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SO?(,~ 
Yunanistan, Sofya ve Tiranla 

, anlatacaktır 
1 Atina, 23 ( Hususi) - Atina hükiiWeti ı 

Sotva ve Tuanla bilumum açık meseleleri halle 
karar vermış ve müzalıernta l{eçılmıştır. Bul· 
l{arıstanla yakında bır anl0-4manın imza edıl· 
mesine ıntizar eaı/iyor. So/ya malıaJıli Yuna
nistanla yapılacak anlaşmanın her ı4t memle
ket ıçın faydalı olacağına kanidır. 
-------·-----
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BULGAR YÜKSEK ASKERi ŞÜRASI 

mühim bir 
l toplantı 

Kralın riyasetinde 
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Mayıs ayı içinde ~ . 

Ankarada yeni anlaş-I 
malar imzası nıuhtemel~ . -
~Londra sitesinin tanınmış iş adam-~ 
~ ları yeni teklifler yaptılar ~ 
• • 
: l•tanbul, 23 ( Telefonla ) - Bugünlerde Ankarada Lon .: • 
:ara situine mensup lngiliz if adamları bazı mühim temaslar: • 
Eyapmıılardır. lngiliz if adamları , Karabük labrikalarındanS 
:sonra yeni fabrikalar kurulmaaı için de hükümetimizle müzake-E 
Sreye baflamı,lardır. Bazı firmalar lokomotif fabrikasındanS 
sba,ka bir de motör labrika11nın kurulmaııını Üzerlerine almak: 
: iatiyorlar. 5 
S Ba teklif, lktuat vekaletinde ehemmiyetle tetkik ediliyor.S 
SDnümüzdeki mayu ayında Ankarada mühim anlaşmaların im~ 
:za1anmaııına intizar edilebilir. ; 
: ..............•...•...........••••..........•••••••••••..........•.................. : 

Hatayın 
hakkı .. 

yaptı 

Kral Boıis 
- Yazısı 3 ncU sahifede -

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

Cenevredeki Komite, Hatay Ana
ya1Uına aid metinleri hazırlamak için 
çalqmalanna yeniden baflamıJbr.Ortada 
bir Tiirlı: projesi, bir de bu proje üzerin
de tadili ... yapılmasını isteyen Fransanın 
mütekaba teklifleri varc:IU". Milletler ce
miyeti konseyi, 27 ikinci kanun toplan .. 
bamda Hatayı Suryeden ayrı bir antite 
olarak tammıf bulunduğuna göre, Ana
,.....yı bu karara uygun tekilde tanzim 
eden projemizin kabul edileceği muhak
kaktır. Hatay istikl&linin rubunu teıkil 
eden bu meselede prenaip anlat • 
masmdan kıl kadar ayrılmamız beklene

mz. Böyle bir malibalyaya kapıllDlf olan• 
lar varsa aldandıklannı ııöreceklerclir. 

Balkan antantı liancıye nazıllaıı bır arada 

ismet lnönü'nün beyanatını 

~ ı:.... E:: ~ ı:.... E:: ::H. 
Balkan sulhunun garan-

tisi olarak karşıladılar 
Atina 23 {A.A.) - Atina Ajansı bil

diriyor: 

Gazeteler Türkiye Başvekili İsmet 

1nönünün Bulgar gazetecilerine yap

tığı beyanata sulh yolunda büyük bii
ehemmiyet atfetmektedir. 

Katimerini diyor ki : 

cBalkanlıların $ulgar - Yugoslav 

paktını ne derece sempati .ile karşıla
dıkları nazarı dikkate alınırsa lnönü

nün Balkan idealine ve Balkanlar arası 
münasebetlerinin sal3hına olan imanı-

na istikrar kesbetmiş sulhun umumun 
refahı için yarını adanın bütün devlet· 
!erini ihata etmesini görmek istiyen 
bütün müttefiklerin de iştirak eyle • 
mekte olduğu anlaşılır.> 

Proia diyor ki : 
c1smet İnönü bu beyanatında ayni 

imana sahip olıuı ve Bulgaristanın da 
pek yakında Balkan antantına iştiraki· 
ni görmek ümidinde bulunan Balkan 
devletlerinin harici siyasetlerinde esas 
miliveri teşkil eden prensipleri bildi· 
rilmiştir.> 

DOSTLUK HAV ASI iÇiNDE 

Tahranda cereyan eden müzake
:········································& 

~ Çekler ~ 
iEvlenme mecbu-s 

riyeti koydular 
30 yaşına kad~r evlen

millet hanidir . 
mı yen 
ISTANBUL, 23 (Telefonla) -. 

Pragdan bildiriliyor : 5 
• Çekoslovakya parl&.mentosunun hu-! 

günkü toplanbsında yeni medeni ka-: 
nunun müzakeresi yapılarak müna-: 
kaşalardan ıonra kabul edilmiştir .. : 
Kanunun bilhassa evlenme faslı çok: 

• mühjmdir. : 
Bu hususta par]ılmentoda beyanat-S 

ta bulunan Dahiliye nazırı bilhassa: 
4unları söylemiştir : : 

- Evlenme meselesini Çekoslo-!: 
vakya, diğer memleketlerde olduğu: 
gibi yalnız hususi bir i~. içtimai bir! 

relerde on mukavele 
edilmiştir • 

ımza 

Bu anlaşma, iki büyük 
basiretli fikiı·lerinden 

şef'in 
doğdu 

mesele olarak kabul etmediği içinE Modem Talıraııdan bir görünüş 
kadınlar ve erkekler için evlenme: TAHRAN, 23 {AA) - Pars ajan- ikamet mukavelesi ... 
mecburiyeti kabul ediyor. E.vlenmek,5 sı bildiTİyor : Hudut bölgesi emniyetine ve bu höl-
Çek vatandaşları için siyasi ve milliE Türk .. lran müzakerelerinin sona er- gede vukubulan hB.diselcrin ve ihtil8.fla ... 
bir vazifedir. Komşularımız bizden! mesi münasebetiyle neşredilen bir teb .. rın halline dair mukave1e. 
kuvvetlidir. Nufuslan fazladır. OtuzE !iğde hülasa olarak şöyle denilmektedir: Sivil ve ticari sahada adli müzaheret 
yaşına giren erkek ve kadın evlen .. ! Bir rnüddettenberi hükümetle Türki· mukave1esi. IJlııı 
mek mecburiyetindedir. Evlenmi·S ye heyeti arasında yapılan müzakereler Mücrimlerin iadesi ve ceza sahasında 
yenler millet düşmanı aayı)acaklar.E muvaffakıyetle bitmiş ve a~ağıdak.i mu· adli müzaheret hakkında mukavele. 
umumi işlerde kuilanılmıyacak.lardır. ~ kaveleler imza edilmiştir : - Sonu 2 inci sahifede -
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B!lyram- büyük_ neşe içindt: geçti 

Gençlik Atatürk'ün anıdı önünde 
geçit resmi yaptı, nutuklar söylendi 

Milli oyunlar oynand1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mini mınl yavıular, otobiis/Lrde geziyor/at 
- Yazısı altıncı sahifede 

Bize göre, Anayasa işinde Surye
nin ne noktai nazarı ne de endişele
leri mevzuubahs olamaz. Bu dava 
milletler cemiyeti ile Türkiye ara· 
8lnda halledilmiş, nihai şeklini bul
muştur. Türk hatay, idari istiklalini 
emniyet albnda bulunduracak olan 
rejime bir an evvel kavuşmalıdır. 
Sancakta tatbik edilen işkenceler, 
Türk halka şapka giydikleri için ya
pılan barbarca tecavuzler, mandater 
idarenin gözleri önünde ve hatta o
nun teşvikile azgınlığını arttıran Va
tani çetelerirun faaliyeti bu ihtiya • 
cm ne kadar müstacel olduğunu gös 
tenniştir. Ayni zamanda Fransa ile 
münasebetlerimizi karartan bulutla
nn külliyen dağılması da buna bağ
lıdır. Fransa, bu neticeyi kolayla§ -
bnnak için kendisinden beklenen 
dürüstlüğü, samimiyeti daima unut
muştur. Cenevre anlaşmasından son 
ra hasıl olan çok müsaid havanın 
kasten zehirlenmesinde devam edil
miştir. Suriyede, Hatayda Türkiyeye 
kar§ı düşmanlık ifade eden propa -
gandalara kuvvet verilmiştir. Cenev 
redeki Fransız delegesi Vatanilerin 
taassubuna malces olmak isteyen bir 
vaziyet takınmıştır. Böylece anlaşıl
mıştır ki Fransa, entrikacı politika -
sıyla Yakın Şarktaki mevkiini büs
bütün sarsmakta olduğunun farkın
da değildir. Buna rağmen biz Hatay 
davasında İstediğimiz neticeyi ala -
cağımızdan eminiz. Türklüğünü en 
parlak misallerle gösteren bu güzel 
ülke, T rkiyeyi model ittihaz ederek 
kendi şerefli hayatını kuracak, istik
lal uğrunda her tazyike metanetle 
tahammül gösteren 300 bin Türk, 
Vatani yobazlarının abdalca zihniye
tine kurban olmıyacaktır. Hatay 
Türkleri için istiklalin bir tek manası 
vardır: O da Türkün şerefli tarihine 
yaraşan bir idareye kavuşmaktır. 
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Şu inkılapçı, ~u liberal, şu Layik 
- Sonu 2 inci sahifede -

? • 

1 Bilbao ahloka edildi mi? 
10ç lngiliI vapuru Bilba

oya hadisesiz girdi 
Kardeşlerimiz l\tlahkemede 1 G. Saray PARIS, 23 (ö.R) - Bilbao etrafın-

da nasyonalistlerin tesis ettiklerini iddia 
ettikleri abloka ile alakadar mühim bir 

Halep mahkemesı· dün 1 Doğanspor ~~:·~:ı:::::e~ça~~ug:~zh::~::a::: 
rak Bilbaoya vasıl olmuşlardır. Bu üç 

b h
• . d• 1 . . Bugün stadyumda puru bu muhayyel abtoka hlittını yara-

azı Şa ıtı~rı ın emıştır ka } ]can de Luz limanından hc:.rt:ket ~tmiş .. "" rşı aşıyor !erdi. Bilbaoya erzak getirnı.şlerdir.Bil-
Uç ı:ündenberl şehrimizde muntazam lıas.a çocuklar için mühim mikdarda ıüt 

bir şekilde antrenmanlarına devam e- naldettikleri için limana girmeleri sevinç Lehte ifadeler 
ISTANBUL, 23 {Telefonla) - Ha

lep hapishanesinde mevkuf bulunan 

Türklerin muhakemelerine kalabalık bir 

dinleyici kitlesi huzurunda başlandı. llk 

celsede bazı şahitlerin ifadelerine müra .. 

caat edildi. Masum Türkler lehine te· 

celli eden bu ifadeler, heyeti hakiıneyi 
rnemnun etmemi§ olmalı ki yeni şahit

lerin ihdası için çalışıldı. Ve verilen lis-

mesmu değildir 
karar verildi. Muhakemeye 28 nisan ta
rihinde devam edilecektir. 

CENEVRE, 23 {AA) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bildiriyor r 

Dün oabah eksperler komitesindeki 
Türk delegesi B. Numan Menemenci 
oğlu ile Milletler cemiyeti nezdindeki 
daimi delegemiz Sadık Milletler Cemi-
yeti ki.tibi umumisi Avenolu ziyaret ede .. 

rek komitenin mesai ıeldi hakkında mü
davclei efkarda bulunmuılardır. 

den misafir Sarı-kırmızılılar, bugün ilk üe karşılanmıştır. 
maçlarını Doğansporla yapıyorlar.Kuv- Şunu kaydetmek lazımdır ki İspanyol 
vetli Galatasaray kadrosunun Şehri- kara sulan hududuna kadar bu vapurlar 
mizde yapacağı maçların hususi bir Hood İngiliz kruvazörü tarafından hima· 
kıymeti vardır. ye edilmişlerdir. 

