAYYARE SiNEMASINDA 

... 
1 

Gösterilecek olan [BALALAYKA] lzmirde başka sine~a~a göoterilmiyecektir 
Bu filimle beraber ayrıca ; Renkli Miki Mavuz • PARAMUNT dünya havadıslerı 
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SEANS SAATLERi 
Hergiln 3.15 - :S.15 - 7.15 - 9:l5_c:!lmartesi ve pazar ~ünlari 1.15 ilave seansı vardır 

Kuyuda boğuldu 
Bir hafta evvel Antalyadao 

çalışmak üzere lzmire gelen 
ve Narlıdere köyünde Bay 
llhamiye ait sebze bahçesinde 
iş bulan Abdullah o~lu 16 ya
şında Mustafa, etrafı açık bu· 
lunan kuyuya düşerek boğul· 

muştur. Kuyunun etrafını ka
patmamış olan Bay llhami hak
kında müddeiumumilikçe tah· 
kikat yapılacağl haber a lın· 
mıştır. 

•••••••••••• 

B. Emin 

- Trenle NaıiJliden geliyor· 
dom... Ortaklar istasyonuna 
yaklaştığımız zaman komparti· 
mana cana yakın, sevimli bit 
köpek girdi •. Tren de düdüğü· 
nü öttürüp kalktı Bir"z sonra 
kontrol memuru bilet sorarken, 
köpeği görmesin mi? 

- Bu köpek kimin, diye 
sordu ... 

Cevap veren olmayınca, kö· 
peği yakalayıp trenden atmak 
istedi ... 

- Aman kardeş, dur f Tren 
hızını aldı, o da cansahibidir, 
yazıkhr, dedik ... 

Fak at biletçi: 
- Beni muahaze ederler. 

T ekirdag"' a gidiyor Diye bizi bir müddet oyaladık· 
tan sonra koridorda dolaşa~ 

Kültür Bakanlığınca Tekir- köpeği yakalayıp fırlatıverdi 
dagv Kültür direktörlügv Üne a ta· d 

aşarı ... 
nan şehrimiz ilk tedrisı\t !DÜ• Bu hikayeyi anlatan zat, 
fettişlerinden B. Emin Ataç merhametinin kabaran coşkun· 
önümüzdeki Pazartesi gunu luğu ile mütalaa yürütüyordll· 
şehrimizden ayrılarak yeni me· -Teşbihte hata olmaz y•··· 
muriyet mahalline hareket ede· O da can taşıyor, bizden!.. Ya 
cektir. trene biletsiz bir insan binfe 

Bay Emin Ataç sekiz sene idi, sen bilet almadın diye 
gibi uzun bir zamandan beri pencereden aşağı fırlatmak lllı 
şehrimizde mesleğinde muvaf- Jazım gelirdi ? 
fakıyet dolu bir bayat geçir- - Dostum! dedim. Merha .. 
miştir. lzmirden ayrılışı kendi· metin ölçüsü yok ki ..• Şunuo 

insafı şu kadar, bununki lıd 
sini çok seven arkadaşlarını kadar diye ölçelim .•• insan bu··· 
müteessir etmişse de terfii ıe· Kimisi kılı kıpırdamadan cao• 
vfoci bu teessürü yenmiştir. kıyar ..• Kimisi başka türlü can• 
Biz de kendisine yeni işinde kıyar ... 
sonsuz muvaffakıyetler dileriz. TC>'<.DIL •••• , 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çingeneler krahnın 
cenazesi 

Varşova 31 (A.A) - Bir aile 
kavgası esnasında yaralanarak 
ölen Leh çingeneleri krala ba
ron Mathias Kviezin cenazesi 
Romanya ve Macaristan çinge· 
nelerjnin gönderdikleri delege· 
lerin de iştiraL iyle büyük me
rasimle kaldırılmıştır. 

Kviez birkaç sene evvel ta· 
nıştığı general Frankonun ha
raretli taraftarlarından biri idi. 

Bir yaldız doğdu 
Fredric March " Bir yıldız 

doğdu n isminde yeni bir filim 
çevirmekle meşguldür. Senar· 
yösünü kendisi hazırlamıştır ve 
filmin rejisörlüğünü de bizzat 
kendisi idare etmektedir. 

Fredric herşeyden evvel, par· 
töner hususunda çok düşünmüş 
ve nihayet minik yıldız Janet 
Gaynor'u intihap etmiştir. (Bir 
yıldız doğdu) iki genç san'at
!tarın en güzel eser1erinden 
biri olacağına şüphe yoktur. 

Bir rekor 
İtalyan gezetelerinin yazdık· 

larına göre, Çerignola kasabs
. sında bir kadının tavuf'u 40 

günde 122 yumurta yumurtla
mıştır. Hatta bir gün 22' yu· 
murta yumurtlıyarak, yumurtla· 
ma rekorunu kırmıştır. Galiba 
tavuklar da dampiog'e başla
dılar! Veyahud tavuk nüfusu 
da ltalyada insan nüfusunun 
fazlalaşmasiyle yarış ediyor 1 
Amerlkada milyonerler 

Birleşik Amerika bükümet· 
lerinde 1929 yıhnda her biri bir 
milyon dolara sahip 43.000 kişi 
vardı. Bu miktar 1932 de 
19.000 kişiye düşmüştür. 

Bir milyon dolardan fazla ge· 
liri olan irat sahipleri 513 kişi 
iken 149 kişiye iomiştir. 1933 
de Nevyorkta bir milyon dolar 
gelirim vardır diyebilen yalnız 

0 ... 1 .. ı 1 

Garbonun en 
kudretli eseri 

Greta Garbo ile Robert TnY
lorun çevirmiş otdukları (Ca" 
mille) filmi sinemacılık ileoıin: 
de senenin en Lüyiik hadisesı 
olmuştur. (iCamille hLondra11'.

0 

dört büyük sinemasında bıt 
aydanberi mütemadiyen gö.ste: 
rildigv i halde, bugün hala sıoe 

ıuo" malarda oturulacak yer bu " 
mamaktadır. logilterenin uıa 1' 
yerlerinden bu fHmi s~yretlll;dı 
için Londraya gelenlerın ha 
hesabı yoktur. ıJ" 

(Sunday Ekı..pres) bir !8 ulı 
sında "Greta Garbo en buY .. 

. tt bıJO ve en son eserioı yara J, d .. 
dan daha !azla bir s~n'at ~ıı 
reti gösterılemez!" dıyor. c'' 

•tkS il> 
sinema mecmuaları bu Y"' betr 
eseri takdir etmekle bera bO 
Robert Taylorun Gfeta Gar 

0 
.. 

yanında pek genç kaldığını 'sı 
ofıır 

zıyor1ar. Fakat her ne .. a1' 
büY olsun 1937 yılının en. dit· 

filmi şüphesiz ki (Camılle~ taf 
lsveç krah beşinci G :ef 

bu eseri bizzat sarayıodab ssiS 
00 te 8 

retmiş ve pek fazla oıu bİ' 
olarak, Greta Garboya 
san'at nişanı vermiştir. 

Kadınların yaŞ~etfııı' 
Kadınların en fazla d" yııf" 

davrandıkları bahis ken. 
1
t8ti5" 

ları bahsidir. Ame~i~.a ;. f, 
tik bürosu direktoru "i: 
Austin bu hususta diyor .. 11ıı" 

r· #' 

- Bu böyle oloıuştu ',.1'tır• 
d . b.. le olııC ı:e 

nımca aıma oy · bC• 
. I yirrP1 cİ Ekserıya kadan ar, ı bt• 

0 tll .. 1 .. gelinceye kadar ve 
01 

110 

geçtikten sonra ynşhırı 
0
ol•'" 

E" er 'fA Jemek istemezler. ı. terses>1 

yaşlarını soyletroek ıs . "f, 
• ttı11 1 

şöyle yapınız: . etl1ll' a~ 
Onlara sizin tabının bii'f. 

dah0 ·ııı~ yaştan beş yaş • • öyle.f1 ''!' 
gibi göründüklerıoı 6 ekset' , 
B · onlar, d' unun üzerıne ., ııfaflO 
hakiki yaşlanDI ag 
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Çek C. Başkanı 
Pazartesi gUnU 

Belgradda bulunacak 
, ....... . 

-Baştaralı birinci sahilede
Oldukça merak uyandırmış olan 
11on yeni had\seden sonra bu 
içtima bir kat daha ehemmi
Yet kesbetmektedir. Bu hadi
ıseler bir taraftan Yugoslavya
Bulgaristan paktı , diğer taraf
tan Yugoslavya ile ltalya ara
sında akdedilen dostluk pak· 
tıdır. 
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aal yetler 
esele 

sidir 

Sahife a -- • 
Ekmek 

Fiatleri harp seneleri 
seviyesine çıktı 

·--<::1- ~ 

Londra, 31 (Ö.R) - Son 
haf ta içinde altıncı defa ola· 
rak dünden itibaren un fiatle· 
rine tekrar zam yapılmıştır. 
Un fiatlerine yapılan bu zam 
ekmek fiatlerinde tesirini der
hal göstermiştir. Ekmek fiat· 
leri, Londrada harp seneleri 
seviyesine çıkmaktadır. 

B. Mussolini 
Bu gibi paktlar imza etme

nıiş olan Çekoslovakya ve Ro
lllanyanın Küçük Antantın iş· 

lernesi üzerinde bunların tesi· 
tini tetkik edecekleri muhak
kaktır. Huku~i bakımdan bir 
güçlük yoktur. Zira Yugoslav· 
Yanın evvelki taahhütleri mu
hafaza edilmiştir. Bunun için 
bu paktların siyasi tesirleri üze
rinde görüşülecektir. 

Belo-rad paktı, Avrupada bulanık ınt~rkezltı.rden 
t:I . k 

birini daha ortadan kaldırmış 
Londra 31 ( A.A) - Daili 

Telgraf gazetesinin Belgrad 
muhabirinin bildirdiğine göre 
kü~ük antanhn Belgradda top
lanacak olan önümüzdeki içti
maımn hedefini küçük antant 
azası devlet arasında bir aske
ri pakt vücuda getirilmesi teş-

Katolik kilisesi ile Hitlerln 
lhtllnfını hoş göremez 

Bel~rad, 31 ( O.R) - Küçü 1 1 · . 
Antant daimi konseyi yarın 

mesaisinP. başhyacaldtr. Kon
sey yarın sabah açılacak ve 
öbür gün öğleden sonra mesa
isi bitecekt ir. Bununla beraber 
müzakerenin Cumartesi sa
bahına kadar devamı ve mu
tad tebliğin Cumartesi sabahı 
neşredilmesi de muhtemelclir. 
Romanya hariciye nazırı B. 
Antonesko Cumartesi akpmı · 
Belgrad'dan ayrı!acakhr. Çe
lfoslovakyc. hariciye nazırı B. 
Krofta ise 5 Nisanda Belgrada 
gelec~k olan Çekoslovakya 
cumhur reisi B. Benes'in mu
vasalatmı hekliyecektir, 

Paris 31 (Ö.R)- '1Ere No
uvelle,, Berli!J ve Vatikan ara
sındaki ihtilafın neticeleri hak
kında mübalağalı hükümlerden 
sakınılmasını muvafık buluyor. 
Birçok sebeplerle, ne Vatika
nın, ne de Berlin hükümetinin 
işleri zorlaşhrmak niyetinde 
olmadıkları :ıannedilebilir. Ber
fin, Vatikanla esaslı bir ihtili
lın en büyük ekseriyetiyle ka
tolik olan Avusturyadaki tesir-

Romanya ve Çekoslovakya 
ltalya ile yapılan paktın Yu
goslavyayı bir taraftan M~ca· 
ristana, diğer taraftan Alman
Yaya karşı n:ısıl temayüllere 
sevkettiğini öğrenmek istiye
ceklerdir. 

Üç hariciye nazırının mem
leketleri arasında daha sıkı 
bir ekonomik iş birliği ihtima· 
lini tetkik etmeleri de muhte
llleldir. Fakat bir taraftan kü
çük antant devletleri arasında, 
diğer taraftan bunlarla Fransa 
arasındaki karşılıklı yardım 

Paktlarının takviyesinin görü
şülmesi muhtemel deS!ildir. 
Çünkü ltalyan-Yugoslav anlaş
llıasının akdinden evvel bu hu
susta yapılan müzakerelerde 
tesadüf edilen güçlüklerin bu 
Pakttan sonra azalmış olmıya
cağı tabiidir. 

·-· Elize sarayında 
bir toplantı 

Paris, 31 (Ô.R) - Nazırlar 
llleclisi bu sabah 5aat 10 da 
~liz.e sarayında Cumhur baş
kanı B. Lebrunun riyaseti al
tında toplanmıştır. Hariciye na· 
tırı B. Delbos umumi harici 
Vaziyet hakkında ve bilhassa 
ispanya hudutlarının kontrolü 
lneselesi üzerinde izahat ver· 
llliştir. Dahili bakımdan mual
lakta kalmış olan birçok me
seleler de halledilmiştir. Baş
lekil B. Blum içtima neticesin
de bir müddet istirahat için 
Paristen ayrılmıştır. Başvekil 
Paskaiya tatilinde hile çalışma
sını kesmemiş ve batta bayram 
•ırasmda siyasi adamların ha· 
rekctleri ayni derecede teces-
8.İis edilmediğinden, bund'ln is
tifade ederek geçen gün cum
hur reisi B. Lebrunu ziyaret 
etnıiş ve uzun müddet görüş· 
lnüştür. Bu snbahki içtimada 
)baliye, sömürge, tekaüt ve bah... 

'Ye nazırları hazır bulunma· 
llıışlardır. 

Danimarka Başvekili 
londra'ya gidiyor 

londra 1 30 (A.A) - Dani
lllarka başvekili B. Stuning 
Relecek sala günü Londra' ya 
ftlecek ve 11 Nisana kadar 
alacaktır. Londra'daki Dani· 

~öltka mahfelleri bu ziyaretin 
d Ususj mahiyette olduğunu kay
b etoıekte iseler de alınan ha
tı~tlere göre B. Eden kendisi· 
d~ 7 Nisanda ö~le yemeğine 
ik·'Vet etmiştir. Ve görüşmeler 
tll~ lllernleket arasındaki ticaret 
tdUnasebetleri üzerinde cereyan 

tcektir. 

fı !· Stuniog B. Baldvin tara
n an da kabul edilecektir. 

Roma, 31 (Ö.R) - Viyana 
gazeteleri it al ya - Yugoslavya 
anlaşmasiyle meşgul olmağa 

devam ediyorlar. Bu gazeteler 
anlaşmanın merkezi ve cenubi 
şarki Avrupa için çok mühim 
olduğunu ve bu taraflarda 
sulhun muhafaza edileceğini 
söylemeğe imkan verdiğini 

kaydediyorlar. Belgrad'da imza 
edilen mukaveleden en çok 
istifade edecek memleket Avus 
turyadır. Zira Avusturya hüku
meti ve milleti merkezi Avru
pada her harp tehlikes"nin 
bertaraf edilmesini samimi o!a
rak is\~mektedir. 

Roma, 31 ( Ö.R) - Bu'gar 
ga1etelcri lta!ya - Yugoslavya 
paktı hakkında tefsirlerine de
vam ediyorlar. " Paro:e Bu!
gare ,, gazetesi Belgrad pak
tının ltalyamn Av·J~turya ve 
Macaristanla dostluğuna mu
halif oimadığmı, bilakis bu 
dostluğu tamamladığını kayde
diyor. Diğer bir gaı:ete de 
Belgrad paktının Bulgar - Yu
goslav işbirliğini kolay 'aştıra

cağını ve Yugo-;fav - Bulgar 
dostluk paktının en geniş bir 
şekilde tatbikine imlcan vere· 
ceğini yazıyor. 

Belgrad, 31 (Ö.R) - Italya 
ve Yugoslavya arasında iş bir
liği gayesini takip etmek üzere 
bir Yugoslav - ltalyao cemi
yeti kurulmuştur. Cemiyetin 
Zagrep ve LubJijanada şube
leri olacakt:r. 

Belgrad, 30 (A.A) - Ak
şam gazet~lerinin verdikleri 
haberlere göre dış bakanı B. 

l\ntonesko ve B. Krofta 1 Ni
san saat 9,30 da Belgrada ge· 

leceklerdir. Küçük anlaşma 
daimi konseyinin konferansı 
iki gün siirecek ve üç memle
ketin hariciye nazırları 2 Ni
sanda matbuat mümessillerini 
kabul ederek mesailerinin ne
ticesini bildireceklerdir. 

Pravda gazetesi B. Antooes
ko ve Kroftanın konferans 
biter bitmez Belgraddan ayrılmı
yacağım, bay Antoneskonun 
3 Nisanda ve B. Kroftanm da 
8 Nisanda hareket edeceğini 
yazıyor. 

Ayni gazeteye göre 

BAŞLADI 
DUHULİYE 10 KURUŞ VE 15 KURUŞ 

PROGRAM: t - YILDIRIM KAPTAN 
2 - MOJIKA SAADET GECESi 
3 - GURUNMEYEN ADAM 
4 - KOKARAÇA 

kil edecektir. Bu pakt ile kü
çük antant devletleri sebebi· 
yet verilmemiş bir tecavüz tak
dirinde yardımda bulunmayı 
taahhüt eyliyecektir. 

Varşova, 31 (AA) - Ital
yan • Yugoslav paktını tahlil 
eden "Ekspres Perni,, gazetesi 
diyor ki: 

Yugoslavya Başvekili Dr. 

lerini takdir eder ve bunlara 
maruz kalı-oak istemez. Diğer 

~ Stoyadinoviç memleketinin ltal· 
Siı'asi /aalıyr.tleıc sali11e • olatx'k Bdgraddan bu nıa!lzaıa y.a ile olan münasebetlerini 

taraftan Berlin ve Roma mih
verinjn muhafazasını isteyen B. 
MussoJini, bu mihveri za.afa 
uğratacak şekilde katolik kili
sesiyle Hitler mezhebi arasında 
bir ihtilafı hoş göremez. 1ovnkya cumhur reisi B. Be- B. Benes şerefine büyük bir tanzim etmek suretile cidden 

nes 5 Nisanda Belgrada gele- geçit resmi ve diğer muhtelif vatanına hizmet etmiştir, Bel· 
cektir. Dost ve müttefik dev- şenlikler yapılacaktır. grad paktı Avrupada memnu· 
Jet reisinin parlak bir surette Bükreş 30 (A.A)- Adverul niyetle karşılanmıştır. Zira bu Vapuru battı 

Bir Holanda 

kabu'ü için büyük hazırlıklar gazetesine göre Çekoslovakya pakt Avrupanın bulanıklık mer- Ö 
b Paris 31 ( .R ) - " T ey-yapılmaktadır. başvekili Romanya miili ar kezlerinden birini daha ortadan 

·· b t" 1 B·· kreşe foz ,, adlı Holanda vapuru 45 Bütün matbuat balkan an- ramı munase e ıy e u kaldırmıştır. Yugoslavyanın bü-
1 k B T t k son derece 9 dakika şimali arz ve )aşması daimi konseyi toplan· gc ere · a ares onun tün digv er komşulariyle ve has• 

defa kendisine yaptığı ziyarete 3 derece 6 dakika şarki tul 
iısmın istisnai ehemmiyetini mukabele edecektir. salen Macaristan ile olan mü- dairesinde bir mayna çarpmak 
kaydeden makaleler neşret- Belgrad 30 (A.A) _ İtalya rıasebetlerinin de ayni zihniyet suretiyle batmıştır. 
mektedir. 1. rnlı, Yug'oslavya naibi Prens çerçevesi dahilinde halledilmiş Sir Clark Paristen 

Belgrad, 30 (A.A)- K üçük Pol'a Annunciata nişanını tev- olmasını görmeyi kalben te-
anlaşma dış bakanlarının kon- cih etmiştir. Kral bu nişanı menni ederiz. Orta Avrupadan ayrıldt 
f eransından sonra B. An ton es- gerek naip prense ve ailesine sonra şarki Avrupada bir vol- Paris 31 ( Ö.R ) - Burada-
lrnnun Bülaeşe döneceği ve gerekse Yugoslavyaya karşı kan olmaktan çıkmışhr. Sulh daki vazifesi nihayet bulan ln-
fakat B. Kroftanın Belgradda muhabbetinin bir nişanesi ola- binası yavaş yavaş faki\t sağ- giliz sefiri Sir George Clark 
B. Benes·n muvasalatını bekli- rak kabul etmesini naip prens· Jam bir surette yükselmekte- Paristen ayrılmıştır.Sefir teka-

1 yeceö-i bild rihnektedir. ten rica etmiştir. dir. üt edilmiştir. 

·······=v;t·~~· .. ·i;·~i·~r··xJ;~;ıi· .... c~r~r· ........... :· .. ····ı~ö;;ic·k;~p~~; ····h~·~~;i~·k····· .. ·····" 
·· rklük aleyhinde viz Ameli çalışmalar için 

ekten vazgeçmiş muallimler gönderiliyor et 
lstanbul, 31 (Yeni Asır - Telefonla) - Halepten bildiriliyor: 

Her cuma günü lskenderunda Türklük aleyhinde vaz veren 
vatan haini Adanalı Hafız Mahmut Celal melunu son hafta her 
nedense bu mikrobunu yayamamıştır. Bu hain verdiği vazlardan 
birindr. Cennetteki Hurilerin bile Arapça konuştuklarını söyle
mek g .bi giilünç iddialarda bulunmuştur. 

Son S?elen haberlere göre, Antakya ~e lsk.~nderun havalisiıı· 
deki bütü1' Alevilerin mühim bir ekserıyeti Oztürk kardeşlerile 
birlik, kuvvetli ve ahenkli bir anlaşma vücuda getiro:işlerdir. 

17 ral ve Kraliçe saltanatın ilk sene-
ler· nde Ingiltereden ayrılmıyacaklar 

Londra 31 ( A.A ) - Oaili Mirrar gazetesinin bildirdiğine 
· göre Kral ve Kraliçe taç giyme merasimini müteakip domin
yonları ziyaret etmek tasavvurlarım terketmişlerdir. Kent Dükası 
ile refikası sekiz ay müdrtetle Kral ve Kraliçeyi Avusturalya, 
Yeni Zelanda ve cenubi Afrikada temsil edecektir. 

Malum olduğu üzere Kral ve Kraliçenin Dethide Hindistan 
imparatoru olarak tetevvüç merasimi de daha evvelden tehir 
olunmuştu.Yüksek makamlarda gösterilen sebep Kralın saltanatın 
ilk senesinde lngiltereden ayrılmak istememesidir. 

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

Taç giyme merasiminde 

BlomberS?İn Alman 
-..:: 

heyetine riyaseti 
Solcenahta hayret uyandırmıştır 
Londra, 31 (Ô.R) - Gaze· 

leler kralın taç giyme merasi
minde, Almanyayı temsil ede
cek olan beyetin teşekkül su· 

, retini tefsir ediyorlar. "Morning 
Post,, gazetesi heyetin başına 
Mareşal Von Blombergin geçi· 
rilmiş olmasını lngiltereye_ karşı 

Londra, 31 (Ö.R) - Van· 
kove-rden Royter Ajansına bil
diriliyor: lngiliz kralının taç 

giyme merasiminde Mikadoyu 
temsile memur edilen prens 
Cicilre bugün bu limana muva

salat etmiştir. Gazetecilerle 
kısa bir mülakatta prens, kar-

lzmire iki muallim ayrılmıştır 
Ankara 31 (A.A) - lnönü kampımnın Temmuzda başlıyacak 

olan ikinci devre faaliyet ine hazırlık olmak iizere Türk hava 
kurumu genci merkezi lstanbul, lzmir, Bursada açılmış olan Türk
kuşu şubelerinin ameli ça!ı~malarma biran evvel başlamaları için 
bugünden itibaren muaJJim ve p)a ı ör göndermeğc başlamıştır. 

Bursaya dört planör, Adanaya 5, lstanbula 3, lzmire 2. 
Bursaya Abdurrahman Ekrem Rüstem, Adanaya Fikri Mehmet 

Cemal Uygun, lstanbula Alaeddin Cemaleddin Selçuk, lzmire 
Hüseyin Hikmet Bölge. 

Temmuz başına kadar 
muvaffak olanlar yapılacak 
)erdir. • 

talebeye (A) brövesi verdirecekler, 
seçimden sonra lnönüne gidecek· 

Oslo mukavelesini imza edenler 

Gümrük silihlarını terk 
için nisanda toplanılacaK 

Brüksel, 31 (A.A) - iyi haber alan mahfellere göre Oslo 
mukavelenamesini imza etmiş olan altı memleketin eksperleri 
gümrük silahlarının terkedilmesi için bükümetlerinin murah .. 
hasları tarafından aktedilecek olan konferansı hazırlamak üzere 
nisanda burada yeniden toplanacaklardır. 

Oslo grubuna mensup memleketler buhran dolayısile alınan 
istisnai tedbirlerin kaldırılmasına uğraşmakta ise de muhtOlif 
memleketler tarafından bu hususta alınan tedbirlerin birbirine 
uymaması yüzünden büyük güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. 

Bu memleketlerden bazıları kontenjan sistemini bazıları da 
döviz kontrol sistemini kabul etmiş bulunmaktadırlar. Bununla 
beraber Oslo grubuna mensup olmıyan devletlerin menfaatlerini 
gözetmek şartiyle gümrük silahlarının bırakılması yolunda bir 
anlaşmıya varılacağı ümit edilmektedir. 

••••• 
Mısırda yeşil gömleklller Almanyada otomobllclllk 

Kahire, 30 ( A.A ) - iftira 
suçile müttelıem bulunan Ye-
şil Gömlekliler lideri, mahke
mede beyanatının Montrö kon· 

Berlin, 31 (A.A) - B. Gö
nng bir emirname ile 1 Ni
sandan itibaren otomobillerde 
tazyik edilmiş "gazın bmıuıl 

a - TURKÇE FOKS JURNAL 
Bunlann hepsi bugün LALE sinemasında 9' 

dostluk nişanesi olarak karşı
ladığı halde sol cenah gazete
leri heyetin münhasıran askeri 
delegelerden mürekkep olma-
ıına hayret ediyorlar. 

deşi imparator tarafından ln
giltere kralına en yüksek Ja· 
pon nişanını tevcihe memur 
edildiğini bildirmiıtir. 

: fer ansı görüşmelerini .zorlaştır
maması için mahkemesinin te
hirini istemiştir. 

müsaade alınmadan karburan 
olarak kullanılmasını yasak 
etmiıtir. 
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Daily Heraldın ifşaatı 
Erkanı harbiyeler 
Belçikadan neler 

konferansında 
istenilmiştir ? 

Kanada valisi Vaşingtonda 
Amerika günı~ük tarifelerinin azaltıl
ması için bir planı tetkike hazırdır. 

B 1 •k • • b"t fi k sı·yasetı"nt" tercı·h edı"yor ? Vaşington, 31 (Ö.R) - Ka- lanmağa pek hevesli görnıii• e ÇI a nıçın l ara l nada umumi valisi geçen yaz yoruz. Sulhun muhafazası nıe· 
Roma, 31 (Ö.R) - Londra• le gazetelerinin verdikleri ma• reis RtJoseveltin Kanadaya selesine gelince, bizim kanı•· 

dan bildiriliyor: Belçikanın bi- himata göre bu sabahki nazır- yaptığı ziyareti iade etm•)k timizce sulhu korumak müııı• 
taraflığı meselesi üzerinde ya· !ar meclisinde hariciy" nazırı üzere buraya gelmişt;r. Bu kündür. Ve bu maksatla her 
pılan neşriyat münasebetiyle B. Delbos Cannes şehrinde fırsattan istifade ede;ek Ka- harekete iştirake hazırız. 
•Oaily Herald" gazetesi şu Lehistan barıciye nazırı B. nada umumi valisi lng·ilız im- YENi ISLAHA1 
ifşaatta bulunmaktadır: Bekle yaptığı mülakat hakkın- paratorluk konferansında mü- Paris, 31 (Ô.R) - "Repub· 

Ren mıntakasının Almanya da izahat verdikten sonra zakere mevzuu olacak ekono- tik" gazetesi Amerika Tenıyiı 
tarafından işgali üzerine Lon· arkadaşlarını umumi harici mik meseleler hakkında Birle- mahkemesince N. R. A. ekono· 
drada İngiliz, Fransız ve Belçika vaziyetten haberdar kılmış- şik devletler hükümet adam• mik sistemine göre yapılııııŞ 
erki.nıharbiyelerinin mümessil· tır. Meclisin tetkik ettiği lariyle görüşecektir. olan bazı kanunların anayasaya 
leri arasında yapılan konfe- diğer mesele).,, Belçika AMERiKANIN BiT ARAFLICI uygun olduğu hükmünün veril· 
ransta, Fransız delegesi Al· kralı Leopoldun lngiliz devlet Vaşington 31 (Ô.R)- Ayan• mesini tefir ederek hu kararın 
manya ile harp halinde, Belçi- adamlarile görüşmeleri ve Is- dan Nay ve mebus Fish ayan reis Rooseveltin otoritesini tak· 
ka ordusunun sadece Fransız panyol meselesinin muhtelif ve mümessiller meclislerine viye ettiğini müşahede etmek· 
ordusunun sol cenahı olmasını safbalarile ltalya ·Yugoslavya ayni şekilde birer proje ver· tedir. Amerikada bir çok kiııı• 
\'e Belçika topraklarının lngiliz anlaşmasıdır. mişlerdir. Bu projelerde gerek se!er reisi Roosevelt tarafın• 
\'e Fransız orduları tarafından ispanya hakkında, hariciye harp, gerek sulh ha'inde Ame• dan yapılan ıslahata tarafdar 
kullanılması için her kolaylığın .- nazırı deniz ve kara budutla- rikanın ecnebi veya muharip idiler. Bu ıslahatın güçlüklerle 
gösterilmesini teklif etmişti. Be/çıka kralı Leopold rının kontrolü işinin müessir devletlere harp malzemesi sat· !(anada Başvekili M,. Mackenz~ !(ine karşılaşmasında Amerikan ru· 
Bundan başka, harp halindeki sevkülceyş zaruretlerinin biz· bir şekilde tatbik edileceğini maması teklif edilmektedir. - Seyahatim hakkında bir- bunun bazı hususiyetlerini be· 
hueketlere bir hazırlık olmak metine verilmiş olacaktı. Böyle bildirmiştir. Belgrad anlaşması- Proje ancak Avrupa devletle- çok şeyler yazıldı. Bir dünya saba katmak lazımdır. Ameri· 
n B 1 "k d b I ·1· ı· • · t"b b h h ı· d h b" · • k · · kalılar eski anayasaya taabbiid zere e çı a a azı ngı ız bir siyasetin tahakkuku halinde na gıı ınce umumı ın ı a unun rine karşı arp a ın e olan ar ının önüne geçme ıçın 

hava üslerinin tesisi istenili· f ransa Belçikayı kendi müda- lngiltere ve Italya arasındaki Amerika devletleri lehinde bir reis Rooseveltin hazırladığı bir derecesinde bir bağlılık muh•: 
d F 1 b t 1 1 · G ti ' A t" k d ı· ı· h ·1 ld faza elmi•lerdir. Bu anayasa yor u. ransız arın u a ep erı faasınıo ileri hattı haline çevi- en emen s greemen ı mes- · İstisnayı ihtiva etme te ir. p anı ve ta ımatı amı o u- Y 

ileri sürmelerine sebep şu idi: recekti. Harp halinde lngiliz ut bir şekilde tamamladığı ve GÜMRÜK TARiFELERi ğum söylendi. Böyle bir ı>lan cumhuriyetin en sayılan mües-
. Ih ")"f h )' d Al A lh lt ) b" Ô ) L d ı· h 'l d ı B sesesidir ve ona muhalif görii• tı a a ın e, manyanın ve Fransız ordularının Belçi- vrupa su una ayanın ır Roma, 31 ( .R - on ra· ve ta ımatı amı eği im. u-