Galatasaray kadrosu, muhtelif zaman- Londrada hadise ihtiyatla kaydedi-
larda 1zrnirde yaptığı temaslarla lruv- lerek Hood kruvazörünün vapurlara re• 
vetinl İzmirlilere tanıtmış ve Türkiye fakat etmediği, sadece onları lüzumu 
futbolu içindeki hüviyetiyle :lzmirde halinde himaye için müdahaleye hazır 
dalına sevgi ve sempati bulmuştur.Tür- vaziyette dınduğu bildirilmektedir.Yani 
k!yenin en eski kulübüne lzmirlilerin lngüiz amirallığı Açık denizde İngiliz ti· Qo:;..-..;r. 

- Sonu ikinci uıyfada - - Sonu 2 inci sahifede -

t l 
• 



Ha tayın 
hakkı .. 
-Baş taralı birinci •alıilede
Fransanm insana tiksinti veren bir 
mürailikle Suriye Vatanilerinin cehli 
taassubu ya~tan seslerine makea ol
makta devam etmesini bir türlü ak
bmız almıyor. Hergün adaletten, 
İnsanlık haklarından bahsedenler i
çin böyle zelilane bir siyasetin mü -
revvici olmak kadar gülünç, acaip 
birşey tasavvur edilemez. Türkiyede 
dinin devletten ayrılmasını, medeni 

· kanun hükümlerine tevfikan kadına 
şerefli mevkiinin verilmiı ohnasını, 
Arap harfleri yerine latin harflerinin 
kabul edilmesini, şapka giyilmesini, 
ve daha buna mümasil bir çok büyük 
inkılapların başarılmış olmasını 
Türklüğe karşı husumet vesilesi it -
tihaz eden yobazların insanlık ve 
adalet mefkilrelerini çiğniyen zihni
yetine Hatayın da boyun eğeceğini 
düşünmek bile bir deliliktir. ı 

Cenevre komitesi iki tez kar§isın
dadır : 

Bir tarafta Türkiyenin insanlığa 
şeref veren medeni tezi ..• 

Öte yanda Fransanın kendi tari
hini inkar eden tezi vardır ... 

Bu iki tez önünde hangisinin za
fer kazanacağı düşünülemez. 

Hatay yaşamak istiyor, zulmun, 
cehaletin, taüSSubun, melanetin pen
çesinden kurtulmak istiyor. Onun 
hakkı kendisine muasır hayabn bü
tün güzelliklerini veren Türk tezine 
kavuşmaktır. Ve bu böyle olacaktır. 

ŞEVKET BiLGiN 
' .. 

o·ostluk havası 
içinde 

- Baı taralı birinci •ahilede -
Hudut gümrüklerinin çalı'1!lalannı tan-

zim eden anlaşm~. 
Telgraf ve telefon ha ti an hakkında 

anla~a 

Hava seyrueferi mukavelw. 
.l: rabzon, Tibriz, Tahran yolu üzerin

• karşılıklı transit ve nakliyatı kolay
laştırmağa matuf anlaşma. 

Baytarlık işleri hakkında mukavele, 
ticaret ve seyrisefain mukavelesi. 

Yukarıda sayılan mukavelelerden bq
ka iki taraf aralarındaki teşriki mesaiyi 
genişletmek için müşterek menfaatlere 
müteallik bazı meseleler hakkında an
lqmı~nrdır. 

Müzakereler esnaınnda samimilik ve 
açık teşriki mesai havası hakim bulun
rn~r. Uo taraf ve iki hükümet mümes
silleri arasındaki noktai nazar teatisi da
ima lran ve Türk milletlerini bağlıyan 
kardeşlik bağlarını takviye lüzumu ka
naatine dayanmıştır. Ve iki kardeş mil
letin iki büyük şefinin basiretli takdir
lerinden ve kudretli arzularından doğ
muş olan dostluk münasebetleri bu mu
kavelelerin akdi sayesinde sarsılmaz te• 

meller üzerinde istinat edecek. ve lran
Türk teşriki mesaisinin bütün aahaların
da inkipf edecektir. 

Bilbao 
edildi 

abloka 
mi? 

-Baıtaralı birinci •ahilede
carct gemilerinin subestçe seyahat hak-
lanru saydırınakla iktifa etmiştir. 

Kara sularına gelince, İngiliz vapur
lan burada hiç bir cüçlük.le karşılaşma
mışlardır. Bask hükümetinin Londra 
mümessili tarafından bildirildiğine göre 
bu hükümetin harp gemileri lngiliz vapu
lnrını karşılamışlar ve Bilbnoya kadar 
onlara refakat etmişlerdir. Bu bir ihtiyat 
t~dbiri değildi. Sadece cHoş geldiniz.> 
mahiyetinde bir eelfundL Zira ui harp 
gemilerinin sahil bataryalarının ateşini 
göze aldırarak knra sularına sokulması 
imkan ve ihtimali yoktu. 

Bu tecrübe asiler tarafından eözde 
ilan edilen ablokanın hakikatte mevcut 
olmadığını göstermiştir. 

Afyon müsta s·ı eri için 
Ziraat bankası Afyon mahsulünü 
müstahsilin elinden satın alacaktır 

Fiatler tesbit 
toplanmasına 

edilmiştir. Afyonların temiz 
bilhassa dikkat edilecektir 

............................................................................... ~ ........................ . 
Uyuşturucu maddeler inhisarı 

1936 yılı içinde afyon rekolte· 
sini Türkiye Ziraat Bankası 
delaletiyle doğrudan doğruya 

üretmenden satın almış ve şek
lin tatbiki esas itibariyle mu
vafık neticeler vermişti. Öğren· 
diğimize göre, inbisar idaresi 
1937 rekoltesini de gene Ziraat 
Bankası vasıtasiyle üretmenden 
satın almağa karar vermiş ve 
bu hususta banka ile temasa 
geçmiştir. Ziraat bankası bütün 
şube ve sandıklarına lazım ge
len emirleri vermiş bulunmak
tadır. Çiftçilerimize her türlü 
kolaylıklar gösterilecektir. 

Geçen yıl sabn almalar ban
kanın yalmz onbeş şube ve 
sandığında yapıldığı halde bu 
yıl bankanın ekim mıntakaları 
iç· ndeki bilumum t."Ube ve san
dı! dan alım faaliyetine geçe· 
ceh: ve afyonların iptidai eks
pertizi idarenin Anadolunun 
muhtelif yerlerine dağılmıı bu· 
lunan eksperleri tarafından 
yapılacaktır. Ekiciler bunları 
Ziraat Bankası şube ve san
dıkJannda bulacaklardır. 

Bu suretle alım merkezleri· 
nin çoğalhlması ekicilerin 
hemen de hiçbir külfete kat
lanmadan afyonlarını kolaylıkla 
satmalarını temin edeceği gibi 
iptidai tesellümleri ekspertizin 
inhisar eksperleri tarafından 

yapılması da kalite b!kımmdan 
sabcılar hukukuna halel gel• 
mesioi öoliyecektir. 

idarenin afyonu temiz ve 
konaks1z toplama hususunda 
senelerdenberi devam eden 
teşvik ve propagandaları satın 
almalarda birinci derecede 
gözönünde bulundurulacak ve 
afyonlarını idarenin tarif ettiği 
şe~ilde temiz ve konaksız ola
rak toplamağa muvaffak olan• 
lara daha yüksek bir fiat ve
rilecektir. 
TESPiT EDiLEN FIA TLER; 
işittiğimize göre, uyuşturucu 

maddeler inhisan bu seneki 
rekolteye şu fiatleri verecek· 
tir: Soft afyonlann temiz ve 
konaksız olmak şartiyle beher 
morfin derecesi 45 kuruş; te
miz ve ince toplanmış drokis
lere 40 kuruş; kaba topl~nmış 
yüksek morfinlilere otuz beş 
kuruş; kaba toplanmış dü
şük morfinlilere otuz ku
ruş. Bu suretle ekiciye azami 
derecede yaklaşılarak yardım 

etmek esası sağlanmış bulun
maL tadır. 

Bu fiatler~ göre Türkiye af· 
yonlannın vasati derecesi sa
yılan yüzde 12 morfinli ince 
afyonların beher kilosu da 420 
kuruşa satın alınacak demek
tir. 

ince ve konaksız olarak top
lanan afyonların morfinleri art-
tığından inhisarm gösterdiği 
yoldan gidenlerin mallarına 

hatta 560 kuruşa kadar değer 
bulmaları mümkün olabilecek-
tir. 

tesbit etmiştir. Müstahsil evel
ce bir lira avans alıyordu. Şim
diye kadar kaliteye göre bu 
mikdar 3-4 liraya çıkacaktır. 

Aynı zamanda geçen yıl afyon 
satıualma fiati stok toplanma
dan verilemiyordu. Şimdi fiat 

Ba suretle tesbit edilen fiat· 
ler, geçen seneler içinde tüc
car Te mntavass1tların verdiği 
fiatlerden aşağı yukarı % 50 
çok olduğundan inhisar idare· 
sinin aldığı bu karardan müs
tahsilin son derecede memnun 
olacağı şüphesizdir. 

derhal verilecektir. Ztraat vektli B.Mulzlis Eıtmen. 
Müstahsilin geri kalan ala- doldurmak ıçın hiç olmazsa 

caklarının malı teseJlümden iti- 10-15 :nüstahsilin arafarmda 
haren kısa bir müddet içinde bir ortaklık yapmaları laumdı. 
ödenmesine ve müstahsilin çok Bu ortaklık vaziyetinin ise 
zaman beklememesine son de- müstahsili her bakımdan zor-
rece de dikkat edilecektir. luğa götürdüğü anlaşıldığından 

BU SiSTEMiN iYi bu yıl bir kiloya kadar af yon 
kabul edilmesi ve bundan da-

inhisarlar idaresi kanunP.n TARAFLARI ha az miktarların da iki üç 
alımlarını laboratuvar tahlili ile Bu yılki alım sisteminin en mustahsilin birleşmesi suretile 
yapmak mecburiyetindedir. Bu iyi taraflanndan biri de müs- bir kiloya iblağı hususları te-
itibaıla satın alma sırasında tam tahsilin arzedecekleri afyonla- min olunacaktır. 
bedelin ödenmesine imkan gö- rın bir kilo gibi asgari had- İnhisar idaresi eksperlerinin 
rülmemiş ve gene geçen yıl larda bile kabuJ edilmesi ola· bazılarım, yanlarında fenni 
olduğu gibi avans usulü kurul· caktu. inhisar idaresi, geçen çizgi ve algı iletJeri bulundu-
muştur. Ancak, üretmenin dar yıl, arzlann en aşağı 50 kilo- ğu halde ekim mıntakalarına 
bir vaziyette kalması arzu edil- lok sandıklarla yapılmasını göndermiştir. Bunlar köy köy 
mediğinden idare bu avansları mecburi kılmıştı. Halbuki af- dola~arak ekicilere fenni çiz-
aşağı yukarı umumi bedelinin yon miktar itibarile az çıktı- me ve toplama usulleri?i gös-
yüıde 80 ne yakın rakamlarla ğından 50 kiloluk bir sandığı tereceklerdir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 
Oksüzler de neşelendi 

Gazi okulunda konser verildi, milli 
danslar, zeybek oyunları oynandı 

Yusuf okulu da çocuk bayramını Rıza 
şayan 

takdire 
bir varlıkla tesit etti 

Oazi okula Ma11doimato takımı 
Çocuk bayramı münasebe· larmın himayesinde müstesna 

tiyle dün yapılacak merasi:n birgün yaşamışlardır. 
ve eğlenceler için çok geniş Öksüzler için birgün evvel-
bir program hazırlanmış, he- den yemekler hazırlanmı~ ve 
men bütün ilk mekteplerin Buca alanındaki çamlığa gidil-
muayyen meydanlarda toplan· mesi kararlaştmlmışb. 
ması kararlaştırılmıştır. Fakat Yağmur yJizünden bu prog· 
hava müsait bulunmadığından ram tatbik olunamamış öksüz-
bazı mektepler binaları dahi- ler Salepçioğlu camii altında-
linde müsamereler tertip eyle- ki merkezlerinde toplanmışlar, 
mişlerdir. milli şarkılar söleymişler, arala-

Dün öksüzlere yardım ce- rında muhtelif eğlenceler ter-
miyetinin himaye eylediği yav- tip eylemişlerdir. 
rular idare heyeti reis ve aza· Saat onbirde beş otobüsle 

• 

Gazi meydanına gidilmiş, ora· 
dan Alsancağa ve Alsancaktan 

Güzelyalıya kadar yavrular 
gezdirilmiştir. 

Güzelyalı pazar yerinde da
vul zurna ile zeybek havaları 

oynayan, eğlenen halk seyredil
miş, müteakiben merkeze dö-

nülmüştür. Yavrucuklar büyük 
bir neşe ve sevinç içinde bu-

rada yemeklerini yemişler ak

şama kadar oynamışlardır. ida

re heyeti yetimlerin gönüJlerİPİ 
almak için dün sabahtan akşa-

m:ı kadar onlarla meşgul ol

muşlar ve yavrucuklarla birlikte 

yemek yemişler, onlara çıkulata 
ve şekerler dağıtmışlardır. 

GAZlOKULUNDA 
Alsancaic Gazi okulu dün 

çok zengin programla bo mutlu 

günü kutlulamıştır. Mektebin 

temsil ve konferans salonunda 
to?lanan çocuklar bugünü bti-

y~ık bir neşe içinde geçirmiş

tir. Talebelerin hepsi tertemiz 

giyinmişlerdi. 

Küçük yavrucaklardan mii
ıekkep Mandolina takımı kon-

23 Nisan l\1il!i bayram şerefine 

TAYYARE SiNEMASINDA 

serler vermiş, muhtelif danslar 

yapılmış, zeybek oyanları oy

nanmış terbiyevi eğlenceler 

tertip olunmuştur. 

YUSUF RIZA MEKTEBiNDE 

1 - TÜRK 1 N K 1 L A B 1 nda Terakki hamleleri 
• Türkçe sözlü milli filim 

Yusuf Rıza mektebi de dün 

23 Nisanı takdire ıayao bir 
varlıkla tes'it etmiştir. Büyük 

salona bütün çoçuklar toplan
mışlar, her sınıftan bir veya 

iki yavru 23 Nisanın mana ve 

ehemmiyetini tebarüz ettiren 

nutuklar söylemiş, manzume· 
ler okumuştur. 

30 senelik canlı bir tarih " Meşrutiyet, 31 mart faciası, Hareket ordusu. - ittihadü terakki, Beşinci Mehmet, Balkan harbı, 
Umumi harp, Çanakkale, Ecnebi işgali, Sevr paçavrası, istiklal savaşı, LOZAN, Abdülmecit - Türk zaferi - lzmirin istirdadı, 
Yurdun kurtuluşu, Cümb11riyet ve feyizleri. 

~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~-~ 

2-KANGISTERLER ARASINDA 
Eddie Cantor'un en güzel, en heyecanlı ve insanı kahkahalara boğan, akıllara durgunluk veren harikulade filmi 

Ayrıca Paramunt Dünya havadisleri filmi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAA TLARI 
Cuma, cumartesi ve Pazar günleri 11 - 2,15 - 5,45 - 9,15 seanslarında " Gaogısterler arasınaa" 1 - 4,30 - 8 

seanslarında " Türk inkılabı " filimleri gösterilecektir Fiatlerde zam yoktur. 30 - 40 - SO kuruştur . - . . . . ... .. . - .. ••• .... . :~ . . . ' ' . . - ' . . . . . .. 

Milli şarktlar ve oyunlarla 

eğJeneıı küçükler öğleye doğ

ru otobüslerle evlerine kadar 
gönderilmişlerdir. 

24 Nisan ıe37 

ı:p•liti 
Bayram günü --11-

Dikhat ettinü mi siz de? 
Dün •abah, mini mini çocuk · 

ların tavırlannda cBen'im» di
yen bir baıkalık, gururlandırıcı 
bir inanç vardı. Çocuk hüviyet· 
leri içinde yarınki kıymetlenme• 
lerine inanıyorlardı. Rengin bah· 
çelere dağılıveren kokulu çiçek· 
ler gibi sokaklara yayılmaları, 
kona,maları, gülüşmeleri, şarltı 
söylemeleri ne kadar :zevk verici 
bir giiv~ni ilşa ediyordu. 

f Her büyük, ne kadar inkar e-

ı
derse etsin; hangi yaşta bulunur· 
•a bulun.un, baharla eşit olan 
pürüzsüz kahkahalı çocukların 
yakınında çocaklaşhğını larke • 
debiliyor. Ben de, eski bir allf• 
hanlığa uyarak Eabahı bekledim. 
Göğsü sevinçten şişkin çocuklar 
gibi, sokağa çıkarak bir tramua· 
ya atladım. Hiçbir işim olmadığı 
halde, izmire iniyordum. 

Bomboş tramvayımız dakika
lar içinde neşe mii&tevlilerinin 
baskınına uğrıyarak derin •ülıa
netind en uyandı. Çocukların ne· 
feleri fazla sürmemişti. Tram· 
vay memurunun epeyce kaba, ço
cukların ömiirlerinde ifitmedik
leri h~ bir luanla •öylediği 
sözleri dinlediler : · 

- Aıağıya, aTf •• 

Çocuklar durganlaıtı, belki de 
buna ehemmiyet vermiyecekler • 
di. «Yanlış tramvaya bindikleri 
için » kendilerini elleriyle, kol -
lariyle tıf'liıya inJirmeğe ha%1T• 
lanan memurun hareketinden le
na halde üzüldüler. 

Bana da hareketinde haklı gi. 
bi gelen tramvay memurunun, 
kabalığını bugün mii•amaha 
ile karşılamak elimden gelmedi. 

Neriman GVRSA 

G. Saray - O.spor 
-Baştaralı birinci •ahilede

göstercceklcri alfika, misafir takunııı 

daha sık şehrimizi ziyaretine vesile teş
kil edecektir. 
Takımda Lütfi gibi, Reşat gibi 1zmirlJ 

oyuncular da vardır. Takım, heyeti 
umumiyesi itibariyle kuvvetlidir. Bil
hassa hücum hattında kıymetli elcıruın
lar vardır. 

Bugünkü maçın nasıl bir netice ve
receğini şimdiden kestirmek mümkün 
değildir. Galatasaraylılar, takımların

dan emindirler. Galibiyetin kendi ta
raflarına teveccüh edeceğini iddia edi
yorlar. 

Doğanspor takımının hazırlığı çok 
yerindedir. Oyuncuların maç kabiliye
ti faztadır. İzmire gelen takımlıınn kar~ 
şısında iyi neticeler almakla maruf olan 
Ooğansporun, bu maçta kolay bir gali
biyet temin edemiy~ :ınlaşıhr. 

*** Milli küme takımlarında oynamıyan 
çocukların antrenmanlı bulunmalarını 

temin için bahar kupası maçları tertip 
edilmiştir. Her kulüp maç günlerinde 
iki takım sahaya çıkaracaktır. Müsaba
kalıır resmi mahiyettedir. Müsabaka
ların Halk sa.hasında yapılmnsı karar
laşmıştır. 

Maçlara Pazar günü başlıınncaktır. 

llk maç Yamnnlar spor-Doğanspor ara· 
sındadır. Ayni günün ikinci maçını 

DÖğanspor-'Oçokspor yapacaktır. 

• Gazetemiz 
~ 

A11:karada satış teş-
kilatı yapmıştır 
" Yeni Asır ,, Ankara da 

aşağıdaki yerlerde satıla
caktır : 

Akba Kitap evi 
Karaoğlanda AH 

Saman pazarında Dur 
All 

Yenlşehlrde bayi 
Mu$lafa 

TUtUncU AH Ekber 
Ahmet Enver bakka

llyesl tutun gişesi. 
Taşllanda gazeteci 

Ya kup 
TUtUncU karde,ıer 

pazarı 

Pc stacıda gazeteci 
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Aman Bandırmalı 
Eaki klasik Yunan muıikiıi Bi

zanata kiliaeye, Oamanlı devrin· 
de camie, tekkeye girmiş incel · 
mif aüzülmüş, minderleşmiş, ca
riyeleşmif bir muziktir. 

iyidir ho1tur. Tarihtir. Antika
dır. 

Onda bir mutaaavvıfın ilahi 
aşkı, bir dergahın cezbesi, bir 
türbenin inzivası vardır. 

Deruni hüznün, tef ek kürün a
hengi vardır onda ... 

*** Bugün türbe yok, cezbe yok, 
cariyesi ve minderi yok bir de
virdeyiz. 

Eski Yunan silahları ne güzel
dir. Roma kavgası, Gliıdyatur zır
hı ne güzeldir. Türk kılıncının 
pmlak kav.i, ve mızraktaki a • 
henk ne hamaıidir. işte bunun 
gibi güzeldir o eıki Yunan-Bi -
zanı-Enderun tıngırtısı. Bunun 
gibi müz.eliktir. 

Mitralyözün yanında ok, bom
banın yanında kılınç ne ise:Ak
tüel hayatın zevk vasıtaları ara
sında (Alaturka) muzik te odur. 

* T esbih çeken, nargile içen, en· 
imi giyen ve mindere oturan 
adam rakısını içerken bundan 
birşey duyabilir. Fakat bu adam 
kimdir.. Y~ayacak mıdır bu 
adam .. Kaç kişidir bu adamlar? 

Ağır endüstriye giren Türk 
'devleti içinde moral ve pişik 
ahenk buna müsaade edecek 
mi?. (Dümtek) ... lsterya tempo
sudur. Çekiç temposu değil. 

Bir sosyetede şataraban, bir 
labrikada nehavent çalınır mı, 
'dinlenir mi ? 

* Devletleşmiş lstanbul 
sanda ağır tekke cezbesi 
ğine yabancı bir gülle: 
Bandırmalı ..• 

radyo
ahen -
Aman 

K. ERGONEŞ 

Sofya Balkan antantma 
girmeyi kabul etti 

Bulgar yüksek 
askeri şurası 

SOFY A. 2 3 (Hususi) - Pokuz 
gündenberi bilafasıla içtima halinde bu
lunan Bulgar yüksek askeri şiirası, dün 
öğleden sonra müzakerelerini bitirmiş

tir. Şurayı teşkil eden generaller, Har· 
biye nazırının refakatinde saraya gide
ı ek S. M. Kral Borisin riyaseti altında 
son celselerini. akdetmişlerdir. 

Kralın başkanlığındaki toplantı iki 
z;aat sürmüş ve memleketin müdafaası, 
askeri sahadaki hamleleri hakkında yeni 
kararlar alınmıştır. 

Ayni saatte Bulgar nazırlar meclisi de 
Başvekilin riyasetinde toplanarak alınan 
kararları tasvip etmiştir. 

Sofya siyasi mahafilinde söylendiği
ne göre Bulgaristan hükümeti, Balkan 
Antantınn yaklaşma kararını vermiştir .. 
Askeri şura da bJ kararın tatbikinden 
faydalar umulduğu kanaatini ızhar et-
mi tir. 

KOMONIST F AALiYETl 
SOFY A 2 3 (Hususi) - Stefani ajan

sının bildirdiğine göre Sofyada bugün 
birçok komünist beyannameleri müsa
dere edilmiş ve şüpheli eşhasın evlerin
de taharriyat yapılmıştır. 