" h "k · b" h" t' Jd - k · d d' A k ı b b B ı k A nen hareketler şiddetle redde· ta rı sız ,, ır taarruz yapıp kaya girmesi esası kuvvetle- ızme ı o ugu mer ezın e ır. dan bildiriliyor: meri anın nun a era er ir eşi me• 
F k b 1 h hf 1 dilir. Şimdi yüksek divanıo 

yapmadığını tayin için nihayeti nince Alman?arın da aynı şe- a at azı so cena ma e • fevkalade elçisi ve reis Roose• rika devletleri gümrük tarife- ı 
Yapılan bazı ıslahatla teıııe 

gelmez münakaşalar açılabilirdi. kilde hareket edecekleri şüp- leri bu anlaşmaya muhalif bir veltin fikir ortağı B. Norman !erinin azaltılması ve tadili hak- yasa arasında uygunsuzluk o!· 
Bunun için bu ihtiyat tedbirle- hesizdi. işte bu mahzurların vaziyet almağa çalışmaktadır· Davis lngilterenin Phlymoulh kında her planı tetkika bazı· mamasını ilan etmesi Amerı-
rine lüzum görülüyordu. Hal- önüne geçmek içindir ki, Bel· lar. Fransız harici siyasetinin limanına çıkmıştır. B. Norman rız. Keza silahların tahdidi İçin kalıların vicdanına hafiflik ve· 
buk.i bu tekliflerin kabulü ha· çika mutlak bitaraflık siyase- ltalya ile dtJst bir şekil alma· Davis kendisini karşılıyan gaze• her gayrete de mütemayildir. recek ve reis Ro.>seveltin oto· 
linde Belçika, kendi menfaat- tine dönmeği tercih etmiştir. masından mesut olan da bu tecilere şu beyanatta bulun• Bununla beraber şimdiki va· ritesini bir kat daha artıra' 
lerini ihmal ederek, Fransız Roma, 31 (Ö.R) - Paris öğ· mabfellerdir. muştur: ziyette Avrupayı silahsızlaz· caktır • 
........................................................................................................................................................................................................................................................................... -

r Çek Sandı köyü hadisesi harici ve 
J 

nazırı 

-----------------------Ahmet dayının ölümü Almanyanın tecavüz 
alaka ile tahkik ediliyor emeliolmadığınısöyliyor 
Tabibi adli raporu ölümün darptan 

olduğunu meydana çıkarıyor 
Cumaovası nahiyesinin Sandı yıoın vücudunun ön tarafındaki 

köyünde Ahmet dayıyı döverek yara, bereler düşmekten, ve 
ölümüne sebebiyet vermekle arkasındaki eserler dövülmek-
maznun köy muhtarı bay Ha· ten olsa bile bunlar ölüme mü-
sanın muhakemesine dün ağır essir olacak derecede sayıla· 
cezada devam edilmiştir. Bu maz. 
celsede Ahmet dayıyı hastane- Mahkeme, Tabibi adlinin 
de tedavi etmiş olan operatör "kat'i darp asarı ölüme mües-
bay Nuri şahit sıfatiyle dinlen- sir olmuştur,, şeklindeki beya· 
miştir. nalı ile operatör Bay Nurinin 

Bay Nuri şu izahatı vermiş- mütalaası arasındaki mübaye-
tir : netin halli için ifade suretleri-

- Otopsi ameliyesinde bu- nin çıkarılarak adli tıp mües· 
lunmadım, fakat hastanede dört sesesine gönderilmesine ve 
gün yattıktan sonra öldü. Bu muhtar Hasaoın müracaati na· 
lllüm nazarı dikkatimizi celbetti, zarı dikkata alınarak üçyüz 
onun için tabibi adliye otopsi lira kefa letle tahliyesine karar 
ameliyesi yaptırıldı. Ahmet da- verilm işt i r. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kilise çanları çalmıyor 

Buna sebep Katolikler 
aleyhindeki tetbirlerdir 

Paris 31 ( Ö.R ) - Sar hududundaki Fransız köyleri bu sene 
Paskalye yortularında Sar arazisinde kilise çanlarının çalınma· 
dığını hayretle görmüşlerdir. Öğrenildiğine göre bütün Sar ara
ıisinde ayni hal vaki olmuştur. Buna sebep hükümetin katolikler 
aleyhindeki tedbirlerini protesto maksadile peskoposun verdiği 
emirdir. B. Hitlerin Mareşal Ludcndorf ile barışması bu tazyikin 
artması ihtimalini gösteriyor. " Alman kuvvetinin kaynakları ., 
e~erinde Ludendorf diyordu ki : " Biz hristiyan değiliz, sadece 
Almanız 1 ., Ludendorf eski Alman dinine devletin istiyerek cez· 
vitleri,, papasları, yahudileri ve farmasonları Almanya aleyhine 
suikastla itham etmekte idi. 

Amerika ve lngilterede üçyüz ikib in 
amele grev ha!indedir 

Nevyork, 31 (Ô.R) - 300 bin maden amelesi grev tehdidinde 
bulanuyorlar. Şirketler gündelikleri artırmak talebini kabul et• 
mişlerse de çalışma müddetinin azaltılmamasını istemektedirler. 

Londra, 31 (Ö.R) - Glaskoda 2000 makinistin grevi üze· 
rine makinistler birliği icra komitesi Londrada toplanmış, vaziyeti 
tetkik etmiştir. Kararları mılQm değildir. 

Almanya Çek topraklarının Habe
şistan olmadığını bilir mi? 

Pragdan bu görünüş 
Paris 31 ( A.A ) - Le Soir Krofta Avusturyanın genişle-

gazetesinin Prag muhabirine mek isteyen Almanya tarafın· 
beyanatta bulunan hariciye na- dan tehdit edildiğini ve ltalya 
zırı Krofta; Almanya ile Çe- tarafından da kafi derecede 
koslovakya arasındaki münase• müdafaa edilmediğini ve 
betlerden bahsederek Alman· bunun için komşularına dön-
yanın Çekoslovakyaya taarruz mek ihtiyacı karşısında kaldı· 
etmeğe niyeti olmadığından ğını söylemiştir. 
emin bulunduğunu söylemiftir. Nazır Macari•tanda da aynı 

Nazır demiştir ki: arzunun tezahür etmeğc baş· 
Almanyanın bütün Avrupa ladığını kaydederek şu sözleri 

ile uzun sürecek bir barba gir· ilave etmiştir: 
mesi ihtimali olmadığı herkesçe Buna inanınız. Pariı ve Lon· 
malümdur. Habeşistan, batta dra diplomasilerinde yeniden 
ispanya mevzuubahs olduğu doğmıya başlıyan şiddet saye· 
müddetçe Fransa atıl bir vazi· sinde sulh taraftarları ıçın ar-
yette kalabilir. Çünkü bu mem- tık korkulacak hirşey kalma· 
leketler onun müttefiki değil· mıştır. 
dir. Fakat memleketimiz mev· ~222Z~~~~=~~<Z.24LZZ:a;ı:z;::zrz:;w~=:ı:z..tı 
zuubahs olduğu zaman iş GöZTEPEDE 
değişir. Ya lngiltere ha· S İ ( k E 
riciye nazırı Eden'in avam ka· a 1 ı V 
marasındaki beyanatını okudu
nuz mu? Soyyetler birlijii ile 
Küçük itilafı hesaba katmadı
nız mı? Hatta Polonya ve Bel
çikayı da unutmamalısınız. Al
man ricali memleketleri hemen 
hemen teçrid edilmiş bir vazi• 
yette bulunduğunu, şu sırada 
bir sergüzeşte atılmıyacak 
kadar ihtiyat sahibidirler. 
Tuna memleketleri hakkında 

Göztepede, 
desi üzerinde 
ev satılıktır. 

tramvay cad· 
831 numaralı 

içinde elektriği, havagazı 
tesisatı vardır. Yeni denile· 
bilecek haldedir. Havadar· 
dır. Talip olanlar "Yeni 
Asır,, idare müdürlüğünden 
arzu ettikleri tafsilatı ala
bilirler. 9 - 10 S.4 

1 Ludendorf Hitlerci oldu 

Versayın yırtılmasını 
Tasvip etti 

Ren üzerinde hakimiyetin teessüşii 
münasebetiyle sevincini bildirdi 

Münib, 31 (A.A) - Alman 
Ajansı bildiriyor : 

Mevcut zorlukları ve suite
fehhümleri ortadan kaldırmak 
maksadiyle Führerle general 
Lvdendorf arasında bir görüş· 
me yapılmıştır. Bu görüşme 
istenilen neticeyi vermiştir. 

General Ludendorf, Führerin 
utandırıcı Versay muahedesini 
yırtmasını tamamen tasvip et· 
miş, bilhassa milletin ve dev
letin yeniden silahlanarak Ren 

üzerinde hakimiyetini tesis et· 
miş olmasından dolayı memnu
niyetini bildirmiş ve bilahare 
milletin mühim vazifeleri ifa 
yolunda kendisine kuvvet ve
ren fikir birliği için olan me· 
saisinden bahsetmiştir. 

Flihrer tecrübP.lerini anlatmış 
ve Üçüncü Reich ile ordunun 
umumi harp generalı ile tekrar 

sıkı temasa geçmesinden müte· 
vellit memnuniyetini bildirıııiş• 
tir. 

Berlin 31 ( Ö.R ) - B.N.J) 
ajansının dün akşam int!ş•~ 
eden bir tebliği Fübrer ile esk1 

büyük Erkanıbarbiye reisi Ma'. 
rı:şal Ludendorfun aralarındalıl 
güçlükleri ve anlaşmazlıkları 
milletin menfaatine o!arak ber 
taraf etmek maksadiyle barır 
tıklarım bildirmektedir. sıı· 
nunla beraber bu güçlük ~e 
anlaşmazlıkların ne olduğu tasf 
rih edilmemektedir. Ludend0 ' 

Münibte 9 Sonteşrin 1923 tari• 
hinde yapılan ve akim kal~O 
Nazi ihtilaline iştirak etoııŞ• 
batta B.Hitlerle birlikte ih•; 
netle itham edilmesine ralll3 • 

kalmıştı. Fakat o vakıttaobe~ 
Mareşal Ludendorf NasyoP~. 
sosyalist partisinden uzak k• 
mışbr. 

lngiliz gazetelerinin hücumları 

lngiliz hükümetinin siya
setiyle alakadar değiJınjŞ 

Paris, 31 (A.A) - Petit Pa- 1 girmesi işini tetkik için toP:: 
riaien gazetesi Roma mnhabiri nacak Milletler cemiyeti a9

' 1ıif 
B. Quyondan aldığı şu tel- blesi içtimaıuda bu yold!' 
grafı neşrediyor: adım atılacağı görülecektC· ·fi~ 

Romadaki kanaat, logiliz Hatta bazı mahafil ng:t• 
gazetelerinin hücumlarının in· hükümet mahafilinin 24 MaY• •" 
giliz hükümetinin hakiki siya- kat'i bir teşebbüs y•~:de• 
seli ile biç bir suretle alaka· 
dur bulunmadığıdır. Hatta bu
rada İngilterenin İtalya impa· 
ratorluğunun hukukunun tanın-

ması meselesinin halli hususun· 
da temayülü olduğu ümitle 
kaydedilmektedir. Romada sa• 
nıldığıııa göre 24 Mayısta Mı· 
sır'ın Cenevre 

niyetinde olduğu kanaati 
dir. o•' 

t ). . s J 
Bu talyan mahafi ının 91• 

lediklerine göre bu ~ıı:~ ;ıe 
diğer Avrupa hükfiıııet e rJJıf 
müzakerelere dahi başlalltle' 

k"ılle bulunmaktadır. Bu b.ü u !ıÖY~ 
rin bir çoğu ise şimdıden ıerİ" 
bir teşebbüse muvafakat 
bildirmiştir. 
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Ereğli şirketinin alınması 
Dünkü mecliste hararetli müzakereler ve B. Celal 
Bayarın izahatından sonra kabul edilnıiştir ---------------................. . 

en • 
zengın damarlara maliktir Ereğli şirketi 

l Ankara, 31 (Yeni Asır - Te- almışlar ve hükümetten sual marları kendisinin imtiyazı ve-
efonla) - B. M. Meclisi bu- sormuşlardır. ya ı uhsatnameleri dahilindedir. 
Fnkü toplantısında siyasi müs- lktısat vekili hatiplerin sual- Bundan sonra amele mese-
'tarlıklara seçilen zevattan !erine cevaplar vermiş ve ez- lesine geçen vekil B. Celal 
~iinbal kalan encümenler~ yeni cümle demiştir ki : Bayar şunları söylemiştir: 
ııılar seçmiştir. Maliye encü- - Depolarda mevcut olan _ Amele meselesinde bu 
~enine Atıf, iktısat encümeni- mallar eskimemiş ve demode sene sıkıntı çekildi. Bu sıkıntı 
~ Ibrabim (Kocaeli) bütçe en- olmamıştır. Bunlara, bugün işi- amelenin gelip, zaman zaman 

Bu iş bizim projemiz dahilin· 
dedir. 

Havzanın istihsalatını artır· 
mak için elzem mevzulardan 
biri de liman ve şimendifer

lerdir. Ayni zamanda büyük 
Tonda gemilerdir. Bunlar 
kül halinde teknik esaslara 

tıııııenine Raif, arzuhal encü- · l 'k' t f 
llıenine Mehmet Ali Kurtog" lu mıze yarar arsa 1 1 ara ça ta- ça'ışmaması ve bırakıp gitmesi istinat etmek suretiyle esaslı 
ıeçilmi•lerdı'r. yin olunacak eksperler marife- ciejiildir. tetkik edilmiş ve bir karara 

.. tile kıymet takdir edilecektir. 
. Bundan sonra Ereg" li şirke- Amele, gayrı muntazam bir varılmıştır. 

Bu kıymet de bugünkü ray'ce ı d B 
lıııin satın alınması hakkındaki göre tayin olunacaktır. hayat altında ça ışıyor u. unu Bundan sonra daha bazı ha· 
llıııkavelenin müzakeresine ge· Ereğli şirketi, hepimizin bil- sıkı bir nezaret altına almak, tipler söz alınış ve bunlara da 
Cİlmiş ve çok hararetli müza- diği şekilde havzada birinci müerffeh yaşatmak ve havzada Vekil B. Celal Bayar cevaplar 
kereler yapılmıştır. der cede ı:ıevki işgal eden bir iskan etmek, kendilerini mes- vermiştir. 

B. Halil Menteşe (I:.mir),Eınin ınt .. sesedir. Havzanın dörtte leki terbiye altı~da bulun· Neticede satın alma muka· 
, !eskişehir) Mitat (Aydın) söz üçü 0 e sahiptir. En zengin da- durmak zaruretı vardır. velesi kabul edilmiştir • 
••••.......... ~ ...•••....•••..••..••••••..•.••.......•.... ; .............................................•....................•.......•..............•..........•••...••••...•••• 

Karabük 1 Montrö konferansı B. Seyfettin 
Fabrikasının temel 

atma mPrasimi 
lstanbul, 31 (Yeni Asır mu· 

hııbirinden) - Karabük demir 

•e çelik fabrikalarının temel 
•tıııa töreni pazar günü yapıla· 

tııktır. Başvekil ismet lnönü 
ile, bu merasime davetli bulu· 

Nisanda toplanacaktır 
Roma, 31 (Ô.R) - Mısırda kapitülasyonların ilgası meselesini 

halletmek üzere top:anacak konferans 12 Nisanda Montrö'de 
içtima edecektir.Mısır hükümeti kapitülasyonları memleketin tam 
istiklaline ve milli şerefine uygun görmediğinde~ ilgasını iste
mektedir. Italyan mahafilinde bildirildiğine göre ltalya Mısırda 
kapitülasyonların ilgasını kabul edecek, fakat karşılık olarak 
Mısırdaki kalabalık ltalyan kolonisinin emniyeti ve vaziyeti hak
kında Mısır hükümetinin teminat vermesini istiyecektir. 

P aris 31 (Ô.R) - Nazırlar meclisi Montrö Mısır kapitülasyon· 
llıın zevatı hamil olan tren · · • ları konferansına gidecek Fransız murahas heyetını tayın etmiş· 
tıınıartesi günü Ankaradan Ka- tir. Heyet Başvekalet müsteşarı B. de Tessan'ın reisliği altında 
tabüke hareket edecektir. olacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Diyet o mec ıs nın feshi • • 