Bu hususta Sofyada mevcut malumat 
udur : 

Lahos köyü ıilk okul öğretmeni, sınıf 
talebelerini beraberine alarak köy cıva
nndn müşahede geziaine çıkmıştı. T esa· 
düfen köy civarında bir ma,ğaraya giren 
öğrenciler matbaa makinaları: bir çok 
e\·rak ve komünist beyannameleri gör· 
müşlerdir. 

Akşam evlerine dönen öğrenciler,ma· 
ğarada karşılaştıkları vaziyeti ebeveyn· 
lerine nakletmişler ve bu suretle ışın 
hükümete intikal etmesine fırsat vcrmiş
lt>ıdir. 

Zabıta, Dahiliye nazırının da emri 
üzerine derhal mezkur mağarada araş· 
tırmalar yapmıo, fakat bir takım beyan
namelerle -cKızıl bnyra'k> adlı bir ko· 
münist gazetesinden bn~ka birşey bula
mamıştır. Matbaa makinalnrı ortadan 
kaybolmu tu. 

Köylerde 
sağlık kursları 

Muğla, 23 (A.A) - 55 köy

den gelen köylüler için sağhk 

koruma kursu açılmıştır. Kursa. 

bir hafla devam e~i~ecektir. 
Kurstan çıkanlar köylerce sak
lık korucusu na mile vazife gö
receklerdir. 

YENi ASI 

• 
sergısı Kömür • açıldı 

Atatürk ----B. Karahanın ve
danamesini aldı 

Ankara, 23 (Yeni Asır Te
lefonla) - Sovyet sefiri B. 
Karahao bugün Cumhurreiıi 
Atatürke vedanamesini takdim 

· etmiştir. 

Başvekil, kömür istihlikiııi arttırmak, kömür kul- ~ç;;:k&T;g;;; 
N 

lanan cihazları yapmak başlıca politiKamızdır dedi Kurumu · 

Beynelmilel kömür · sergisine on iki devlet iştirak • • 
etmıştır 

Ankara, 23 (Yeni Asır Te- ı mür istihsalatını, kömürü muh· kini arttırmak ve kömür kul-
lefon1a ) - Beynelmilel kömür telif y~rlerde ve makinalarda, Janan cihazları yapmak hükü-
sergisi bugün saat on yedide evleroe kullanmayı öğretecek ve metin takip ettiği başhca bir 
Başvekil ismet lnönünün bir lcolaylaştıracak bir müessese politikadır. Bu politikayı ta-
nutkuyla ve törenle açılmıştır. o'arak sergiye çok kıymet ve- hakkuk yolunda ciddi bir 

Serginin açılmasında, Vekil- riyorum. Sergide gösterirmiş gayretle çalışan ve bu sergiyi 
fer, Mebus'ar, kor dip!oma- olan makinalar, hu memleket açmak teşebbüsünde bulunup 
tik, vekaletler ileri gelenleri ihf yacatına uygun olanlardan meydana getiren Arkadaşım 
ile milli müesseseler direktör- seçilmiştir. Sergiye layık oldu- B. Celal Bayar'a takdirlerimi 
leri ve kalabalık bir halk küt- ·ğu ehemmiyeti · tevdi ederek ve tebriklerimi huzurunuzda 
lesi hazır bu!unuyordu. .iştirak etmek isabetini gösteren arzetmek benim içi bir vaıi· 

Sergiye on iki devlet i~tirak firma!ara ve beynelmil el ser- fedir. 
etmiştir. Bunlardan Almany;t gimize alaka gösteren memle- Sergiye gösterdiğiniz yakın 
yirmi dokuz, Avusturya yedi, ketler~ teşekkür etmek isterim. ilgiden dolayı size ve buraya 
Belçika iki, Çekoslovakya iki, Bu açılış dolayısiyle yurddaş- kadar gelmek suretile alaka 
Fransa iki, Holanda bir, lngil- larıma işaret etmek istediğim gösteren kordiplomatiğe teşck-
tere üç, ltalya bir, Macaristan nokta, serginin mümkün oldu- kür etmek bir borçtur. 
bir, Amerika beş, Yugoslavya ğu kadar çok yurddaş tarafın- Açılan serginin memlekette 
bir ve Yunanistan iki firma '<lan gezilmesi ve görülmesidir. kömür istihlakini ve kömür 
tarafmdan temsil ediliyordu. Sergiyi bilhassa ailelerin gez- yakan aletlerin ve makinaların Başvekil ısnzet llıöllii 

Serginin kapısı önüne gelen mesını ve kömürün kullanış kullanılmasmı aratbracağını kuv- çok ziyaretçiler sergiyi görmek 
Başvekil ismet lnönü şu açılış yerlerini ·ve kola y lıklarını ya- vet1e ümid ediyorum. üzere koşmaktadır. Sergi mü-
nutkunu söy!emiştir: kından tetkik etmesini ve hele Başvekilin nutkundan sonra nas~betile Ankaranın kalaba-

Arkadaşlar; kadınlarımızın kömür istihlak kordela kesilerek içeriye giril-
hklaşaca«ı ve vilayetlerden bir - Ankarada ilk defa kuru- eden vasıtaları birer birer gör- miş ve sergi gezilmiştir. l'l 

B d · h lk rok ziyaretçi gelecegw i kuvvetle lan beynelmilel kömür sergi• mesini istiyoruz. un an sonra sergı a a ,. 
sini açıyorum. Memlekette kö- Memlekette kÖmür istihla- açılmıştır. Daha şimdiden bir umulmaktadır. 

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

Kral B. ı Bükreş görüşme )erinin esası ............... .;;;. ............ ------------Edeni kabul etti 

Brüksel seyahati· hak- Romanya-Lehistan ara-
kında at verdi? sındakarşılıklıy;ardımdır • 

mı ıza 

lngiliz - Fransız harbiye nazırları da 
askeri meseleleri görüşüyorlar 

Londra, 23 (A.A) - Dışiş
leri bakanı B. Eden dün akşam 
kral tarafından Vindsor şatosun
da kabul ed imiştir. 

Parlamento mahafili bu mü
lakatta B. Edenin yapacağı 
Brüksel seyahati arasında mü· 
nasebet görmektedir. 

Morning Post gazetesi Brük
selde verilecek yeni kararlar 
olmadığım, çünkü Bt!lçikanın 
istiklali meselesinin halledilmiş 
olduğunu, Erkam harbiyeler 
meselesinin müzakere sırasında 
kasten bir tarafa bırakıldığını 
ve bunun Belçikanın icabında 

Ayni gazete 8. Edenin mü
zakerelere iştirak etmiyerefc 
Müsteşar Cranbourne marife
tile temsil edilmesi ihtimal 
halinde bulunduğunu kayde
diyor. 

Londra, 23 (A.A) - Belçi· 
ka lıükümeti pazar günü Brük· 
sele gel~cek olan Erten'e bir 
tayyare tahsis etmiştir. lngiliz 
hariciye nazın Brükselde sah 
gününe kadar kalacaktır. Fran
sız lngiliz beyannamesinin bu
gün öğleden sonra veya yarın 
Brüksele vasıl olması mubte
m~!dir. 

Sovyetlere karşı Bu anlaşmanın 

olmadığı tebarüz ettiriliyor 
··-·-·· Paris, 23 (Ö.R) - Bükreşte bir tefsire muhtaç ol-

Lebistan hariciye nazırı B. duğd anlaşılmaktadır. Çok 
Bekle Romanya hariciye nazırı mümkün telakki ediliyor ki B. 
B. Anlonesko arasında görüş- Antonesko bu mülakattan istifade 
meler devam ediyor. Siyasi ederek Leh - Çekoslovak mü-
mahfeBt!rin ihsas ettiklerine nasebetlerindeki gerginliğin 
göre bu görüşmelerin belli başlı izalesi için B. Bek nezdinde 
mevzuu Lehistan ve Romanya ısrar etmiştir. Buna mukabil 
arasında mevcut olan karşılıklı B. Bek te çok muhtemeldir ki 
yardım muahedesidir. Bu mua- Rumen - Macar münasebetle-
hede, ilk yapıldığı zaman, Sov- rindeki gerginliğin azalmasın-
yet Rusyaya karşı idi. Bu dan hasıl olacak faydaları 
günkü şartlar dahilinde yeni göstermiştir. 

••••• 
Fransada iş vaziyeti gergindir 

BUtUn memleket yavru
N larına çocuk haftasını 

kutlular 
Ankara, 23 (A.A) - Ço· 

cuk Esirgeme Kurumu ge
nel merkezinden: 
_ . Çocuk Esir!{eme Kurumu 
genel merkezi 23 Nisan ço

~ cuk bayramıyle çocuk haf
tasını bütün memleket yav
rularına kutlular. Hepsine 
sağlık, dirlik ve canlılık di
ler. 

Atatürk çocuklarının ulu-
1al egemenlik bayramıyle 

birlikte kendi bayramlarını 

çok neşeli ve sevinçler için
de geçirmeleri kurumumu
zun en kutlu dileğidir. 

Cümhuriyet çocuğunun ne· 
şesi ve sağlığı yur~un tü
kenmez kuvvet ve kıvancı

dır. 
U!T.Z7.7.z72ZYJ!}~~ 

Koca tepe 
Salıya gidiyor 
lstanbul, 23 (Yeni Asır Mu· 

habirinden) - lngiltere Kralı 

Samajeste Corcun taç giyme 
töreni münasebetile yapılacak 
deniz şenliklerine iştirak ede· 
cek Kocatepe torpidomuz salı 
günü hareket edecektir. 

Adatepe gönderllmlyor 
lstanbul, 23 (Yeni Asır Mu

habirinden) - Adatepe torpi
dosunun Cebelüttarık'a gönde-

rilmesinden sarhnazar edil
miştir. 

Istanbulda 
23 Nisan hararetle 

kutlul ~ ndı 
Istanbul 23 (Yeni Asır mu· 

habirinden) - 23 Nisan Haki
miyeti milliye ve çocuk bay-

ramı şehrimizde hararetle kut
lu:anmıştır. Taksim abide"ine 
çelenkler konmuş ve nutuklar 
söylenmiştir. Gece de şehir 
tenvir edılnıiştir. Neşe içinde 
bayramlarını kutlulayan çocuk· 
lardan bir heyet, büyUklerimi
ze telgraflar çekmişlerdir • 

Spor salonu askeri tedbirler almaya amade 
olmadığı şeldinde tefsir edil
miyeceğini bildiriyor. Ve diyor 
ki: 

Mancester, 23 ( A.A ) -
Fransız Harbiye Nazm B. 
Daladier lngiliz .. Fransız .bir• 
liğinin yıllık toplanbsında söy
lediği nutukda Fransanın da 
tıpkı lngiltere gibi hiçbir fii
tuhat hayali olmadığım, lngil
tere ile Fransa kardeşçe bir· 
leşmiş kaldıkları müddetçe 
Avrupa barışının muhafaza 
edilebileceğini bildirmiştir. 

Ek • • 1 d lstanbul, 23 (Yeni Asır mu-
ODOIDIYI can ~.n ır- habirinden) - Bugün Halkevi 

.._. spor salonunun temel atması 
Fransa ile lngiltere arasın

daki askeri ittifak halen çok 
sıkıdır. Ve şimdi fogilterede 
bu!unan Fransız harbiye nazı
rı B. Daladiyenin lngiliz har
biye nazırı B. Duf Cooper ile 
erkanı harbiyeler ve askeri 
meseleler hakkmda göriiştüğü 
şüphesiz bulunmaktadır. 

Londra, 23 (A.A) - Deyli 
Telgraf gazdesi silahlanma 
konferansı komite topl"ntısı • 
nın talik edilmesi muhtemel 
bulunduğunu bildirmektedir. 

Londra, 23 (A.A) - Oeyli 
Telgraf gazetesinin siyasi mu· 
habiri B. Daladiyenin görüş· 
nıelerinin askeri işlere değil 

daha umumi meselelere taalluk 
ettiğini · bildirmektedir. 