Japonyada ordu ve donanmanın dış 
siyasete müessir olması içinmiş .• 

~~~ 
"' / «_ı -.-..._ 

Londra, 31 (Ô.R) - Japon· 
Yada diyet meclisinin feshine 
dayanan vaziyet şöyle görül
~ektedir: Bir kaç gün evetine 

adar parlamento ile hükümeti, 
Yani daha doğru olarak parla
~ento ile ordu arasında ger
~~liğin azaldığı hissi vardı. 
ıı Ü~ birden bire Hayaşi kabi-

3esı diyet meclisini fesheder'!k 
O N· d · · t ısan a yenı seçım em-

! etnıiştir. Tokyodan gelen 
e!grafıara göre fesh kararı, 

~illi nıüdafaa tahsisatının kabu· 
llnden sonra ordu ve bahri· 
hniıı parlamento ve harici si
~a~et üzerinde nüfuzlarını ar-

racaklan tahminlerini te}' it 
ttnıiştir. 

I Ordunun Parlamentoda yapı
'._n hücumlara karşı çok itidal 
~os~~~nıesi siyasi partileri Diyet 
la~c ~sınin feshini ihtimalsiz te• 
Ob kiye Ye hükümete karfl 

•trokaiyonu terketmemeğe 
•evketıniıtir. Siyasi partiler bu 

k . · 'a in· 

Japon yada 
mevki 

proleter partiler 
kazanıyor 

/apon)'a}'a ait ıki intıba 

tihap kanununda bazı tadilat ya
pılmasını isteınektedirler.Hükü· 
met bu tadilatın hilelere sebep 
olacağı ve küçük paatilerin aley
hine olacağı müliihazasile bun· 
lan reddetmiştir. Yeni intihapta 
bir bükümet partisinin ekseri· 
yet kazanmasına çalışılacaktır. 
Bu parti şimdiden hükümele 
taraftar olan Şoınokay partisile 
Setukay ~ Mitseito partilerin
den ayrılan gruplardan müte· 
şekki! olacaktır.Fakat sonTokyo 
belediye intihabatı yeni seçim
de büyük şehirlerde proletarya 
partilerinin mevki kazanacağını 
ve eski partilerin geriliyeceğini 
tahmin ettirmektedir. Liberal 
mahfeller ordunun eski parti
leri küçültmek için amil olma
sından ve ordu ile donanmanın 
harici ııiyasete tamamiyle ha
kim olmalarından korkmakta• 
dırlar. 

Tokyo, 31 (Ô.R) - Hükü
metin neırettiği bir tebliğe 
göre kabine, parlamento pren
ıibiain ıslihı içia parlamento 
il hikümet ara11Dda daha iyi 

bir iş birliğini lüzumlu kılan 
şimdiki vaziyetin vahametini 
meb'uslarıo anlamamalarından 
dolayi diyet meclisinin feshini 
imparatora tavsiye mecburiye· 
tinde kalmıştır. Tebliğde ilave 
olarak deniliyor ki: Meb'usla
rın sistematik bir şekilde tat
bik ettikleri obstrüksion, mem• 
leketin milli müdafaasını ve 
ekonomik muvazenesini alaka· 
dar eden mühim bir çok ted
birlerin meclis tarafından ka
bulünü imkansız kılmıştır. 
Meb'usların samimiyetsizliği bü· 
tün me-mlekette Diyet meclisi
nin feshi için başgösteren ha
reketi haklı göstermektedir. 
Hükümet milletin emniyetine 
müracaat etmekte ve şimdiki 
güçlükleri yenmek için onunla 
iş birliği yapmağı istemek
tedir. 

Tokyo, 31 (Ô.R) - Hiikü
met Diyet meclisini feshet
miştir. Nisan sonunda yeni 
intihabat yapılacakbr. 

Cebelüttarıka 
hareket etti 

• 
ı~tımbul 31 (Yeni Asır· Tele· 

fonla)- Cebelüttarıkta ispan
ya kara ve deniz kontrol reis· 
liğine tayin olunan albay B. 
Seyfettin bugün vazifesi başına 
hareket etmiştir. 

Toplanan 
umumi heyetler 

İstanbul, 31 (Yeni Asır - Te· 
lefonla) - Adapazarı bankası, 
Anadolu Türk sigorta şirketi, 
Ergani bakır şirkdi umumi he
yetleri bugün Ankarada top· 
!anmışlardır. Blançolar tasdik 
ve idare heyetleri ibra edil· 
miştir. 

B. Ruzvelt 
Ordu günü tatili 

yapıyor 
Vaşington, 31 (A.A) - Ruz

velt ordu günü ismile yeni bir 
tatil günü ihdas etmiştir. Ordu 
günü Nisanın altısına tesadüf 
etmektedir. Bugünün tesidi için 
Ruzve?t askeri makamlara sivil 
makamlarla birlikte çalışmala· 
rını emretmiştir. Bu husustaki 
beyannamede 6 Ni3an tarihinin 
Amerikanın harbe girişinin 
20-inci yıl dönümüne tesadüf 
ettiğini tasrih etmektedir. 

B. Şuşnig 
Evvela Belgrada gidecek 

Roma, 31 (A.A) - Messa
gero gazetesinin bildirdiğine 

göre Avıısturya başvekili B. 
Şuşnig Romaya 9 Nisandan 
evvel gelmiyecek, zira daha 
evvel Belgrada uğrıyacaktır. 

Bir zimmet davası 
Kemalpaşanın Ahm&llar kö

yü muhtarları Hasan ve lsmail 
Hakkının zimmet ve ihtilastan 
muhakemelerine dün Ağırce
zada devam edilmiştir. Mah
kemeye verilmiş olan ehli vu· 
kuf raporunda zimmet ve ihti
las edilmiş bir para olmadığı 
bildiriliyordu. Bunun üzerine 
maznunların vekili müekkilleri
nin tabliyelerini istedi. Mah
keme, 1609 numaralı kanuna 
göre cereyan ettiği için muha
kemenin mevkufen devamına 
ve dosyanın letkik içio Müd
deiumumiliğe verilmesine karar 
Yermiıtir. 

SahlfE s 
S# 

Hava muharebesi oldu 

Asilerin askeri 
parlaklığını 

vaziyeti 
kaybetti 

Fransız gazeteleri ateş püskürüyorlar 
1 
Cebelüttarık, 31 ( Ö.R ) -

Dlln gece vukubulan bir hava 
muharebesine otuz tayyare 
iıtirak etmiştir. Hükümet tay
yareleri dört vinkers ve sekiz 
bombardıman tayyaresinden 
ibaretti. Muharebe yarım saat 
sürmüş ve mücadele mit.1alyöz
lerle yapılmıştır. 

Neticede asi tayyareler 
Guadolaraya doğru kaçmağa 
mecbur olmuşlardır. 

Valensiya, 31 (A.A) - Po
zeblanko muzafferiyetinin ilanı 
burada büyük bir sevinçle kar
şılanmıştır. Halk esirlerin mik· 
tariyle zaptedılen harp malze· 
mesinin neden ibaret olduğunu 
bir an evvel öğrenmek iste· 
mektedir. 

Salahiyettar mahfeller milis· 
!erin şimdi azim ve metodla 
dövüşmesini öğrendiklerini, 

Cumhuriyet hava kuvvetlerinde 
görülen faaliyetin gün geçtikçe 
tebarüz etmekte olduğunu ve 
birkaç haftadanberi atıl bir 
vaziyette kalan Cumhuriyet 
filosunun da mücadeleye mü
essir bir şekilde iştirak etmeğe 
başladığını kaydetmektedirler. 

Paris, 31 (Ö.R) - Nazırlar 
meclisinde B. Delbos Akdeniz 
ve Atlantik denizinde lspan
yol sahilleri açıklarında Fransız 
vapurlarının seferleri hakkında 
izahat vermiş ve bunların hi
mayesi için alınan tedbirleri 
bildirmiştir. Nasyonalist hü· 
kümet bu tedbirlerden haber· 
dar edilmiştir. 

Cebelüttarık, 31 l A.A ) -
Öğrenildiğine göre Almeria
dan gelen hükümet kıt'aları 

Metril civarındaki asi kuvvet
lerine taarruz ederek bunlara 
büyük zayiat verdirmişlerdir. 

Asilerin Malaga istikametinde 
ric'at ettikleri bildirilmektedir. 

Valensiya, 31 (A.A) - Neş
redilen bir tebliğ cumhuriyet 
bava kuvvetlerinin Cordone 
cephesindeki faaliyetini teba
rüz ettirmektedir. Aragon cep
hesinde cumhuriyet tayyareleri 
Huesca civarında kain ınevaddı 
infilakiye fabrikasını bombar· 
dıman ederek binayı kısmen 
yakmışlardır. Jose Luis Diez 
ismindeki hükümet torpido 
muhribi s!lahlı iki balıkçı ge
mis:yle çarpışmış ve attığı mer
milerden birkaç tanesi hu ge· 
milere isabet etmiştir. 

Londra, 31 (A.A)- Cit.ı'nin 
lspanyol mahfellerinde söylen
diğine göre Valansiya hükü
metinin Cenevreye gönderdiği 
nota ltalyanın ispanyadaki mü· 
dahalesine karşı kat'i bir pro· 
testo mahiyetinde değil lspan • 
y.ıda ltalyan kıtaları ve harp 
melzemesi mevcut olduğuna 

dair Avenola yapılan bir teb
liğ mahiyetinde telakki edil
mesi lazımgelmektedir. 

Bu mahfiller ispanyanın Mil· 
Jetler cemiyetine kat'i bir pro· 
testo göndermesinin pek ınuh· 
temel olduğunu çünkü Londra· 
nın bir az muhteriz görünen 
tarzı hareketinin ispanyanın 

cesaretini kırdığını ilave eyle· 
mektedir. 

Hali hazırda ispanya gün 
geçtikçe cumhuriyetçilerin da
vasına karşı sempati izhar eden 
Avrupa efkarı umumiyesine 
güvenmektedir. 

Paris, 31 (A.A) - Gazete
ler bilhassa ispanya hadiseleri 
ile bu hadiseler hakkında Fran
sız kabinesinin busabahki top
lantısında alacağı kararlar ile 
meşgul olmaktadır. Humanite 
gazetesinde Gabriel Peri di
yor ki: 

Bu kontrol daha nezaman 
tatbik edilecek. Bu kontrolün 
tatbiki keyfiyetinin 20 nisana 
kadar yani gaz harbine ait 
kimyevi malzemenin asilerin 
elindeki ispanya topraklarına 
girmesine kadar tehir edilece· 
ğine inanmak istemiyoruz. Şu· 
rasını da kaydedelim ki, bu 
esnada Cerbere'deki Faransız 

makamları cumhuriyetçi Is· 
panyol şehirlerindeki sivil hal
ka mahsus gaz maskelerinin 
ispanyaya girmesine mani ol
makta devam etmektedir. Cum· 
huriyetçi ispanya sahilleri kar· 
şısına bu sahillerin faşist bom· 
bardımanlarına hedef teşkil 
edebilmesini kolaylaştırmak 
üzere ltalyan ve Alman gemi· 
!erinin konulacağına da inan· 
mak İstemiyoruz. 

Nihayet milli !>ir halk cep
hesi hükümetinin demokrasiye 
ve Fransız emniyetine karp 
yapılacak böyle bir suikaHda 
muvafakat edeceğine de inan
mak istemiyoruz. 

Le peuple gazetesi ise şöyle 
diyor: 

Asi donanmanın korsanlık 
hareketleri ins;vıı heyecana 
getirecek bir bal almıştır. Bu 
gibi vaziyetler karşısında Hol
landanın aldığı enerjik hattı 

hareket herkesin malumudıır 
ve hatırlardadır. Ne F ransanıa 
ne de İngilterenin şimdiye ka· 
dar Frankoya ve onun şerik
lerine karşı böyle azımkar bir 
vaziyet almamış olduğunu ve 
yine bunların bu müsamahala
rının kendilerine ancak tama· 
men karakteristik tecavüz· 
!erine mal olmuş bulunduğunu 
tesbit etmek cidden şayanı 
teessürdür. 

Ordre gazetesi de diyorki: 
Acaba Burgos hükümeti bi· 

ze hadıseler mi çıkarmak isti· 
yor? Muhakkak ki Burgosun 

askeri vaziyeti bundan bir kaç 
hafta evvelki gibi parlak de· 

ğildir ve tam bir kontrolun 
yakında teessüsünü iyi bir göz· 
le görmese gerektir. Bu bükü· 
met belki şöyle düşünüyor: 

F raosız ve lngiliz milli bay· 
mklarının h;,rp levazımı nakli· 
yatı meselesinin karışacağı az 

çok dramatik bir mesele Lon· 
dra komitesinde bir fikir ihti· 

lafına hatta belki de bu komi
tenin dağılmasına sebebiyet ve· 

rebilir. Ve binnetice kontrolü 
ortadan kaldırır. Ve bazı mem· 

leketlerin F rankoya yaptıkları 
yardımı genişletmelerinde amil 
olabilir. Yalnız bugünkü hava 

nazarı dikkate alınırsa böyle 
bir hesabın (Eğer varsa) yanlış 
çıkması muhtemeldir. 

Jour gazetesi ise diyor ki: 
General Franko lspanyol pi· 

rit madenlerinin Fransaya ih
racını meneden bir kararname 

imzalamıştır. Bu keyfiyet Fran· 
sız milli müdafaa endüstrileri
nin vııziyetini vahim bir hal 
gP.tirmekten hali kalmamıştır. 
O halde Fransada pek fazla 
P.hemmiyetle telakki edilen hu
kuk maniaları bertaraf etmeye 
açıkça general Franko ile mü
zakereye ~ôrişilmelidir. Şurasını 
unutmıyalım ki lngilizler son 
zamanlarda Burgosa bir ticaret 
heyeti yolladıkları zaman bu 
gibi düşünce'IP.rle hiç meşgul 
olmamışlardır. 

Resim nlınmıyacak 
Londra, 31 (Ô.R) - Bugün· 

den itibaren demir ithalAt 
reamı kaldırılmıshr. 

• 
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Pamuk piyasasındaki durgunluk 
bu hafta biraz daha fazlalaştı 

Uzüm piyasası da sık sık değişmiştir 
Şehrimiz Ticaret ve Sanayi Borsası Geçen hafta ise aşağı yckan yine bu f Fiatlerln iktisap eylediği ŞU v z.iye-

larafından son haftayı teşkil eden 24/ fintlerle 548 bnlya ve 40 harar pa· 1 te rağmen piyasada alıcı yok gibidir. 
31/3 /9 3 7 tarihlerinde neşredilmiJ muk &atılmıı ve geçen senenin bu hafta· Geçen sene martının bu haftasında 
olan gündelik satıf listelerine göre bor· smda da qağıdaki pamuk iıleri cere- üzilm fiatleri şu durumda idi. 
tada aşnğıda gösterilen satıı muamele· yan etmiıti : No. Asgari Azami 
lcri olmuştur. Pce 1 haur 1138 41 50 4? 50 Fiati 

Satılan malın Haftalık fiat ,, vndeli 525 41 50 42 50 7 10.20 10,50 

Cinsi Mikdan az çok ,, 2 hazu 17 40 50 40 50 8 10,75 11 
çuval Kaba 1 hazır 14 42 50 42 50 9 ll,25 11'75 

M"uh. Buğday 3836 5.75 6.50 Yekün 1694 10 13,25 ı3.75 
Uh 1193 3 75 4 h f 11 13 numaralı mnllar piyasada bu-• arpa · · Pamuk piyasasında geçen . a ta gö- , 

Mısır darı 103 4.125 4.25 rülen durgunluk bu hafta biraz daha Iunmadığından geçen sene bu numara-
F asulya 30 8, 8. fazlalaşmı~ ve fiatlerde de bir mikdar lar üzerine fiat tesbit edilmemişti. 
Soya 100 7. 7. düşkünlük h&sıl olmuştur. iki senenin ayni haftalarına ait fi-
Nobut 7 5.75 5.75 Geçen hafta kırk dört kuruşa alıcısı atlerin mukayesesinden de anlaşılaca-
Parnuk mu (ba 384 30. 45.50 zuhur eden mnllara bu hafta içinde ğı üzere geçen sene fialleri son fiatlere 

•ı çe. (ki 118430 3.25 3.25 bu fiatle talip çıkmamış işlerde azami nisbetle oldukça müsait bulunmuş ve 
Mu. Palamut 1051 230 455 derecede durgunluk görülmüştür. işl~r daha hararetle devam ve cereyan 
~e. üzü.?1.. 2739 5. 18. ihracatçılar t rafından hiç bir mua- eylemişti. 
I a~akı uzum 311 8. 8. mcleyc girişilmemektedir. Yapılan işler Anladığımıza göre hafta satışlarında 
ncır hurdası 336 4. 4.25 J yerli ihracatçılara karşılık olup ihracat en çok mübayaat yapan inhisar idare-
Haftalık satış işlerini bu suretle top· için muamele olmamaktadır. Bugünkü sidir. Yapılan hesaba göre bu hafta 

ladıktan sonra bu eşynnın nevi itiba· fiatler aşağı yukan geçen senenin bu jçinde 5 ila 18 kunış arasında satıldı
rtyle muamele mikdar ve fiatleriyle bu sıralarındaki fintlere muadil ise de va· ,ğını yukarıda işaretlediğimiz 2739 çu
hafta ile geçen senenin bu haftasına ziyetin bu şekilde kalmıyacağı endi- val üzümden 1959 çuvalını inhisar 
&.it ayni keyfiyetleri hakkında alaka- şesi vardır. idaresi 5 -10,375 kuruş nrasında almış 
darlan nezdinde yaptığımız tahkikatın Halen elde mevcut pamuk stokları ve geri kalan 780 çuvalı da diğer alıcı
nctayicini ayrı ayn aşağıda işaretliyo· 20000 baİya kadar tahmin edilmekte· lar tarafından mübayaa edilmiştir. 
ftı2 : dir. · inhisar idaresi bu şekilde muarnele-

BU~A Y PALAMlIT 
Ierine kuvvet vermekle son hafta için-

Yu'--nda hafta '""U"l olarak göste· B d h ft · · d 1 l 
IUl .... w orsa a a ıçın e yapı an pa a· de fiatlcrin daha fazla değişmesinin 

tilcn 3836 çuval buğdayın nevi üze· mut satıc:ları •öyledir b lir 
• v önüne geçmiş sayıla i · • 

rinden muamele ve fiatleri berveçhi Nevi Kentali fiati 
ltidir : Bugün için piyasaya durğun ve fi-
"' az çok atlere de tenezzüle meyyal gözüyle ba-
ı'4eyi Fiat Tırnak mallar 477 425 455 v ka d Mikdar az çok kılmaktadr. lhracat aşagı yu rı ur-

Kaba mallar 524 270 375 muş gibi bir haldedir. 