Subayla~ımıza diplomaları verildi 

Atatürk heykeli açıldı 
nutuklar söylendi 

lstanbul 23 (Yeni Asır muhabirinden) - Bugün yedek subay 
mektebinde bin yedi yüz talebeye yedek subay diplomaları tö· 
renle veriJmiştir. OipJomalarını alan yedek aubaylanmız, Taksim 
abidesine muntazam yürüyüşle giderek çelenk koymuşlardır. 

Yedek subay mektebinin kapısındaki ATATÜRK heykelinin 
küşat resmi de bugün yapılmışbr. Bu münasebetle mektepte bir 
ziyafet verilmiş. nutuklar söylenmiştir. 

mak işsizliği eritebilir mi s;~·/ab;;r~~ilerine 
Paris, 23 (Ö.R) - Fransada 

iş vaziyeti yine oldukça ger
gindir. "Temps,, gazetesi sos· 
yal çalkanblar arasında bir 
demokratik hükümet esaslarını 
gözden kaybetmemek lüzumu· 
nu gösteriyo~. 

endüstri ile ticaretin fazla ka- mükafatlar verildi 
zançlarını munzam bir resme 
tibi tutmaktır. Buna lngiline 

ne denir bilmeyiz. Fakat 
Fransızcası zenginleri ödet
mek demektir. Bunu kim 
teklif ediyor? Zenginlerin 
mümessili oJan muhafazakar ulnformation,, gazetesine göre 

işsizliği eritmek için biricik 
çare memleketin ekonomik fa· 
afiyetini canlandırmaktır. 

"Populaire de Nantes,, şun· 
Jarı yazıyor: lngiliz maliye na· 
zmnın bütçe açığın1 kapatmak 
için bulduğu biricik çare varidat 
vergisini bir Ingiliz lirası için 
3 pence mikdarında yani yüz· 
de 25 nisbetinde artırmak ve 

bir hükümet, ve muhafazakar 
gazeteler bu tedbiri alkışlarla 
karşılıyorlar. 

lngiJiz zenginleri, görülüyor
ki devlet menfa.atine lazım 
gelen fedakarlıkları yapmasını 
biliyorlar. Fakat zenginlerin bu 
suretle hareket etmesini bilme· 
dikleri başka memleketler var• 
dul 

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1937 Beynelmilel Paris Sergisi 

Mayıs • ikinci te,rln 
Sergiyi ziyaret için gelecek ecnebilere : 
Gerek Paristc ve gerek Fransanın her tarafında birçok iktııındi Eaideler v 

vesaiti naldiycde ve ayni zamanda on defalık sergi duhuliyesinde yüzde elli tenzİ·. 
~at temin eden (HUSUSi KARTLAR!) almak ve bu huıusta fazla malumat: 
:Cdirunek istiyenler her gün saat 1 1 den 12 ye kadar iz.mir F ranıız baı konso-: 
Eıosluğu Kancilarya tubesine müracaat edebilirler. S. 3 ( 6 72) 1-3: 
~-·················································································!····· 

lstanbul, 23 (Yeni Asır Mu

habirinden ) - Askeri Lisesi 
spor müsabakaları birincilerine 

bugün Taksim stadında tören· 
le mükifatları verilmiştir. 

Silahları bırakma 
konferansı 

Londra, 23 (A.A) - 6 Ma
yısta akdi mutasavver olan 
silahlan bırakma konferansı 

civanı içtimaın'n 30 Mayısa 
bırakılması ihtimal dahilinde
dir. Divanın lsveç hariciye 
nazarı B. Sandlerin talebi üze• 
rine konferanMa iştirak eden 
devletlerin teslih bütçelerinin 
neşredilmesi meselesini tetkik 
etmesi lazım gelmektedir. 

Japon Sefiri 
Tokyo, 23 (Ô.R) - Japon• 

yanın Roma Sefiri Pariı Sefir
Jiğ ine tayin edilmiştir. 

J. 



...... . YE 

Venedik mülikatı Avamkamarasında bir sual 
---------------------------------------------------------------------

B. Mussolini ve Şuşnig arasındaki lngiltere şim~ilik Almanya ile temasa 
gelmek için bir sebep görmiyor mülikat 

•• uç saat 
•• •• •• 

surmuştur -Almanya ve küçük 
Antant ile 

münasebetler üze
rinde görüşüldü 
Roma 23 (Ô.R) - Dün Ve• 

nedikte B.a. Mussolini ve Şuı· 
nig arasındaki mülikat Oç saat 
ı6rmüt ve iki başvekil bu sa• 
bah ta saat 12,30 aulanna ka• 
dar görütmüşlerdir. Hariciye 
nazın kont Ciano ile B.Gido 
Smit mülakatta hazırdılar. Mü
llkat neticesinde matbuat na· 
zın B.AJfieri gazetecileri kabul 
ederek ıu tebliğde bulunmuş· 
tur. 

NE GÔRÜŞTÜLER 
Venedik mülakatı esnasın· 

da iki hükümetin reisleri mem• 
leketleri arasında işbirliğinde 
1amımı bir dostluk havası 

içinde devam ettiğini müşahe
de etmişler ve gerek Avus· 
turya ile ltalya arasında, ge· 
rek bunlarla diğer devletler 
arasında mevcut meseleleri 
gGzden geçirmiılerdir. Düçe ve 
Şansalye ba meseleler nzerinde 
tam bir görtlt birliğini mem· 
nuniyetle kaydetmişler ve iki 
memleket münasebetlerinin dai
ma Roma protokoJJan esasına 
dayandığı prensibini teyit et· 
mitlerdir. Protokoltin mOsait 
tekilde tatbiki ve bunun neti· 
cesi olan sağlam işbirliği iki 
memleketin dostluğunu tak
viye etmiştir. iki başvekil 

iki memleket arasında İf'\ 
birliğinin neticelerinden mem· 
nun olmuşlar ve Avrupanın bu 
kısmında Tuna devletleri ara· 
ıında münasebetlerin normal 
bir tekle girmesi için bunun 
esaslı bir unsur olduğu mllta
llasında bulunmuılardır. 

ALMANY ANIN iŞTiRAKi 
OLMAZSA 

l~i büktımet reisi Tuna bav· 
ıasında normal münasebetlerin 
Almanyanın iştiraki olmaksızın 
mümkün olmılacağı noktasında 
mutabık kalmışlardır. Viyana ve 
Romanın Berlinle ayn ayn an· 
laşmalan, ve ltalyanın Yugos· 
lavya ile yaptığı soh pakt orta 
Avrupada vaziyetin gerek bu 
kıt'a için, gerekse bütün Av
rupa için sulh lehinde inkiıafı 
için teminatt1r. 

Loodra, 23 (Ô.R) - Avam 
~ 

kamara~ınuı dDn akşamki içti· 
maında işçi partisi mebusların· 
dan 8. Arthur Henderson baş· 
vekil B. Baldvinden Almanya 
ıansölyesi B. Hitlerin yeni bir 
dünya ekonomi konferansına 

Almanyanın iştirake hazır ol
duğu hakkındaki beyanatından 

haberi olup olmadığını ve ken· 
di hesabma bu mr.sele hakkın· 
da beyanat yapmağa niyeti 

ln[!ilferenın Maliye nozıtt /'Vevıl Çembeı/ayrı ıle Handye nozm Ed:Jn 
olup olmadığını sormuştur. B. Dohılive Nazuı /ohn Siman 

Baldvin şu cevabı vermiştir: masa girmesi için bir sebep dan da bilhassa " milli müda-
/ta/van lfa11aye nazm Avustuıya-Macar Haıiave nazu/atı ile bu aıada - Hükümet B. Hit!erin he- görm~mekteyim. faaya iştirak " vergisi verilen 
Şansölye bu münasebetl.e l pakta benzer bir paktı da yanahna görmüştür. Bu mese- Diğer hatipler Amerika i)e ve endüstri müesseselerile tica-

Düçe ile ekonomik münasebet· Romanya ile yapmaktadır. Italya lede mumaileybin takmdığı harp borçlan meselesine te- ret müesseselerinin kazanç 
lerden bahsetmft ve memnuni· bir taraftim kendisi ile bu tavrü hareket bir çok defalar mas ettiklerinden Maliye nazırı fazlası üzerinden alınacak olan 
yetini mucib bir inkiıaf müta devletJer arasında, diğer taraf· izah edilmiştir. Bunu tarif ve sir Neville Cbemberlain de· vergiye ait olmuıtur. 
hede etmiştir. tan bu tavletlerle Avusturya tayin etmek bize ait değildir. miştir ki: Milletler cemiyeti gene) sek-

SAMiMI TEZAHÜRAT ve Macaristan arasında işbir- lngiliz hükümeti kendi hesa- - lngiliz nazırlarının Vaşing- reterliği ekonomik dairesi eski 
Viyana, 23 (Ô.R) - Avus· fiği için çalışmaktadır. Macar bına yeni bir beynelmil_el eko- ton seyahati sırasında bu ıefi ve mfistakil Oksford meb· 

turya gazeteleri şansölye Şuş· revizyonizmının bu mukare- nomi konferansına iştirake meseleye tabii temas edil- usu Arthur Calter beynelmilel 
nigin Venedikte yalnız bükü· nete güçlük çıkarmasına rağ· hazırdır. Şu şartla ki önceden miştir. lngiliz hllkümeti harp ekonomik vaziyetinin islAhı için 
met erkanı değil, aynı zaman- men bir neticeye varmalı.: tam tahkikat yapılmalı ve bu borçlan meselesinin kat'i ola· Fransa başvekili B. Blum ta-
da halk tarafından candan ilmidi de vardır. Fakat buna tahkikat konferansın muvaffa- rak halli için müzakereye ha- rafından tatbik edilen siyasetin 
doğan dostluk tezahürletile mukabil Roma, Prag ile bir kıyet ihtimalini göstermelidir. zırdır. Yeter ki hal ve şartlar tesirlerini takdirle kaydetmiı 
karşılandığını memnuniyetle mukarenet arzu etmemektedir. girişilecek miiıakerelerin mem• ve gümrük duvarlarını alçalt-

Ve yine şu şartla ki böyle bir 
kaydetmektedir'er. Digv er taraftan Avusturya için nuoiyet verici neticelere vara- mak irin lngiitere, Fransa Ye 

konferansın hazırlanması lüzu- 7 

BiR MAYIS ŞENLiKLERi çok mühim olan Habsburglar cağı ümidini uyandıracak ma· Amerika arasmda bir anlaşma 
Ö 

mu veçhile olmalıdır. 
Milino, 23 ( .R) - Alman meselesi hakkında da, saltanat hiyette olsun. Bu gayeye var· lüzumu üzerinde israr etmiştir. 

bükümetinin davetiyle 20 ltal- iadesi hakkını ıeklen muhafaza B. Henderson lngiliz bükü· mak için en iyi usulün ne ol- B. Arthur Calter demiştir ki: 
yan gazetecisi Almanyaya ha· eden müphem bir formül bu· metinin bu hususta Alman hü- doğu hakkında bir mütalaada - Geçen aylardan beri 
reket etmişlerdir. Bir Mayıs lunmuştur. kümetile temasa girmeğe mü- bulunmağa mütemayil değilim. beynelmilel münasi:betlerde his 
şenliklerinde hazır bulunacak· ltalya-AYusturya münaseba- temayil olup olmadığını sorun- Bundan sonra Avam Kama• edilir bir salah göze çarp• 
lardar. tını alakadar ettiği cihetle gö· ca B. Baldvin demiştir ki: rası bütçe müzakeresine devam maktadır. Bu salib muhtelif 

ŞUŞNIGIN BEYANATI rüşülecek meseleler arasında Mütekaddim tahkikat etmiştir. Muhtelif hatiplerin unsurların eserdir. Bunlann 
Paris 23 (Ô.R) - Dün Ve- para meseleleri de mevcuttur. va2ifesi Belçika başvekili B. tenkitleri • bilhassa muhalif arasmda 8. Blumun şabsını çok 

nediğe muvasalat eden Avus- FRANSIZ GAZETELERiNiN Van Zeeland tarafından de- hatipler tarafından • milli siya· ı yüksek tutmak yaraşır. 
turya şansölyesi B.Şuşnig Mus· TEFSiRLER[ ruhte edilmiştir. Şimdiki halde setin umumi heyete ve bazı Hu PÖz)er hararetle alkışlan-
solini i)e görüşmüştür. Zanne- Paris, 23 ( Ô.R) - Fransız hükümetin Berlinle ayrıca te- muhafaıakir hatipler tarafın· mışhr. 
dildiğin~ göre bu müzakereler, gazeteleri B. Şuşnigin Venedik ··-·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .......... •••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~iyase~i~i ~klının erdiği gib~ ŞANSÖL YE~•N .. HÜLYA~.' Bir Japon heyeti 
beklenildiği gibi Roma proto- seyahatini alaka ile takip et- ıdare ıçın bır derece serbestı Malüm oldugu uzere şansol· 
kollarun teoit edecek, fakat melde ve Avusturya ~ans6lye- k k • d . h 1 B··~ ·- v· A . k . . 

J azanma arzusunaa lr. yenın o yası . ..,.a~e!..,.. -. ·- mert aya O'Jttı 
bilhassa şu neticeyi de tasrih sinin takib ettiği gayeyi anla- uoeuvre,. gazetesinde Bn. yana - Prag mıhven uzerınde o . 
edecektir ki iki taraftan her mağa çalışmaktadırlar. Tabouis şu tahminlerde bulu- Tuna devletleri arasında dost Tokyo, 23 (A.A) - 28 N•-
biri, diğer tarafın Rouıa proto· "Humanite" Mussolini • Şuş• nuyor: Roma· Avusturya va· bir blok kurmaktır. Eğer böyle sanda bir Japon ekonomi hey· 
kolundan hariç kalan memle- nig mülakatlanndan sonra neş- ziyetini dikkatle korumakta bir blok kurulabilirse demok· eti Amerikaya ve oradan in-
ketlerle serbestçe müzakereye redilecek hütün nikbin tebliğ· olduğunu ve bu memleketin ratik nazariyelerin orta Avru- giltereye gitmek üzere Tokyo-
girişmek hakkını tasdik edecek- lere rağmen her halde vaziyet- ftalyan nüfuzu zararına olarak paya yayıldığını göreceğiz. dan hareket edecektir. Harici-
tir. de bir degv iıiklik olacagv ıoı tah· N 1 S ı· · 1 p · 23 (A A) J a asyona osya ıst tesır erine aras, · - our K - ye nazırı serbest mübadeleye 

Şansölye Şuşnig verdiği bir min ediyor. Komünist gazete- kapılmasına müsaade etmiye- zetesinin Berlin muhabiri Siya· 
mülakatta açıkça demiıtir ki: sinin fikrince 8 B. Mussolini • Al h f·1· · it ı doğru gelinmesi lüzumu üze-

ceğini Berline göstermek isti· sı man ma ~ ı ının a yan 
"istikbalde lüzum görecegv imiz ve Hitler tarafından Orta "ıyasetinde v kua eJmis olan rinde ısrar etmittir. Harbiye 

yor. Fakat umumiyetle siyasi 5 u g ~ 
hareket ıerbestisi hakkına ma· Avrupada ve Balkanlarda mabfellerde sanıldığına göre tahavvülden memnun olduğunu 
lik olmak iddiasındayız." Bu girişilen teşebbOsler ancak ancak bu tahavvülün Avu.stur· 

Al f Berlin ve Roma arasında nO-beyanat bilhassa Viyana ve manya ve ltalyanm men aaf· ya, Macaristan ve Çekoslovak· 
Prag hakkında bir anlatma ve lerine uygundur ve başlıca fuz mıntakalarıaın taksimi için yanan tekrar bir araya gelmesi 

nazırı ise heyetin ayni zaman

da Almanyaya da gitmesini 
tavsiye eylemiştir. 

Roma, 23 ( Ö.R ) - Tanrı 
mukarenet ihtimaline matuftur. alakadar devletlerin menfaat· bir anlafma mevcuttur. ltalya gibi bir netice vermesinden 

B iL ı yeli Japon 
Bu mukarenet ise ltalya tara· lerini asli g6ıönünde tutma· a &an arla meşgul' olmak için korkmakta olduklarını bildir· gelmiştir. 

tayyaresi buraya 

fından teveccüh ile görülme· maktadır. Avusturya, Berlin ve orta Avrupayı Alman nüfu· mektedir. .. ...................................... .. 
mektedir. Roma Avusturyamn Roma arasında bir muvazene zu .. altında bırakmaktadır. Figaro gazetesinin Roma devletleri i)e iki taraflı misak-
ancak şakuli Roma • Berlin unsuru olmuştur. Kendine Avusturyanın da şeklen re· muhabiri B. Mussolininin ltal· 
mihveri etrafındaki dostlukla- mahsus hiçbir kıymeti kalma· yi alınacaktır. Ancak Bay yanın Avusturyaya istiklalini 
rına müzaharet etmektedir. mış gibidir. Sadece bir mü· Hitler ve Mussolini ıçın müdafaa edeceği hakkında B. 

KÜÇÜK ANT ANT VE badele kıymeti vardır. işte bu reyin hiçbir kıymeti yoktur. Şuşnige y~niden teminat vere-
iT ALYA Şansölye Şuınig tarafından Olsa olsa Duçe şansölye Şuşıüge ceğini yazmaktadır. Duçe 

ltalya, bu cümleden olmak tavzihi istenilen vaziyet budur. harici siyasette biraz fazla ser- 1 Avusturyayı kollektif emniyet 
üzere, Yu~oslavya ile yaptığı Şansölye diğer taraftan harici bestlik verecektir. sistemi haricinde Küçük itilaf 

lar akdine teşvik edecek, Avus· 
turyanın Habsburgları tekrar 
saltanat mevkiine getirmek 

hakkını tanıyacak, ancak bu 
meselenin günün meselesi ol
madığmı tasrih edecektir. 

lanlanm Türklüğünüzü gösterin .. Tefrika No. UI hareketimizin bu plina göre tanzimi Ruhlara bir ürperme veren esraren- nalı tüfenkleri urunuz. Çavuş sen ma· 

-------~~-~---------------- ~~ku~Fkehe~~ili~~se~~d~am~~~ ı~~~n~nı~~Q~mL. ~~~ 
kalanınız, hatti saniyelerimiz olduğu- Yavq yavaı onlan bulduğumuz za- · bölükle muhabereyi temine çal11ın .. Mu-

T dt bir nefes gibi bir cevap işitiyoruz: 
- Zafer bizim olacak inan kuman

dan .• nu arzederim. man.. Ka1Jımıza bir zabit çıkıyor.. Ar-1 habereciyi bana gönderin .. 
Sözümüze nihayet verirken sizden kumda bir batarya var.. ,. ÇaVUf biraz sonra yanında birisiyle 

ufak bir ·ricada bulunacağım., Bugün Ba zabit kimdir.). Onun yürinil ör- geliyor .. 
üzerimdeki vazifenin ehemmiyetini tak- ten bu gece ıölıeleri olmua.. - Oğlum sen milin ) 
dir ederim .. Fakat bir Türk zabiti ate§ Tanıya~ıy~ruz .onu.. O da serbest - Evet .. Yüzba~ı buyurun. 
ve kavganın adamıdır. Onun için 'bu adımlarla ilerilemıyor.. - Dikkat et .. Smyal sarı kırmızıdır .. • his onun mümeyyiz bir vasfıdır Suyun sol sahilinde. fundalıkta bir Ona göre konuş .. 

lnsilizcec:len adapte eden : VEDAT A. UZUNDOST Arkadaşlar ve yüksek ~danla- te~iğin ~e~~nnda duruyor.. - Başüstüne kumandanım .. 
••••••••••• •• ••••• .... • .. ••• ••••••••••••••••• • • •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• rım.. Sizden ilk keşif kolunun, Junnan- -Bir aes ı11tiyoruz : - tik emre kadar nefeslerinizi bile 
raber Anafartalar cephesinde olduğu sözümil terkediyonım. dasını bana vermenizi rica ederim. - ÇaVQfL tutun ... 
gibi cesurluğu en son kan damlasına Yüzbaşı Hasan ağır ve heyecanlı bir Bütün salonda bu yüksek ve tehli· Bir ayak 8e9İ ileri atdıyor ı Sonra yutkunur eibi .. 
kadar tükenmiyen ~ Mehmet- sesle sözüne başladı: keli kumandayı istiyen erklnıharba - Buyurun yüzba,a.. - Çocuklar! .. diyor .. Vazifemiz çok 
çile ile muhakkak ki umdemiz zaferdir. - Büyük kumandanım ve arkadaş- karşı vakur bir takdir hissi duyuluyor. - Atet hattına ıirdik galiba! mühimdir. Ya ölüm. ya zafer .. Baidadı 

Kuvvci maneviyesinin sarsılrna .. Jığı- larım.. Müessif bir ölüme kurban gi- Karanlığı yarmak İstercesine bqına biz koruyacağız.. Şafakla beraber taar· 
na her sahada ispat eden ordumuzun den arkadaşımın bu vakitsiz matem •...... citÜI~. ~~pb~cle ileriye doiru uzatıyor. Ve birşey görmek ruzun başlıyacağa zannediliyor. Siz Türk-
ne kudretli olduğunu burada bir kere hatırası ile Fk müteessirim. Fakat bu cKaranlak> cenup akşamlannın ruhu istiyor.. eünüz.. Vatan ".Si zafer için bayabnazın 
dalı. göstermiş olacağız.Bu toplantımı- kahraman askeri çok yakından tanı- gıcıldıyan semasında panltalı yıldızlar - Bu tepeyi tutalım .. ili nefer al •.. biç kıymeti yoktur. Tarihinia' bir gün 
zı vesile ittihaz ederek feci bir suikaste yan ben onun iş birJitindeki kudretini var. Bahann rüzglrlannı ebedilcştirmit 1 Tepenin etrafını gürültü etmeden tetkik bile mailiibiyete tahammül edemez .. 
kurban olan yuzbaşı Her Paul'un ha- daima takdir ve tebcil ederim. gibi duran bu güzel topraklarda gözleri 1 edin. Türk çocuklan itlerinin ehemmiyetini 
t~~ı taz~z ıçin ~ir dakıka süklıt edil- Kumandanlarım ve arkadaşlarım, en çok kendine çeken uzun bir çöldür .. ! - Baş üatüne yüzbapm.. takdir etmit. birer anlan vakarı taıı-
mesuıı teklif cclenm. bugünkü fevkalade içtimaımızın hula- Cenubun şark taraflanna doğru ilerle- Oç gölge yerde sürüne .ürüne karan- yorlarda. 

Hepsi beraber ayağa kalktılar. Tam sasını ve aebebini bafkanımız izah etti- dikçe Mezopotamya yaylaaının biraz • lıklarc:la kayboluyorlar. . Bu sözler korku değil, bu aralan göl-
bir dakika selam vaziyetinde kaldılar. ler. Kuvvetli istihbaratımmn istinat et- &rıza peyda ettiiini görürüz. T epecikler-f Çok eürmiyor bu mefWll sükut .. Yine p)er üzerinde cMuhakkak zaferi> müj
Hasaam gözleri yaşlı idi... tiği vatansever unsurların kahramanca den müte.,.kkil bir ..badayız. Bol au 0 aölseleri ıöriiyoruz. deliyen bir tÜqi.r cibi abler yarat.,-or-

Bu ka~ töreninden sonra zekisiyle İngilizlerin bütün hücwn aörmiit yerlerde fundalıklar. var.Fırat - Yüzbatı • tepenin arkumdan .,._ du. Yüzb ... yine ~eii eözü diitü-
pap *'1ne devam etti: plinlaruu elde etmİf bulunuyoruz. ln- eahilini takip ediyoruz. ler p)iyorl. Kazma 11esleril. nür gibi dmdu. 