U k çu. 6 6 50 K b E · 51 230 230 Esbabını bundan evvelki neşriyatı 
Uşa y.mallar 1894 . . a a ngın 11 di 

Uşak sert t1 749 5.75 6.375 Yekun 1051 mızdA yazdığımız bu mütema • tenez-

k 840 5 75 5 675 züllerin biraz daha devam edeceği tah-

uşa çav. t1 • • Bundan bir hafta evvelki satı~ ye· 
Şak ma. " 353 6. 6.50 kunu ise 1 102 kental muhtelif nevi min edilmektedir. Bununla beraber 

Yekun 3836 palamuttan ibaret bulunmuş ve geçen vaziyetin nisan bidayetlerinde olmac:;a 
Halbuki geçen hafta ayni neviler· yılın 'bu tarihlerinde yalnız 43 kental bile ortasına doğru inkişaf eyliyeceği 

<len 6612 çuval buğday 5875 ile palamut satılmıştı. Geçen hafta ile bu iıınidi çok kuvvetlidir. 
6,675 kuruş arasında satılmış olup buğ- hafta fintleri nrnsındn hiç hfr fark yok ZEYTINYACI 
day piyasasının umumi vaziyeti nok- gibidir. Esasen pnlnmut piyasası çok- Borsa listelerinde hafb içinde satış 
laaından son hafta muamele ve fiatleri tnnbcri esaslı bir istikrar göstermekte- kaydına tesadUf edilememiştir. 
ReÇen haftanın dunundadır. Yuvarlak dir. Bu istikTan hala da muhafaza Borsa haricinde yaptığımız tahkikat ne
heaapla buğday fintlerinde bu hafta etmektedir. Piyas sağlam ve iyi mal· ticesinden piyasanın muttasıl düşmek-
0,25 santimlik bir düskünlük kayde- lara iştihnlı alıcılar vardır. te olduğu anln.~ılmıştır. Beş asitli mal· 
dilrnektedir. ÇEKtRDEKSlZ OZUM lar için 4.t kuruşa talip yoktur. Bun

Ceçen sene martının son haftasında Boraa satış listeleri muhtevi:ratına gö-
İac satış mikdan altı bin çuval radde· re son haftayı teı1kil eden tarihlerde 
lcrinde bulunmuş, fiatlar da esas nevi· satılmış olan çekirdeksiz üzümün gün
lerde 6.50 ile 7.875 kuruş arasında delik itibariyle mıkdar ı.•e fiatleri şöy-
huıunmaktn idi. ledir : 

Ceçen haftaki neşriyatımızda da Tarihi 
kaydettiğimiz gibi fiatlerin gerileme· 
sine amil mevsim olmakla beraber 
l'll<'vrudntın fazlalığı da bu İş üzerinde 
hay}j müessir olmaktadır. 

F"iatlerin biraz daha düşmesi ihtimali 
lllevcut gibidir. 

ARPA 
f· Haftalık arpa satışlarının nevi ve 
~:t İtibariyle şi şekilde cereyan eyle
'tii nnln!!ılmnktadır. 

24.3.937 
25 " 
26 il 

27 .. 
29 " 
30 " 
Y t!kün 

çuval 

262 
341 
178 

1522 
124 
312 

2739 

fi at 
az çok 

7. 16.25 
6.75 14.50 
5 14.75 
8.50 15.75 
8.50 14.50 
8. 18. 

Nevi Mikdarı V c bu satışlarla beraber mev· 

O çu. az 

dan evvelki ha!ta içinde spekülasyon 
için mal mübayaa eden bir ihracat evi 
son hafta içinde piyasadan hiç mal al
ınamştır. 

Piyasa durgun fiatler tenezzüle mey· 
yaldir. 

INCIR 
incir muamelesi yoktur. Işler hurda 

ve bunn müşabih nevilere münhasır 

kalmaktadır. Haf ta satışları kilosu 4 
kuruştan 192 çuval çıkıntı ve 4,25dcn 
336 çuval hurda ınnldnn ibaret olup 
bunlar da ihracatçılar tarafından satıl-
mıştır. 

MISIRDARI 
Temiz ve iri mallara alıcı vardır. 

Ancak bu nevilc.rden piyasada mal 
yok gibidir. Fiatler de yukarıda gös
terildiği üzere 4.125 - 4.25 kuruş ara-

• • 
1 

Şikayetler::::::::: 
:::::::::Temenniler 
•ı-ıam:---~--Mesai saatleri 

Dün akşam idarehanemize 
telefon eden bir zat, haklı bir 
temennide bulundu. Bu zat 
diyor ki: 

- Ben bir memurum. Aile 
babasıyım. Kazancımı tahmin 

edersiniz. Beş kuruşumu israf 
edecek vaziyette değilim. Vi

l:iyet makamınca yeni yaz ta· 
tili mesai saatleri tespit edile-

rek devaire tamim edilmiştir. 

Bu tamime göre mesai saati 

8 • 12 ve 15 - 19 arasındadır. 
Yani öğleyin vakti 12 ile 3 
arasmda bir tatil vardır. 

Bu vaziyet ufak bir memur 
için yıkımdır. Memurların, bil· 
hassa benim gibi ufak memur
ların öğle vakti işsiz olarak 

üç saatini harcaması müşltül· 
dür. Üç saat kahve köşelerin· 
de pineklemek mecburiyeti var
dır. Çocuğumun ekmeğinden 
alarak, yaz müddetince kah-

veciye ikram edeceğim beşer, 
onar kuruşlar benim için yı

kımdır. Kadm memurlara ge
lince, onlar daha acınacak va· 
ziyettedir. Faraza Karşıyakada 
oturan kadın memur ya 15 ku· 

ruş vapur ücreti vermek. yahut 
t& bir sokağın başında üç saat 
pineklemek mecburiyetindedir. 
Belki de bu mesai saatinden 
bazı daire müdürleri, evlerinde 
istirahat suretiyle istifade ede
ceklerdir. Fakat ufak memur• 
lann bundan memnun olmala
rına imkan yoktur. Valimiz, biz 
ufak memurların düştükleri 
vaziyetten haberdar olursa el
bette ki hakkımızı teslim et• 
mekte tereddüt etmiyecektir. 
Gazetenizde bu hususta neşri· 
ıYat yapılmasını rica ederim. 
1 

Yeni Asır - Bize telefon 
eden memurun temennisi ye· 
rindedir. Valimiz B.Fazlı Gü· 
Jeç'in bununla alakadar olaca· 
ğını ümit ederiz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(BORSA] 
uzum 

Çu. Ahcı 
182 K Taner 
107 Alyoti bi. 

Fiat 

50 P Paci 

10 50 12 50 
10 75 11 50 

9 50 11 50 
2 N Börekçi 12 12 
341 Yeküo 

423640 Eski yekun 
423981 Umumi yekün 

Zahire 
271 Buğday 6 375 

126250 ki. P.ç ekir 2 90 
293 ke. Palam. 250 

98 Susam 15 

6 625 
3 25 

480 
15 25 Şak aıpa b m. 10 4. 

\'" ,, çakır 1048 3.75 
erli 135 4. 

Fi at 
çok 

4. 
3.785 
4. 

sim başından son tarihe kadnr borsa
0

da 
satılmış olnn çekirdeksiz üzüm mikda
rının 423.641 çuval ve 1920 torbaya 
baliğ olduğu hesnp edilmektedir. 
Geçen hafta ise 5/19,5 kuruş arasında 
fiatlerle 1 81 7 çuval üzüm satılmıştı. 

sında temevvüç etmektedir. cc=;;;;;;.;;; .. üi;;:ı;; ... -..:w:;;-- . .....-ııit.kz-;;;-;:a-...,...;;:dl 
FASULYE, NOHUT lzmır Beladlyeslnden : 

\'ekun 1193 

4 
Buna mukabil geçen hafta kilosu 

1/ 4 • 2 S kuruştan 1 6 5 çuval Uşak malı 
lJtYaı: ve 3, 75 kuruştan 195 çuval 

tak malı Çakır arpa muamelesi ol· 
l'tıuıtur. 

d Ceçen senenin bu günlerinde borsa· 
ıı. muhtelif nevilerden 1 19 3 çuval 

llrpn 4 
, . 3 75 14,5 kuruş nrasında fiatlerle 
lltılını tı . 

~ Son zamanlarda dahilden gelen ha
~· 

1
Partilerin fiatlerin gevşemesi dolayı-

ı;ı.-.. • 
Pıyasaya arzedilmesi piyasada 

~~zül husulüne saik olmuştur. Esa
I ırpa ihtiyacı mevsim dolayısiyle 
ı: azalmış olduğundan alıcılar çok 

b hareket etmektedirler. Bu müna· 
ı>ill etle hafta satışlarında iyi kalite ar-

11.t bu .. . . k 
trıil.lt gun ıçın 4 ·uru§a alıcı bulama-

tl\dırlıır. 

Geçen sene martın dördüncü haf-
tası içinde horsada9,5 ile 16 kuruş ara
sında fiatlerle 15 1 3 çuval üzüm satıl

dığı o tarihe ait borsa bültenlerinde gf:i. 
ıülmüştür. 

Üzüm fintl eri son hafta içinde ted-
rici düşüklükler göstermek suretiyle 
sık sık tebeddül etmi tir. 

Fiatlerdeki son tenezzül mikdan 
hakkında bir fikir edinilmesi için haf· 
ta bidnyeti ile sonunda borsaca tesbit 
edilmi~ fiatleri numara sırasıyle aşağı
da gösteriyoruz : 
Numarn 24 13/937 fiatleri 

7 
8 
9 

ıo 

10 75 
il 75 
12 25 

30/3/937 fiatleri 
11 9 50 
12 10 25 

12 75 1 T 

15 

10 
il 

25 11 75 
14 IS fl PAMUK 14 20 

17 00 17 50 16 50 ~ .. ~•nuk satışları hafta içinde nevi 1 1 

~ ınderı llJnğıdaki mikdar ve fiatler- Şu hesaba göre hafta zarfında hasıl 
f\l ~eYan etmiıtir. 
"Vı Mikdar 

l>t balya 
ese 1h.mal109 
.. l vadeli 75 
., 2 h-.z1r 163 

\' eİce sarı mal 27 
il 384 

Fiati 
az çok 

44 44 
44 45 50 
40 42 50 
30 30 

olan tenezzül şu suretle icmal oluna
bilir : 

HAFTALIK TENEZZÜL MiKTARI 
No. Asgari Azamt 
7 1,00 1,25 
B 1,00 1,00 
9 1,00 1,00 

10 125 150 
11 150 150 

Piyasada fazla miktarda mal olma- Beheri 30 Liradan 1020 !ira 
makin beraber esasen kuvvetli işler de bedeli mubairmen!e dokuz 
olmamaktadır. Nohut işleri leblebici· adet dçık ve yirmı be~ 
ler Uırnfından yapılmaktadı.r. Iyi no- adet kapalı ceman otuz dört 
hut 7 - 7.5 kuruşa kadar müşteri bula· 
bilir. adet tramvay arabası başki-

PAMUK ÇEKIRDECI tiplikteki ~artname veçhile 
Yağ :fiatlerinin tenezzülü hasebiyle 16 • 4 • 937 Cuma günü saat 

pamuk çekirdeği fiatleri de dUşmüştür. 16 da açık artırma ile ihale 
Bir hafta evelisinc nisbctle pamuk fiat· edilecektir. iştirak için yetmiş 
lerindeki düşkünlük 30 - 40 santim yedi liralık muvakkat teminat 
arasında hesaplanıyor. kb 

SAffi MADDELER ma uzu ile söylenen gün ve 
Mevsim icnbı piyasada fazla mik· saatte encümene gelinir. 

tarda stoklar olmadığı gibi yeni ınah- 1 - 6 - 9 - 13 ( 569 ) 987 1 

sullere intizaren halen de hiçbir mad· - Hava gazı fabrikası için 
de üzerine bilhassa ihracat işi yoktur. alınacak muhtelif eb'adda elli 
Yapılan işler pcrnkende olduğundan adet hava gali saati kırk beş 
esaslı piyas.-.lar teşekkül etmemekte- gün müddetle açık eksiltmeye 

dir. UMUMi VAZIYET konulmuştur. Hepsinin bedeli 
Geçen haftalara ve bilhassa geçen muhamrneni bin iki yüz otuz 

senenin bu haftasına nisbetle piyasada yedi buçuk liradır. ihale 18 -
mahsüs bir durgunluk vardır. 1hracat 5 • 937 salı günü saat 16 da
işleri duraklndığından fazla işler olma- dır. Şartnamesini görmek üzere 
maktadır. Bu cihet mevsime atfedilme- başkatipliğe iştirak için de 
mckle beraber bunun harici tediyat doksan üç liralık muvakkat 
keyfiyetinin bugünkü vaziyetten husu-
le geldiği de söylenmektedir. Bu halin teminat makbuzu veya Banka 
nisan ortalarına kadar devam edeceği teminat mektubu ile söylenen 
anlaşılıyor. gün ve saatte encümene gelinir. 

*** 1-8-15-22 988 (568) 

Istanbul radyosu 
Saat 
12.30- 14 arasınd:ı 

Türk musik;~: 

kalars, hevadi:-

plaklarla 

ha_lk şar-

18.30 Plakla dans musikisi 

19.30 Konferans doktor bay 

Ekrem tarafından 

20 Bay Sadi ve arkadaşları 

tarafmdan Türk musikisi 
ve halk şarkıları 

20.30 Bay Ömer Riza larafın
dan Arapça havadis 

20.45 Bayan Safiye ve arka· 

daşları tarafından halk 

şarkıları, musiki 

21.15 Stüdyo salon orkestrası 
22.15 Ajans ve borsa haberleri 

22.30 Plaklarla muhtelif parça· 
lar, sololar 

Ankara radyosu 
Saat 
12.30 • ·13.30 Plaklarla Türk 

musikisi, halk şarkıları, 

dahili, harici haberler. 

17.30 inkılap dersleri Halkevin-
den naklen 

18.30 Muhtelif plak neşriyatı 

19 Bayan Makbufe ve arka-
.. daşlan tarafmdan Türk 

musikisi ve halk şarkıları 

19.30 Arapça havadis 

19.45 Bay Hikmet Riza ve ar

kadaşları tarafından Türk 

musikisi ve halk şarkıları 

20.15 Bay Kaı1m Nami tarafın-

dan konferacs terbiye 

hakkmda 

20.30 Dans musikisi 
21 Ajans haberleri 

21.15 Stüdyo salon 

Yeni eserler: 
•••••••••••••••••••••••• 

Endüstri 
Mart saylSl çıkmıştır. içinde: 

(El işleri ve küçük sanatların 

taltifi - İzmit kağıt fabrikasın· 
da kağıt nasıl yapılır - iş ka
nunu • Demir ve çelik endils

trisi - Pratik motör bahisleri -
Boru kıvırma makineleri • Di· 
namo bozuklukları - Tayyare
cilik aleminde - Radyo montaj 
işleri - Aluminyom kaynağı .. 

Betonarme işleri - Ağaç işleri· 
Maden boyama işleri • Atelye 

işleri - işçinin riyazi bilgisi ) 

gibi bütün sanat ve meslek 
erbabı için faydalı ve pratik 
yazılar vardır. Tavsiye ederiz. 

<d' .. 

DOKTOR 

HANDAN 
K. SARACOGLU 

Doğum ve kadın hastalıkları 
Mütahas.5ısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü rapur iskelesi 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon No. 2545 

Paris fakültesinden diplomah 

Diş tablplerl 

l\1 uzafl~r Eroğul 

Kenıai ~etindağ 
Hastalarmı her gün sabah 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

. 
A. HUSAMEDDIN EREN 

IZMIR ŞUllESl AÇILl)I 
r,)'j",7'}',;o--~~························:,..7./.7".7".7"....7..7-.. •••••••••••••••••••••••••• 

PEŞTEM~\LCILARDA: Mimar 
Kemaleddin caddesi No. 43 

Telefon 2555 

Toptan ve perakende 
'Z7.7"JJ:ZT-ZT.LZY.zz7...7.LZ7J.7.77..zT"ILZZT..LZ7.7.ZZZ.7.ZJ 

SATIŞLARIMIZ htanbul fiatedir. Aldatmak 
yok, pazarlık yok .. 

Bir defa uğrayınız kafi .. 

,,1-~----

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

relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
ItAHMi KAllAOAVUT 

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

IZMIR 
Telgraf adresi: KARADAVUT Telefon 3809 

---••-lliillı.-.ı-.---am_,. _ _.mr,I -· 
fZ.ZZZZZZT.LZ7J.zm.:rLZZZT/ZZTJ..zzz.7~..zzJ 

Keçeciler C ellalbaşı sokağında 
5-VE '7 ı >E 

Yeniden tanzim ve tefriş edilen VAT AN oteli müşteri

lerinin her türlü istirahatini temin eylemeği düşünmüştür. 

Sıcak ve soğuk banyo!arı geniş ve havadar babç~si vardır. 
Fiatler tasavvurun fevkinde ucuzdur. 
Temizliği ve ucuzluğu bir kerre tecrübe ediniz. 

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



Sanlte a 
• 

lzmlr SlcUI Ticaret 
Memurlufiundan: 

Tescil edilmiş olan [The 
Smyrna fig packers Limited] 
şirketinin 23 - 3 - 937 tarihinde 
idiyen toplanan umumi heyeti 
zabıtnamesi ticaret kanunu 

hükümlerine göre sicilin 19.50 
numarasına kayt ve tescil edil
diği ilan olunur. 

lzmir Sicili Ticaret Memur
luğu resmi mührü ve 

F. Tenik imzası 
1 : Zabıtname 

ZABITNAME 
Di Smirna Fig Packers Li

mited şirketinin 1937 senesi 

mart ayının 23 nC:.i sah günü 
saat onaltıda lzmirde Birinci 
Kordonda 88 numarada kain 

bü:osunda yapılan hissedarlar 
scneJik adi umumi heyeti top· 
lantısı zaptıdır: 

Toplantıda hiikümet komi
seri o'arak Şevki hazır bu
lundu. 

Komiser, toplanh ilanını havi 
gazeteyi hazırun listesine, du
huliye varakalarını tetkik ede
rek bütün kanun; muamelele-

aza haıır bulundu. 
2 - Ruzname okundu. 
3 - Geçen seneki toplanh 

zabıtnamesi okunarak reis ta
rafından imza edildi. 

4 - İdare heyeti ve mura· 
kip raporları okunarak, toplan
tıdan evel aznhıra dağıtılmış 

olan 31-12-1936 tarihli bilanço 
ve kar zarar hesabının okun
duğu nazarı itibara alınarak 
raporların kabulü ile bilanço 
ve kar zarar hesabının tasdiki 
reis tarafından teklif ve bay 
Salomon Padova teyit etti. 

Teklif müttefikan kabul 
edildi. 

5 - Enriko Aliotti'itı tek
rar idare heyeti aıalı~mn inti
h2bını bay Elia Benveniste 
teklif ve bay L. Lochner teyit 
etti. 

Müttefikan kabul edildi. 
6 - Gelecek sene için bay 

Hakkı Bayman'ın hesap mura· 

kipliğine tayinini ve iicretinin 
idare heyetinin takdirine bıra· 
kı1masını bay Maurice Mainetti 
teklif ve reis teyit etti. 

Müttefikan kabul edildi. 
Toplantıya nihayet veri'di. 

YENi ASIR 
. . 

' • J .. \ ' • ı • ~ .: 

Türkiye 
KızıJay Kurumu 

1~?. 

Böbrek, karaciğer rahats1zlıkları
na, haz!rr1sıziığa karşı en iyi . ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

rin zamanında ve kanuna uy- Komiser imzası 
gun yapıldığına ve nitamname THE SMYRNA FIG 

Tilkilik yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 
tı~~~~~~MM-~ı 

mucibi Jaıımgefen ekseriyet PACKERS LiMiTED 
hazır olmakla müzakereye baş- 1937 senesi Mart ayının 23 
Janabileceğini bildirdi. Salı günü saat 16 da şirket 

Top'antıya Bay R. A. Wh- yazıhanelerinde Akdedilen sir· 
ooler riyaset etti: ketin Alelade umumi içtimaında 

1 - Toplantıda şirketin hazır bulunan Aksiyonerler ve 
19.677 hissesini temsil eden 9 temsil ettikleri Aksiyon listesi. 
Kart No. ismi Aksiyon miktarı Rey imza 

1 Alfred Charnaud 100 2 okunamamıştır 
2 Hak lu Bayman 6 
3 Louis Lochner 16 
4 Elie Bonveniste 7 
5 Salomon Padova 8 
6 Maurice Mainetti 1 
7 Ruhen Mazıa 1 
8 R. A. Whooler 5231 
9 Enrico Aliotti 14307 

Yeldin 19677 
(970) 

J 

Sevincin bir ifadesidir. 

209 
572 
783 

n 

,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Komiser imzası 

GOzel ve sıhhl dişler her insanı ziyade
sile memnun eder. 
GOzellik ve sıhhatınızı muhafaza 
isterseniz siz de emsalsız olan 

.. PERLOOENT'" 
diş macununu kullanınız Bundan elde 
edeceğiniz mükemmel neticeden çok mem· 
nun olacaksınız s 
~ vcı J..;.~~ • "«..l.odu.t· ~ ----.... ot- iJ.::14.~ 
~ere~""-~~ "4~ ~~4t. 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aym zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem-
lerini kullanınız . Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 

Ödemiş Asliye Hukuk Mah
'eme!fioden: 
Ödemişin Cumhuriyet ma

haUesinden Kocagöz oğlu Ha
lil kızı Zahide tarafından Öde
mişin Tekke mahallesinde otu· 
ran Sandıklı'nın Çakır mahal· 
lesinden Torba oğlu Mehmet 
Ali aleyhine açılan boşanma 
davasının duruşmasında: Meh .. 

-- -----met Alinin ikametgahı meçhul 
olduğundan ilanen tebligat icra
sına karar verilmekle Mehmet 
Alinin duruşma günü olan 
22-4-937 perşembe günü saat 
1 O da Ödemiş Asliye Hukuk 
Mahkemesinde hazır bulunması 
veyahut bir vekil göndermesi 
lüzumu tebligat makamına ka
im olmak üzere ilan olunur. 

973 (570) 

lzmlr Slclll Ticaret me
murluğ11ndan : 

No. 1951 
Tescil edilmiş olan [ lımir 

şehri ve havalisi imar ve inşa 
şirketi ) nin 16 - 3 - 937 tari
hindP. adiyen toplanan umumi 
heyeti zabıtnamesi ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 
1951 numarasına kayt ve tes
cil edildiği ilan olunur. 

lzmir Sicilli Ticaret Memur
luğu resmi mühür ve F. Tenik 
ımzası 

1 : Zabıtname 
2 : His~edarlar cedveli 
lzmir Şehri ve Havalisi imar 

ve inşa Türk anotıim şirketinin 
hissedarlar umumi heyeti idare 
meclisi tarafından usulen vaki 
davet iizerine, bağlı hissedar
lar cetvelinde isimleri yazılı 
hissedarlar hazır olduğu halde 
16 Mart 1937 Salı günü saat 
1 O da şirket :n lzmirde Selanik 
bankası üzerinde No. I fi büro
sunda toplandı. 

Hükümet komiseri olarak 
lzmir borsa komiseri Bay Şev
ki hazır idi. Komiser ilanın 
yazıldığı ga~eteJeri, hissedara
nın duhuliye vesikalarını tetkik 
etti. ilanın yo!unda yapıldığı 
ve ekseriyetin bulunduğunu 
miizaker:ıta başlanabileceğini 
beyan elti. 

zevatların ibralarına karar ve
rildi. 

2 - Müddeti biten idare 
azalarından bay Nazmi Topçu
oğlu ile bay Fuat Lostar ipka· 
en meclisi idare azalığına inti
hap edildiler. 

3 - Gelecek ,. sene şirket 
mürakipliğine tekrar Bay R. 
Menase intihap edildi. 

4 - Meclisi idare azalarının 
her birine beher içtima için 
yirmi lira hakkı huzur veril· 
mesi ve mürakıbin bir senelik 
ficrdinin ( 100 ) lira olarak ta-' 
yini muvafık görüldü. 

5 ·- idare Meclisi azaların
dan her birinin şirketle bizzat 
veya bil\iastta muamelede bu· 
Junmağa mezun kılınmaları mu
vafık görüldü. 

lçtimaa saat 1 O, 30 da niha
yet verildi. 

lzmir 16 - 3 - cj37 
N. Topçuoğlu namına v. 

M Fadıl 

M. F adı], M. Münir Birsel, 
Nahit Hilmi. A. Rıza 

dört imza okunamamıştır. 
Cereyan eden müzakereye 

mutabık olduğu tasdik olunur. 
lzmir 16 - 3 • 37 

lktısat Vel<aleti Komiseri 
M. Şevki 

31 - 3. 937 
lımir Şt"hri ve havalisi imar 

Esas mukavelenam"enin 27 nci ve inşa şirketi. 
maddesine tevfikan idare mec-
1. lımir şehri Vt! Havalisi imar 
ısi reisi Fuat Lostar riya11ete 

geçti. ve inşa Türk anonim Şirketi 
hissedarlar heyeti umumiyesi 

Bay Mt•zaffer Hilmi Velibeşe senelik adi toplantısının 16 
katip iğe seçildi. Mart 1937 Salı günü saat onda 

En çok hisseye sahip olan şirketin !zmirde Belediye civa-
hissedarlar bay M. Fadıl ve varında Selaoik Bankasının 
bay Asım Riza rey toplamağa üstündeki No. 1 Jı yazıhanesin· 
memur edildi. de icrası hakkında idare he-

Ruznamede yazılı işlerin mü- yeti tarafından vaki davet 
zakeresine geçildi. Ve aşağıda lzmirde münteşir YENİ ASIR 
yazılı kararlar verildi. gazetesinin 21 Şubat 1937 ta· 

1 - idare meclisi raporiyle rih ve 9481 numaralı nucıha-
mürakip raporu, 1936 birinci sında i!an edilmiş ve şirket 
kanun nihayetinde biten hesap merkezine müracaatle hissele· 
senesine ait bilanço, kar ve za- rini gösterir vesaikin ibrazı 
rar hesabı ve mevcudat listesi üzerine, kendilerine duhuliye 
okundu. idare meclisi raporiyle varakası verilmiş olan hisse· 
mürakip raporunun kabulüne, darlardan aşağıda isimleri ve 
bilanço, kar ve zarar hesabı ve hisseleri adediyle reyleri mık-
mevcudat listesinin tasdikine tarı yazıh hissedarlar içtimada 
ve idare meclisini teşkil eden hazır bulunmuşlardır. 
Sua Hisse senedi Rey 
No. isim ve adresi miktarı Adedi 

1 Avukat M. Münir 350 10 el yazısı imzası 

2 Banka müdürü 350 10 
Fuat Lostar 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Topçuoğlu Nazmi (Mebus} 350 
Muzaffer Hilmi 250 
Velibeşe 
Banka memuru 
B. Comel [Tacir] 
Galip Hanaylıoğlu " 
M. Fadıl 0 

Asım Riza 11 

Ahmet Sarızade " 
Nahit Hilmi [Avukat] 
Memduh (tütün taciri 

250 
250 
350 
350 
250 
250 
250 

10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 -3250 110 

Yukarıda isimleri yazılı hissedarlar isimleri hizalarında 
larını huzurumuzda koymuşlardır. işbu hissedaran cetveli 
fımızdan tanzim ve imza edildi. 

.. .. 

•• 
.. 
.. 
H 

" 

imza
tara-

Katip Heyeti umumiye reisi 
(imza okunamadı) (imza okunamadı) 

Hükümet komiseri 
M. Şevki 

(971) 

t rusan ıe37..,, 

Sigara da içseniz 

Diş macunu kuJlanıyorsamz, dişlerinizin daima temiz, daima 
beyaz, daima sağlam kalacağına emin olabilirsiniz 

A 
D 
y 
o 
L 
1 
N 

Diş macun
larının en 

tesirli ve en 
nefisidir 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
1 
N 

Daima RADYOLIN 
Saçları dökülenlere Komojen Kan ıu~ 

) 

1 

Saç Eksiri 
Saçların ctökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komoje 

1açların köklerini kuvv~tlendirir ve be~ler. Komojen saçları 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardı 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağaza!' 
rında bulunur. 

r HüSEYIN KAYIN 
Mobilye mağazası Şekerciler No.2 

Bir defa gelip görünüz 
Modern, temiz malzeme 

Birinci sınıf işçilik sipariş kabul eder---~:; 

IZM iR 
PamukMensucatıTür 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lımirde Halkapınardadır· 
Yerll Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbafi 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi herne~ 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tıl' 
mensucatına faiktir. 

Telefon No. 221 ve 3067 
Telgrai adresi: Bayrak lzmir 

• 
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Vratelli Sperco 
ıtoapur Acentası 

N. V. 
"'· 11,. il. \'un Oer 

Zee & Co. 

Olivier. Ve Şü. ,--·---, ANSIZIN Y AKALIY AN AGRILAR 
L•MITET Diş Hekimi 

\' ALE NEERLANDAIS 
8A KUMPANYASI 

1111 CCHUS vapuru elyevm 
•111ıızda c;lup Rotterdam 

., .burg ve Amsterdam liman-
lt~n yük alacaktır. 

CULES vapuru 21 martta 

1i~ı, Varna ve Köstence 
VEı~rı İçin yük alacaktır. 

'
1SKA ORIENT LINIEN 

AA kumpanyası 
~I SNE motörü 29 martta 
bJi enınekte olup yükünü 
ıııttden sonra Rotterdam, 

1 
llrg ve Skandinavya li· 

~irına yükliyecektir. 
R RVICE MARITIME 
S~UMAIN kumpanyası 

•tt ÇEA VA vapuru 23 
İte 1 doğru beklenmekte olup 
... ' Malta ve Marsilya Jiman-
·ıııa 1 -Yo cu ve yuk kabul 
tcektİr PE . 
• LES vapuru 9 nisana 

~ ,~u bekleniyor. Pire, Malta 
"la ·ı 181 ya limanlarına hareket 
tcekt' '( ır. 

'( oltu ve yük kabul eder. 
() olcu ve yük kabul eder. 

d•'tıa Fazla tafsilit için ikinci 
Onda Tahmil ve Tabliye 
~ arkasında FRA TELLi 

CO vapur acentahğına 

1 1 
taat edilmesi rica olunur. 

• 111ıılardaki ve hareket ta-
' ndeki değiıikliklerden 

l' 
1
t• mesuliyet kabul etmez. 

'efon: 4142-4221-2663 

·!ı~!~rİhisar Sulh Hukuk bi· 
1i•nden: 

8t~tferihisarın Sığacık köyünde 

1 
9·2-937 tarih;nde ölen ve 

t . 
• •11 Bursalı olup nüfusça Iz-
tııı s 1 • • 
26 

u lan1ye mahallesınde 

·ı.. sayılı hanede kayıtlı Eyyilp 
.. 294 doğumlu Huriyeden 

•111• Askeri mütekaitlerden 
illin terekesi Seferihisar 

~ hukuk hakimliğince tah• 

DEUTCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 

ANGORA vapuru 30 martta 
beki eni 'mektedir. Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
kabul ~der. 

••E•• American b'port Liues 
The Export Steamship Corpo

r ation - Nevyork 
EXIRIA vapuru 22 martta 

beklenilmektedir. Nevyork için 
yük kabul eder. 

Pire aktarması seyriseferler 
EXCAMBION vapuru 19 

martta Pireden Nevyorka ha
reket edecektir. 

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

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

Seyahat müddeti : 
Pire • Boston 16 gün 
Pire • Nevyork 18 gün 

-· CiCI •• Service Maritime Roumain 
- Bucarest -

DUROSTOR vapuru 3 ni
sanda Kfüıtence, Sulina, Ga-
latz ve Galatz aktarması Tuna 
limanları için yük alacaktır. 

...... Cia 4• 
Johnston Warren Lines 

A VIEMORE vapuru 21 mart-
ta beklenilmektedir. Anvers ve 
Liverpul ~imanlarından mal ge• 
tirecektir. 
Burgas, Varna, Köstence, Ga· 

latz ve Sulina limanları için 
yük kabul eder. 

Den Norske Middelbavlinje 
Oslo 

SARDINlA vapuru 20 mart
ta beklenilmektedir. Ayni gün 
Pire, lskenderiye, Diyep ve 
Norveç limanları iÇin yük ka· 
bul eder. 
~.7.;a"'~~ 

DOKTOR § 

Sami Kulatçı ~ 
. ~ 

Kulak, Boğaz, Burun hasta- ~ 
hkları birinci sınıf ~ 

~f1c~~~~;:~~:: ı ~~~ulla~ Nacı· BiNASI TEL. 2443 
Llferman Lines Ltd. 

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

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

OPORTO vapuru limanı
mızda olup Liverpool ve Svan
seadan yükünü tahliye ediyor. 
Ayni zamanda Liverpool ve 
Gfa~gov için yük alacaklar. 

FLAMINlAN vapuru 5 ni
sanda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpool ve 
Glasj!'OV için yük alacaktır. 

The General Steam 
Navigation Co. Ltd 

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

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

HORTAÇSU 
Muayeoehanuini Birinci 

Beyler ıokağı 36 numaraya 
nakletmiıtir .Hutalarını müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1-26 [2101] 

~ ... _. .... mma .. •H:n:lliı.1=-:rar.:am111ıııır. 

BC>~C> 
Mübadil ve gayri mübadil 

bonoları bilumum banka ve 
şirket hisse sımetleri Ergani 
Sivas ve yüzde beş ve iki 
faizli ve eski istikrazı dahili 
tahvilleri ve buna mümasil 
her nevi esham satın ahr. 

Adres : lzmir Kemeraltı 
Hacı Hasan oteli No. 60 

C AV l T 
Telefon 3903 

(77) S.7 b.3 

Beş Çiçek, Krep Jorjet 
VE 

Nergis Nuvar 
Leylak blam 
Revdor Ferit 

işte si~ 

s. Ferid 
eczacıbaşıı.1n 

5 şaheseri daha 

Tecrübe ediniz, takdir 
edeceksiniz. 

Ahrken 

S. Ferid 
isim ve etiketine 

dikkat • 
. edildiğinden mirasçılannıo 
tfılıi ilandan itibaren üç ay 
k llda Seferihisar Sulh Hu
lt .hikimliğine evrakı müspi· 
t tıle müracaatları ilan olu· 

mütahassısı 
Muayenehane: Birinci Beyler M. Depo s. Ferid Şifa eczanesi 
No. 36 Telefon 2310 N •D!l-iiı'B-m~caıll!.!'ll!! _______ ~------

Evi: Göztepe tramvay cad· N w liL Zc csM 9J-R D E 
desi 992 Tele fon 3668 N 

1-26 (481) ~ 
' 986 (571) CPS?"~~~~--

1111 '.111 

Haraççı Kardeşler 
1( MOBiL~~ .!!A~AZASI 

ARYQLA sağlam çeşitleri 
Çocuk A b 1 Avrupanın en şık ve en ra a arı dayanıklı modelleri 

t1 f..tasır takımları Yerli malJarın eu zengin 
l• koltuk ve masaları 
tfJObı•Jye} Türkiyenin en modern ve en çok beğeni-er len çeşitlerini daima .................. : . -·· : : ••···•·························•····••····························· 
= ·······lzmir ve Ankara mağazalarımızda 

Hazır bulabilirsiniz ... -------·· 
:········· ···························································· .. .. .. • .. • • • • • • 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

• . . 
• . . . . 
• . . 
• . . 

••••.................•.•....•........•...............••....•......... : 

'~nılak ve Eytam Bankasmdan : 
No. Yeri No. Nev'i Depozito 
~ T.L 

~b 1 lzmir Karataı Doygu sokağı 47 Ev 50 
•ta .Yukarıda yazı'ı evin peşin veya taksitle 3 • 4 • 1937 
tteıı günü saat onda ihalesi yapılmak üzere sabıı yapı

~ .... 
~ olanların elli lira Depozito akçelİDİ veznemize yalara· 

rınaya girmeleri ilin olunur. 
31 - 1 - 2 ( 56S ) 

(Nasırdan) şikayet ayıphr 

Eczacı Kemaı Aktaşın 
( Nasırol Kemal ) diye bir 

Nasır ilacı vardır 
( Hilal Eczanesi ) vardır 

30 kuruştur 

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