Se.ler .. Sesler .. Nal eceleri pliyor... - O halde lqilidere çok yakam... - EYet ~aklar .• Varifendı mühim-

- O halde başka söyliyeceğim yok .. 
Zafere arşl. 

Bu birkaç saniye içinde herkes mev-
künin ve vazifeainin ba11na geçmişti. 

Yüzbaşı eeslendi : 
- Çavuıl .. Aliyi hana gönder .. 
- Baıüıtüne .. 
Derin bir acsaizlik içinde Fıratın akı

pnı dinliyoruz .. 
Bu euada yerde sürünerek bir gölge 

Hasana yaklaşıyor .. 
- Yüzbaşım .. 
- Ali sen misin?. Söyle bakayım 

timdi .. 
- Kadını vapura bindirdim.. Ağlı

yan gözlerinde sadece bana : 
«Aman Ali oğlum> diyordu. c.Yüzba

ııya söyle kendisini korusun .. > cVerdi
ğim pliınlara muhakkak inansın .. > 

- Halinde, yüzünde bir ga} ri tabii· 
lik yok muydu ~ 

- Vallahi yüzbqım .. Kendım kadar 
inanıyorum ona.. Bu kadın doiru söy
lüyor .. Hem aize bir de kağıt verdi .. 

Ali Uiıch uzath. Yüzb&fl karanlıkta 
çok zor okuyabiliyordu. Fransızca ola• 
rak yaZl)aa ),u •brlann mana.m mit-
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Venedikte 

tır ••• 

Fakat Almanya tarafından nasyona
listler lehinde yeni bir gayret earh diitü· 
niilmemittir. S.dece. timdiden hareke-
te hazır olan • bazı tayyare Ye malzeme 

aevkıyatiyle iktifa edilecektir. iki neza
ret mümes:illerinin kanaatince lapall)'8 
maelesi Almanya İçin mühim bir aÇlk
la neticelenmektedir. Ve uiler bt'I ola-

A 

resmı tebliğ neşredildi 

• • 
ışı 

Denizlide spor faaliyeti 

Bisiklet yarışları 
muvaffakıyetli oldu 

Dağcılık ve yürüyücülük kulübü 
ile atlısporun faaliyeti canlıdır 

ıştilak edenleı bir aıada 
bille bu seyahate iştirak etmiş
lerdir. Akşam ilstü yine atlarla 
Denizliye dönüldü. Kulübün 
faaliyetini arttırmak için kulüp 
başkanı Sadi Erkut çok çalışı
yor. 

FUTBOL 
Denizlide aon gllnlerde spor 

bayati çok canhlık gBstermek· 
tedir. Ba ayın 26 •'nda Utak 
ıpor kalllplerinden muhtelit 
bir takım maç yapmak Ozere 
Denizliye geleceklerdir. Utak 
takımı evvelce iki defa D ~nizli 
mubtelitine yenilmiflerdi. Ba 
defa intikam maçına geliyor. 
Spor Ahaınnda eksiklerin ta
mamlanmaıına çahtalmaktadır. 

Denizlide spor hayatını can-
landırmak mak1adile biltün 
ıpor kulüplerinin murahbaala
rından mOrekkep bir spor bir
liği teıekkül etmitlir. Birliğin 
gayesi sporcular arasındaki 
ahengi artırmak, muhtelif vası
talardan iatifade etmek suretile 
ihtiyacı olan kul6plere yardım 
etmektir. Birlik ba maksadı 
temin etmektedir. • Tertip edi
len de•e gllrqiain ve Halke-
vinde verilen balonun hlsıla
bndan dağcdık kallb&a.e kırk 
lira, atbspor kulilb&ne altmıt 

beı lira verilmiş, deminpor ve 
diğer ıpor kuliipluine de for· 
ma ve ayakkabı tedarik edile
rek hami yardımlar yapalmışhr. 

Blbban Saraçotlu 

Çinin siyasi 
kalkınması 
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Milli bayram neşe içinde 
Gençlik Cümhuriyet . meydanında geçit 

yaptı, çocuklar şehri dolaştılar .. 
• ... · <:n•~,,;p,•·:~,,,,, . . ~ < 

Milli hılkimiyet ve çocuk bayramları 
dün coşkun bir neşe içinde tesit edil
miştir. Daha sabahtan itibaren şehir 

bayraklarımızla süslenmişti. Erkenden 
genç izcilerin trampet sesleri sokaklar
da çınlıyor, küçük çocuklar en yeni el
biseleriyle sokaklara yayılıyorlardı. 

Yramvaylar,, na.kil vasıtaları hınca

hınç doluydu. Havanın yağmurlu ol -
masına rağmen her iki bayram için ha
zırlanan program, tam bir intizam için
de tatbik edilmiştir. 

Program mucibince tam saat onda 
askeri bandonun çaldığı istiklal mar -
şiyle Cumhuriyet meydanında Atatürk 
heykeli önünde törene başlanmıştır. 

KARA GÜNLER 
Milleti idare ediyoruz diye 

oturdukları hükümet merke
zinde düşmanlanmız tarafından 
mekteplere varıncaya kadar 
reami dairelerin İfgal edilme
ıine, kendi askerlerimizin şehit 
edilmelerine karıı ufak bir ha
rekette bulunmak şöyle dur
sun, adeta o hareketleri haklı 
telAkki ediyorlardı. Sıkılmadan 
bu hareketleri yapan dütman 
kuvvetlerine milletin kendileri 
etrafında muti bir kitle olarak 

Gazi okulundaki müsamerede mini miniler 

••Nisan ıea7 

geçti 
• 

resmı 

Genç izciler geçit reaminde 

Merasim mahallinde vali, Müstahkem 
mevki komutanı ve belediye reisi, 
mektepler müdilr ve muallimleri, Kız, 
Erkek, Ticaret ve Kültür liseleri tale-
besi ile Sanatlar mektebi talebesi , izci 
talebeleri, yüzlerce halk hazır bulunu
yordu. Saygı ile dinlenen istik.lfil mar
şından sonra Cwnhuriyet Halk partisi 
namına kürsüye çıkan avukat Baha 

toplanmasını beyannameler neı
rettirerek güya vazifelerini ifa 
ettiklerini zannediyorlar, bu
nunla kendi mevkilerini ve şa
hıslarını takviye ettiklerini tah
min ediyorlardı. 

Genç izciler 

Gazi heykelinde : Y aurular 

Yağmur altında 

1 
Nasuh Yürük tarafından şu söylev ve
rilmiştir: 

B.BAHANIN SÖYLEVi 
ATA TÜRK'ün asil evlatlan, 
23 Nisan, bugün milli haki

miyetin ilanı, çocuk haftasının 

TAHAMMÜL ETMEDiK 
Haysiyet ve şerefine, gurur 

ve benliğime ve bütün mukad
deıatına yapılmak istenen bu 
taarruzlara milletimiz tahammtil 
edemiyordu. Milletteki bu arzu 
ve kabiliyeti eyice bilen epiz 
balaakirımız, olu &nderimiz 

M iUamereden bir intiba 

bat ginüdür. Cümlenize kutlu 
olsun. 

Bayram hepinizin bildiği gibi, 
ıevinç günü, neş'e günlidilr. 

Biz de bugün çok sevinçli 
ve neşeli olduğumuz için bay
ramı yapıyoruz. Bu sevinç ve 
n"şemizin sebebini ben hepi
nize tercüman olarak ıöyliye

ceğim. 
Yurdun dört bucağını kara 

bulut gibi karanlıklar sarmıştı, 
milletimizin, bayat hakkına taar· 
ruz ediliyordu, yaşamasına 

meydan verilmemek, artık isıni 
tarihe karıştırılmak isteniyordu. 

Cihana karşı resmi suretle 
milJeti idare ediyor gibi görü
nen ve miJletin başında bulu· 
nan sultanlar, kendi şahsi men
faatlerinden başka birşey dü
ıünmiyorJar, bin bir küçüklüğe 
tenezzül ediyorlar, milletimizin 
benliğini, gururunun, hayıiyet 

~~---e~refinin dii man 'zmeleri 

Atatürk bu vaziyet karıısında 
derhal yükaek tedbirini almııb. 

BugOa, on yedi aene evvel 
bugün, 23 Nisana tesad6f 
eden bu Cuma günü, AtatOrkOn 
istiklimizi, refahımızı vaideden 
milli hakimiyetimizi tesis ed~n 

' gurur ve terefimizi korayan 
kararları veren Türkiye Büyilk 
Millet Meclisini ilk açtığı gün-
dür. Bugün, bizim başımıza 
bir efendi tanımadığımız, ken-
di kendimizi idareye başladı
ğımız günün on yedinci yıl 

dönümüdür. Bugün, bizim hi
kimiyetimi7.İ, istiklalimizi, milli 
haysiyet ve şerefimizi, milli 
gurur ve benliğimizi muhafaza 
için mücadeleye içten, dıştan 

bütün bir cihanı husumetle 
mücadeleye karar verip onu 
icraya başladığımızı ilandan 
çekinmediğimiz günün yıl dö
nümüdür. 

YENi TÜRKiYE 
Biitün cihan için hürmete 

u.n..AJ .. _ 

Çocuklar otobü•lerle geziyorlar 
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Belçika l\toNTR: K~NF~RANsı 
veni statü yükünü Mısır pro 1esının son 

•• oy ra o 37 e 
Gheel~ de e ı er 

eden doktor 
olonisini idare 

anlatıyor? .. 
azaltmamıştır dd • • •• k t t• 

Londra, 23 (A.A) - Avam ma eSlfl} ffi uza ere e ) 
reler 

Delilerin hayatı 

az zararlıdırlar. 
DOKTOR ANLATIYOR 

B,'yaz cepheleri, bembeyaz perdeleri, 
bahçelerinin yeşil çimenleri ve çiçekli 
şeftali agaçlariyle İngiliz masallarında

ki evleri andıran Gheel evleri arasında 
dola·ırken doktor Sano anlatıyordu: 

- Bir gün Bruges şehrinde bir timar
hancyi boşaltmağa memur • edildim. 
Bu müesseseyi idare eden Sörler güç
lüklo karşılaşmışlardı. Burasının ka
panmasına karar verildi. İçeride benim 
görd üğiim 136 hasta vardı. İdareye tek
lif ettim: cBunlann hepsini bana veri
niz'• Verdiler. Bunların onda sekizi bu
raqa bizim ara.'llızda kalablldl. 

Moskovanın tam merkezi11de ha
len inşa edilmekte bulunan muaz
zam Sovyetler Sarayı, dünyanın en 
büyük binasını teşkil eyliyecektir. 

Bu sarayın yüksekliği 420 metre 
olacak, 6,5milyon metre mikabı ha
cımda bulunacak ve umumi sathı 
11 O bin metre murabbaını bir mik
tar geçecektir. 

Bu büyük saray, yukarıya doğru 
darlaşan, birbirinin üzerine konmus 
üç dairevi parçadan terekküp edecek 
ve nihayet bütün bina, Lenin'in 100 
metre irtifaında yapılacak muazzam 
heykeline, heykelle mütenasip bir 
muhteşem kaide teşkil eyliyecektir. 

Sovyetler Sarayının esas kısmını, 
tam !l'erkezini, 1 00 metre irtifaın

daki büyük salon işgal edecektir. Bu 
solon 20,000 kişi iatiab edebilecektir. 

Yazan Tok Dil Tefrika No: ıs 

başıyor 

kamarasında Liberal mebus
lardan Mander tarafından 
surulan bir suale cevaben Lort 
Cranb'lurne Belçikanın yeni 
Statüsünün bu mem'eketin Mil
letler cemiyeti abtnamesi mu
c:bince yüklendiği mecburiyet
lı ri azaltmadığını beyan et
m.~tir. 