~Y~i~ii .. ili; .... k;·ş~··GRIP'iN~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almakla derhal izale edilebilir 

GRIPIN 

Bütün ağra, sızı ve ısbrapf!'rın panzehiridir. GRİPİN varken 
diş, baş, ve romatizma ağrılan çekilmez. Gripin nezle ve gribi 

geçirir : Harareti düşürür, bastalıklarm önüne geçer. 
Jcabmda günde üç kaşe alınabilir. 

GRIPIN 

Saijlam kefaletle herf&J caksltle verlllr. 

Balcılarda NECİP SADIK No. 156 

Devlet demiryollarından : 
llkkurşun istasyonu yanında idaremiıe ait kahvehane "büfe" 

15-4-937 perşembe günü ııaat 15 de pazarhk usuliyle üç sene 
için kiraya verilecektir. Muhamman üç senelik kira bedeli 105 
liradır. isteklilerin ynzde 7.5 nisbetinde muvakkat teminat yatır· 
malan ve arandan vesikalar ve İfe girmeye mani kanuni bir 
halleri olmadığına dair beyannamelerle muayyen vakitte Alsan· 
cak 8 inci işletme komisyon reisliğine müracaatlan lizımd1r. 
Şartnameler llkkurşun istasyon yazıhanesinden ve komisyondan 
parasız alınır. 28-1 925 (538) 

3,40 - 4 X 0,18 X 0,03 eb'adında 500 adet Çam tahtası şart· 
namesine tevfikan 7 Nisan 937 Çarşamba günü saat 16 da lzmir 
Alsancakta 8 inci işletme binasında işletme Komisyonunda açık 
eksiltme suretile satın ahnacaktır. isteklilerin 33210 kuruş mu
vakkat teminat vermeleri ve aranılan vesikalarla işe girmeye 
kanuni minileri bulunmadığına dair beyannamelerle muayyen 
vakitte komisyona müracaatları lizımdır. Şartnameler Komisyon-
dan parasız alınır. 28-1 897 (537) 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri: Kestane pazannda Bardakçdar sokak 
No. 10 - 12 J. Perplnyanl 

TELEFON : 3937 

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

Milli Emlik Müdürlüğünden: 
Nu. Lira 
160 Topaltı Kireçlikaya S. Nu. 303 eski 307 yeni Nu. h ev 10 
161 3 llncll Karataı Sultaniye Mülazım Mehmet çıkmazı 

12-14 Nu. lı eY 12 
162 Tepecik Altay S. 21 Nu. lı dükkan 16 
163 Kara Osmanoğlu hanı içinde 26-15 Nu. lı mağaza 84 
164 Oruç reiı Kirpi S. 23 eski 17 taj Nu. lı ev 60 
165 Alsancak Bahçeler S. Nu. S dükkan 24 
Yukarıda yazıh emvalin senelik icarları 15 gün mliddetle 

artbrmaya konulmuıtur. ihalesi 8-4-937 Perşembe gihal ... t 
lS dedir. Ahalann Milli Emlik M&d&rlOğGne .~. 

~_J 855 (501) 



ispanyada hükümet orduları her tarafta taarruza geçti 

Asiler nev idane vaziyettedirler 
adrid cephesinde bir hücuma geçmeleri beklenebilit 

Bu hücum 
Londra, 31 (Ö.R) - Gene· 

ral Frankonun lspanyol hükü
metine karşı mücadelesinde te· 
sadüf ett iği güçlükler hakkın· 
daki haberleri gazeteler iyi 
yerlerde neşr.:diyorl ar. Bunun la 
beraber bu haberler üzerinde 
tefsirlerden umumiyetle sakın· 
maktadırlar. 

" Nevs Cbronicle ., askeri 
vaziyeti daha umumi şekilde 

gözden geçirerek şunları yazı· 
yor: Elde edilen malümata göre 
ispanyada askeri vaziyetin alt· 
üst o!duğu zannedilebilir.Gerçe 
lıükümet kuvvetlerinin Kordu 
cephesinde ve diğer taraflarda 
elde ettikleri zaferler belki 
kat'i değildir. Fakat muhak· 
kak olan şudur ki bu saatte 
hemen her tarafta hülsümet 
orduları taarruza geçmiş gibi· 
dirler. Bununla beraber, asile· 
rin Madrid cephesinde nevmi· 
dane bir hücuma yeniden gi· 
rişmeleri beklenilir. Şukadar ki 
şimdilik hava şartları henüz 
bu harekete müsait Jeğildir. 

Bu yeni taarruz da akim kalırsa 
ancak ozaman, fakat daha ön
ce değil, ispanyada dahili har· 
hın teşkil ettiği müthiş facia· 
nın sona ermesi ümid edile
bilecektir. 

MADRIDE HAVA 
HÜCUMLARI 

Madrid 31 ( Ö.R ) - Salı 
günü asilerin tamamiyle hare· 
ketsizliği içinde geçmiştir. Asi· 
ler merkez cephesinin hiçbir 
noktasında en küçük bir harp 
hareketinde bulunmamışlardır. 
Hiçbir tavyare payıtaht üze· 
rinde uçnıamıştır. Bu hareket 
tarzı, asilerin cephe hatları ge· 
risinde yeni bir taarruz hazır· 
lamağa bütüı:: dikkatini tahsis 
etmiş olduğunu göstermekte· 
dir. Bu his saat 23 ten sonra 
nasyoı::alist tayyarelerin açık 

bir semadan istifade ederek 
payıtabt üzerine bir hücum 
yapmalarile teeyyüt etmiştir. 

Asi tayyareler şehrin muhte· 
lif noktalarına birçok bom· 
balar atmışlardır. Umumiyetle 
bu şekil bombardımanlar ya 
büyük bir taarruzun hazırlık 
devresinde, yahut taarruzun 
akamete uğradığı sıralarda 
yapılır. Madrid müdafaasının 
sırlarını ifşa etmemek için mü· 
dafaa tertıbatı ha ~ kında hiçbir 
haber verilmemekle beraber 

mhuriyet kuvvetleri, bilhassa 
yyarelerle motörlü kuvvetler 
ıleri emniyetle bek!emekte· 

d rler. Hava kuvvetleriy le 
motörlü kuvvetler son Gua· 
dalajara taarruzunda cumhuri· 
yetçileri çok kudretli bir şe· 
kilde bımaye e t miş ' er, kazan· 
dıkları muvaffakıyetlerde en 
mühim amiller olmuş.ardır. 

BASKTA 
Roma, 31 (Ô.R) - lspanyol 

nasyonalistlerinin bildirdıklerine 
gör iera N evadada kızılların 
hücumu kendilet_ine a~ır zayiat 

da akim kalırsa müthiş facianın sona ermesi muhtemeldit• 
verdirilerek püskürtülmüştür. 

Muharebe meydanında kızıllar 

birçok cesetler bırakmışlardır. 
Bask cephesinde hiikümetçife
rin bir hücumu beklendiğinden 
48 saattenberi nasyonafistlere 
takviye kuvvetleri gönderilmek
tedir. 

SiLAH NAKLiYATI 
Bertin, 31 \Ö.R) - Amster

damdan "Mittag., gazetesine 
gelen bir telgrafa göre, Holan
da hükümeti ispanya cumbu· 
riyetçilerine <ıilah ve harp mal· 
zemesi nakli için kuru lmuş olan 
mücehhezler sosyetesini feshet· 
miştir. Fakat sosyetenin faali· 
yeti böylece bitmiş değildir. 

Sadece Danimarkaya nakledil
miştir ve merkezi Kopenhagda 
olmak üzere devam etmektedir. 
Bu silah nakliyatı işinde kulla· 
nılan Holandalı gemiciler Dani• 
markadaki şirketin emrine ve· 
rifmiştir. Nakliyat Holanda, Da· 
nimarka ve hatta Panama bay
rağı taşıyan vapurlarla yapıl· 

maktadır. 

ISY AN YOK MU? • 
Roma, 31 (Ö.R) - lngil iz ;,:-':,: 

gazeteleri lspanyol Nasyonalist· ll ''kıimefrileı le b11lıkfe (alışan Sovı et tavmıecıleti 
..................................................................................................................................... 

Hindistanda vuruşmalar 
lngilizler tayyarelerin himayesi altın

da yerlilerle harp ediyorlar 
1 Nisanda yeni anayasa tatbik 

Londra, 31 ( Ö.~ ) .- Yeni Delbi'den gelen 
telgraflara göre, Hındıstanın Şimali Garbi hu
dutlarında Bülücistan taraflarında bazı hadiseler 

nıevkiine girecek mi? 

l 
olmuştur. Damdelin Garbında bir lngiliz kuvveti ~·;o.....,..e"":~t 
aşiretlere mensup yerli muhariplerin bucumuna !J ~· f' f 
uğramıştır. Kırk kişi _yara ıanmış ve birçok kim· !f tJ. r: 
seler öldürülmüştür. Ölüler arasında iki lngiliz . < r f t f 
zabiti ile 2 Hintli zabit ve 19 Hintli asker var· ~ r ~ ' r 
dır. Bir lngiliz zabiti ve bir lngiliz askeri ile " '{. <ı • 
birçok Hintli askerler yaralanmışlardır. Hücum " ,,. ., • 
eden yerli muharipler 300 ile 500 arasında tab· ,.. * "" ,,.. r. . 
min ~diliyor. Topların ve tayyarelerin himayesi <e. " !" 
altında lngilizler bütün gün yerlilerle muharebe 
etmişler, nihayet mubacimleri çekilmeğe mec· 
bur kılmışlardır. Düşmanın uğradığı zayiat de
rece~i ma iônı değildır. Fakat çok yüksek oldu· 
ğu zannedıfmektedir. lngiliz kıt'ası birinci alaya 
mensuptu ve bir yo:un himayesine memur edil· 
miş idi. 

SON VAZIYET 
Paris 31 (Ö.R) - "Populaire., gazetesi Hin· " 

dislandaki vaziyet hakkında şu malümatı ver
mektedir : Büyük kongre partisi ha !inde toplan· . 
mış olan Hint nasyonaıistleri yeni kanunu esa
s ı ye muba iftirler. Zira bu yeni anayasa Londra t. ~~"!il~~~ 
merkez i hük iimeti tarafından tayin edılen vali· 
lere mahalli hük ümetlere karşı büyük salahiyet
ler vermektedir. Valiler ancak lngiliz bükıime· 
tine karşı mesuldürler. Mahalli parlamentolarda 
verilecek kararların tatbiki için valilerin muva· 
fakati şarttır. Hatta bazı ahvalde valıler ma· 
halli parlamentoların yerine geçerek emirname 
ile idare edebilirler. Küçük vilayetlerde ekseri· 
yeti tamamiyle ellerinde tutan nasyonalist lider· 
ler hükümeti teşkil etmeği reddetmişlerdir. Eğer 
milliciler bu kararda ısrar ederlerse valiler icra 
kuvvetine mensup memurlar vasıtasiyle kabine 
teşkiline teşebbüs edeceklerdir. Bu ise ahaliyi 
hiçbir suretle memnun etmiyecektir. 1 nisanda 
veni anavasa tatbik mevkiine girerse lngiliz 

De//ıide Hındıstaıı vatıt rımrımilı/!t bınasıııda 
bır ıesmi kabul esnasınoa 

hükümeti güçlüklerin bu suretle önüne geçmeğe 
çalışırsa vaziyet ya açıkça mücadele, yahut bir 
uzlaşma yoluna girecektir. Fakat şimdilik birinci 
faraziye ihtimale daha yakın görünmektedir. 

Londra, 31 (Ô.R) - Bombaydan bildirildiği· 
ne göre Maliye nazırı Sir Cooper bu vilayet 
kabinesini teşkile muvaffak olmuştur. Diğer bir 
vilayette de kongreciler partisi reisinin kabi· 
neyi teşkilden imtinaı üzerine milli parti reisi 
bir kabine yapmıştır. 

!erinin işgali altındaki yerlerde 
Franko hükümetine karşı ayak· 
!anmalar çıktığına dair haber· 
ler neşrine devam ediyorlar. 
Bilhassa Fasta Tetuan şehrinde 
ve ispanyada Valadolid, Sala
manka ve Sevilde bir takım 
hareketler çıktığı iddia edil· 
mektedir. lspanyol nasyonalist 
kaynakları bu haberlerin düş

manları menfaatine icat edildi
ğini ve Valencia matbuat büro· 
sunun lngiliz gazetelerini al
dattığını iddia etmektedir. 

CUMHURiYETÇiLER 
iLERLiYOR 

Madrid 31 (A.A) - Müda
faa meclisi öğle vaktı aşağı· 
daki tebliği neşretmiştir: 

Milisler asilerın ı\ravacadaki 
bir taarruzlarını tardetmişler ve 
müteakiben mukabil taarruza 
geçerek düşmanın ön saftaki 
birçok mevzilerini işgal eyle· 
mişlerdir. 

Milisler Avila ceph.ısiı1de de 
ilerlemişler ve Aranjue"!! mınta• 
kasında Ceesta Dcıla Reinacla 
taarruzlarını tardeylemışle rdir. 

Guadalajara cephesinde şa
yanı iş'ar birş~y yoktur. 

INGILIZLER TEMİNAT 
iSTiYORLAR 

Lonra, 30 (A.A) - Royter 
bildiriyor : 

İng ı liz Akdeniz filosu başku· 
mandanına talimat verilerek bu 
ay içinde İspanyol asi harp ge· 
mileri tarafından durdurulan 
Meninrid ve Stabolm ve Spring
vear ismindeki üç İngiliz ge· 
misi hakkında Cadix asi ma· 
kamları nezdinde protestoda 
bulunması bildirilmiştir. 

Bu protesto notasında bu 
hareketin beynelmilel hukuka 
muhalif olduğu, zira asi harp 
gemilerinin bu kabil ahvaldeki 
hak ve salahiyetlerinin yalnız 
işaret teatisi suretiyle isticva
ba münhasır bulunduğu bildi
rilmektedir. 

lngiliz hükümeti, lngiliz ge· 
mileriyle harp malzemesi nak
lini yasak eden kanuna kat• 
iyyen riayet edilmesi için elin· 
den geleni yaptığından bu üç 
halde asiler tarafınden ittihaz 
t .en hattı hareket yerinde 
değildir. Ingifiz hükümeti lngi· 
liz gemilerinin bundan böyle 
açık denızde durdurulmıyacağı 
hakkında temınat istemektedir. 

KiMYA HARBi 
Paris, 31 (Ô.R) - "Huma· 

nite., komünist gazetesi lspan
yol meselesinin yeniden tetki· 
ki noktasında ısrar etmektedir. 
Kontrol 20 Nisana kadar talik 
edilecektir. Yani asilerin gemi 
har'>ına başlamaları için elzem 
olan malzeme ispanyaya gön· 
derilinceye kadar! diğer taraf· 
tan cumhuriyet sahillerinin Al
man ve İtalyan harp gemileri 
tarafından kontrolu bu sahilleri 
daha kolayca faşist bombardı
manlara hedef kılacaktır. 

Barselon 31 ( Ô.R) - Ye-

ni kabineyi teşkile memur edi· 
. Jr 

len B. T alevegos parti reıs t· 
rile görüşmelerine devaııı \ 
miş ve bunların neticelerini b•

1
, 

dirmek üzere reisCampanys "ıı. 
dine gitmiştir. Saat 21 de 
Talevegos gazetecilere şu be' 
yanatta bulunmuştur : !ı 
-Kararım hakkında heniiı •, 

woı ni beyanat yapacak mev el-
değifim. Fakat yarın eyalet r 
sine bana tevdi ettiği vaıi~~ 
nin neticelerini bildirebilecei; 
mi umarım. Herkesin iş birli~ 
sayesinde yeni kabineyi teşlı1; 
le muvaffak olacağımı ii~. 
ederim. Bu kabine son hiilı 
mette temsil edilmekte ol•~ 
bütün kuvvetlerin müzaberell' 
ne dayanabilecektir. 

Paris 31 (Ö.R) - lspanY~: 
dan gelen haberlere göre Ma 
ridi ihata eden cephelerde ııı 0' 
hasımlar birbirini gözetfeıııei1 

be' devam ediyorlar. Bununla 
raber Guadalajara cepbesiod

1
e 

hüküm et kuvvetlerinin yeni ~ 1 

ileri hareketi kaydedilmektedı:· 
Madrid müdafaa komitesiP1~ 
öğleyin neşredilen tebliğill1 

göre: Mira! Rio köyüonot 
. e 

zaptından sonra CumhurıY 
kuvvetleri asileıin müdafaa bal' 
!arına hakim birçok sevkülce~i 
noktalarını ele geçirmiştir. 611 

çok tayyareler düşmanın Gıı•' 
dalajara vilayetindı: düıııM1 

kuvvetlerini bombardıman ede' 
rek bu harekete iştirak etıııi( 
!erdir. Avila vilayetinde •

11 

mevzileri şiddetli topçu ve tııY' 
yare ateşi altına alınmıştır. 

Fakat şimdi dikkat bilhass• 
Andaluzya cephesine dikilıııir 
tir. Burada cumhuriyetçifel 
zengin Almaden celik ve deıııir 
madenlerini elegeçirmek iç 11 

Pozoblankoyu zapta kalkışııı 1 ı 
olan nasyonalistlere kart' 
şiddetli bir hücuma başla' 
mışlardır. Sevil Radyo!~ 
bu cephede Cumhuriyetçileri~ 
muvaffakıyetlerini tekzip ed1

' 

yor. Nasıl ki Guadalajara cer 
besindeki zaferlerini de tekı1r, 
etmişti. Fakat bugün gelen te , 
graflar Cumhuriyetçilerin ebe~! 
miyetli muvaffakıyetlerini teY' 

~kO' ediyor. Salı akşamı bıı 
Sa' met kuvvetleri Alkola 

rone ve Villamuevo kö1' 
!erini zaptederek birçok esir' 

eli 
ler almışlardır. Bunların de 
çoğu Faslılardır. Şimdiki bal i 
cumhuriyetçiler ele geçirdild:;e 
mühim malzemeyi tasnif 1 lı 
meşguldürler. Muharebeler ço, 
şiddetli olmuş ve birçok yers 
!erde göğüs ğöğüse ç_arp•t 11 
şeklini almıştır. Öğle b~' 
sonra saat ikide cuııı 
riyetçiler Pozablanko yol~1

11: 
F "k' ııı o da Alkola rosi ı ı t 

·baYe metre yaklaşmışlar ve nı e• 
b .J k ·1 . bar urasını ua alara ı e~ı ,dit• 
reketlerine devam etıııışle. de 
Böylece kömür yolu üıerıP ııll 
asilerin giriştikleri hüc~Plfe' 
akameti kendileri için bır 
liket ıeklini almışbr. 