Lort Cranbourne demiştiıı..)<i: 
Belçika miliet!er cemiyet!nde 

aza bulundu~u müddetçe mu
kave1enamede muharrer! mec
buriyetlere ba~lı kalacaktır. 
Bu gibi mecburiyetler ne Bel
çika tarafından yapılacak bir 
akd 11e de kendisiyle imzalıya
cağımız b'.r itilaf ile değiştire
biliriz. 

Londrada 

Yerler, 51 sıra üzerine tertip edilmiŞ' Bu küçük salonun etrafında 500 
büyük bir anfiteatr halinde dizili bu- bin kitaplık muazzam bir kütüphane 
lunacaktır. Salonun sathı, 12,000 büyük bir mütalaa salonu,birçok ça-
metre murabbaı olacaktır. ; lışma odaları bulunacaktır. 

Kongreler ve İçtimalar esnasında, Bu sarayda, ayrıca, bittabi, bir 
bu salonun müdevver şekildeki ortb. çok byük daireler, salonlar, bürolar 
kısmında sandalye ve koltuklar bu- da yer alacaktır. 
lunacak, fakat lüzumu takdirinde bu Sovyetler Sarayının muhtelif üç 
koltuklar, kendiliklerinden hususi parçasının üst kısımlan taraça haline 
bir makineler şebekesi \'asıtasiyle al- sokulacak ve bu taraçalardan Mas
ta düşerek, bu orta mahal, her türlü kovanın muhteşem panoramasını 
şenlikler için büyük bir aren halini s:y~~tmek mümkün ola.~ktır. _Le -
olacaktır. nın ın muazzam heykelının kaıde -

B b.. ··k 1 d ba k S sinde, 320 metre İrtifada, en üst ta-
u uyu sa on an ş a, . O'! - raça, Moskova ve civar üzerine çok 

yetler Sarayında ayrıca başka hır sa- geniş bir nazar sahası açacaktır. 
lon daha olacaktır. 5,775 ki~i istiap Sovyetler Sarayı aynı zamanda 
edecek. olan bu nisbeten ufak salo- 30 bin kişiyi istiap ~ebilecektir. 
nun sathı, 3500 metre murabbaı tu- Bu binada 62 tane yürüyen mer
tacak ve salonun tavanının yüksek- diven ile 99 tane asansör işliyecek-
liği 3 2 metre tutacaktır. tir. 

.. .. . . .. . I bena hakkı için babalık hakkını tanımam 
Kara Murat ağanın sarayı yoktu, ve~ seni döverim, tepelerim 1 

zirin sarayını mühürlettirdi, adamlarını Diye adamakılh korkutup: 
hapsettirdi. - Peki oğlum 1 Bizim de meramımız 

Ne kadar malı, mülkü varsa yansını bu değildi. Ancak şüphe hasıl olmasın 
kendisine, yarısını hazineye aldı. içindi. Var git makamında otur, elbette 

........ , bir niyaz edip kendimi ve ıeni haJa.s e-
Ertesi günü eski vezir Mehmet paş~yı derim. Sen teliş ile pederinin gönlünü 

Malkara·ya nefyettiler. Ve ilk iş olarak kırma! 
- Bre •akalı kopası kabak suratlı 1 rışla bağırdı : donanmaya bir iki daha yardımcı çek • Cevabını aldı ve yerinden asla ayrıl-

herif I Gol bakalım hesap veri Çuvalın - lleyyl Bre adamlar! Alın şu na· tiri vererek güya işi (tamam eylediler.) madı. 
ağzı varken dibinden delen fare 1 Do .. nıert herifi. atın Bostancı başı zındanına Beri tarafta makamlar, mansıplar yine KaclıJı.lc. tela§ı ortalıit aarml§tı, bazı 
nanmaya diye gönderilen elli bin kuruşu bakalım h3li ne olacak f allak. bullak oldu. En kodamanmdan, cahillere. köpeğe kemik atarcasına ve· 
niçin geri g~tirttin. sandıklarına koydun. Bir kaç ki•i ihtiyar Sofuyu kollarından en küçüğüne kadar eskiler atıldı, yeni· rilen kadılık lstanbulun ileri gelenlerini 
neden 9C:n devlet umurun bu değlü ha .. tutup, adeta sürüklercesine götürdüler. lcre yer hazırladılar. Bu arada kadılar da ayağa kaldırdı. 
rap, perişan ettin, kopaı!iı kulağına söz Bostancı ba"ı zındanı demek ölümün ilk değiştirilmeğe başlandı. Falan kadı azil, İsmeti, Şeyhzade,Muliarrcm zade,Kö
girmt-·di? ~leramın yalnız celbi rüşvet, bnsamağı demekti.Zavallının bacakların- falan onun yerine dama taşı gibi aJındı, ı,e Yahya, Molla Çelebi, Merhaba zade, 
cemi akçe idi?. Başına çd..amıyacak. işin da kendisini götürecek derman kalma- verildi. Hatti. insaf ve adaletile tanınmı~ Şuravi ve bir kaç aanklı; feyhülislimın 
ba~ında neden bulundun}. mı~tı. tir tir titriyordu. olan Galata kadısı Mehmet Çelebinin kapısına dayandılar, aralarında bir mli-

Şimdi hesap sırası sana geldi. . . . . . . . . . yerine fetva emini Mehmet efendi nas-- nazaadır koptu. 
Diye ağzına geleni söyledi. Hemen Bu sırada müftü ve §eyhülislam; aa - bedilince, Mehmet Çelebi babası 9ey.. Biri.si : 

kalkıp ta bir tokat atması, tepelemesi rayına bir kaç nefer adamile dönüyordu. hülisl&m Abdürrahim efendiye palas pan - Kadılık benim hakkım iken şuna 
kaldı. Zira, aıaray kapısında onu belliyen adam dıras gidip : verilmişi diye sızlanıyor, ötekisi : 

[,ki vezir ne olduğunu taşırmış bir larına : - Bana baksana peder 1 Sen sakalını - Hayır l benim hakkım idil 
tanrla, gözü yerd : - \' ezir hapsoldu, mültü dç hapse- lr.orkuya kapbrdı isen, ben gönlümü kim- Diyor. Şeyhülislam da, kaqılarında 

- Lahavle velakuvvetet Hak alnıma dildi. Canınızın kaygusuna bakın! seye vermedim, tuttuğum yol hak ve ne yapacağını p.şırmış, kendine aöz hı .. 
bunu da yazmışl Diye mütemadiyen mı· Korkusunu uydurmuşlardı, bu haberi adalet yoludur. Korkundan k.adJarı de- rakrnayan bu aank.lılara meramdan i.ciz 
rıldanıyor, asli cevap vermiyordu. duyanlar dağılıp birer tarafa kaçmışlar, ğiştirip, benim yerimi de ba~kaıına ve· kalmı~tı. 

Kara Murat ağa aöy)endi, söylendi, ancak müftünün iki üç adamı ve seyisi riyorsun, bu mansabı sen mi bana verdin - Hayır senin hakkın dı, benim hak-
•Öylendi, ağzına geleni ıavurdu ve bek· kalmışU ki ancalr. onlarla beraber etraf- ki elimden alacalr.sın. Bana ilmim kafi· kımdı. derk<ın mollaların arasında bir 
ledi ki sert bir cevap alsın, onu da duy- tan hakaret görerek sarayına sokula ... dir. Eğer o ciğeri bet para etmez Kadri cu,rcina, bir kıyamet koptu, aanklar yer· 

Rab· 

Mısırdan yabancı sermayelerin 
çıkmas! mennedileceği yalandır 

Paris, 23 ( Ö R) - Montrö 1 sebebiyet veren sayiaları kat'ı 
konferansında adli _tesvi.ye ko- surette tekzib eylemiştir. 
misyonu Mısır pıo1es.nın son Makram paşa Mısır büı.üme-
maddesini müzakere etmiştir. tin!n yabancılarla teşriki mesai 
Yapılan bir tadile göre muh- halinde bir siyaset gütmek ar• 
telit mahkeme müddeiumumisi zusunda bulunduğunu teyid 
hapishaneleri ziyaret hakkını ederek sözlerine nihayet ver-
haiz olacak ve ecnebi tf'baa- miştir. 
ları hapse konulunca. keyfiyet Montrö, 23 (A.A) - Kapi· 
muhtelit mahkemeye bildirile- trilasyonlar konferansı mahke· 
cektir. Mevkufiyf't tarihi ile melerin statüsü hakkında Mısır 
muhakeme tarihi arasındaki projesinin ilk kıraal:ını hitirmiş-
müddet asgari ba.dde indirile• tir. Bazı anlaşmalar tali komis-
cek ·ve konsoloslar kendi teba- yonlara havale olunmuştur. Bu 
alarmdan olım mevluıfları ziya- tali kom:syonlar cumartesi gü-
r-et edebil• ek!erdir. nüue kadar yeni bir metn tek-

Montrö, 23 ~.A k- 'f eyliyeceli:lerdir. 
ram paşa kap ülasyonlar kon · Bazı meseleleri daha tetkik 
feransının nizamname komisyo- ıçın konferans yarın sabah 
nu huzurunda beyanatta bulu- bir toplantı yapacaktır. 
narak gazetelerde yer bulan Paris, 23 (Ö.R) - Montrö 
bazı havadisleri yalanlamıştır. konferansmda ecnebileri, bil-
Gerek maliye nazırı gerek Mı· bassa mali bakımdan, farklı 
sır delegesi sıfatlariyle söz söy- muamele ihtimalinden siyanet 
leyen Makram paşa hükümetin eden bir metin üzerinde anlaş-
hiçbir suretle yabancı serma- ma basıl olmuştur. Pazartesi 
yeterin Mısırdan çıkmasını günü umumi komisyon intikal 
meneder yollu bir tedbir almak devres:nin müddeti hakkındaki 
niyetinde bulunmadığını bildir- mühim noktanın tedkiki~ c 

miş ve Kahirede acı akislere başlıvacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Milli bayram neş'e 
içinde 2eçti 

-- IJaştmafı A/Jıncı Su/ıt/Hte 
bir millet olduğumuzu on yedi · milli hakimiyetin manası ve 
sene evvel bugünkü lıareketi- çocuk bayramı hakkında çok 
mizle göstermiştik. Bunun için alkışlanan bir nutuk iı ad et-
seviniyor ve bayram ediyoru:ı: miştir. 

ve sevineceğiz, sonsuz ve sa- Bay Alaeddinin nutkunu iz. 
yısız seneler bu sevinci duya- mir erkek lisesi talebelerinden 
cağız. Yaşasın bize bugünü bay Muammerin sık sık alkış· 
tanıtan, bugünün zevkini tattı- !anan Türk inkıİabı ve Türk 
ran şanlı önderimiz Atatürk. Cümhuriyeti, milli hakimiyet:n 

Çocuklar; tesisi hakkındaki söylevi takip 
YENİ DEViR etti, 

Milletin kendisini kurtarmağa En son olarak kürsüye İz-nir 
başladığı bugün sizlerin bay- Erkek lisesi talebesinden bay 
ramınızın d:ı ilk günüdür, sizin Vedat çıktı ve b;r söylev verdi. 
bayramınızın ilk gününün böyle Müteakiben askeri bando 
büyük ve mübarek bir güne cümlıuriyetin onuncu yıldönü-
tesadüf edilmesinin manası var- mü marşını çaldı ve hep bir 

dır. ağızdan söylendi. izciler ve ta· 
Bugün, çalışmanın, azim ve !ebenin geçit resminden sonra 

irade kudretinin, birbirine bağ- törene son verilmiştir. 
!ılığın vereceği büyük fidelerin * 
remzi olan bir gündür. Bugii- ÖGLEDEN SONRA 
nün yavruları; hepiniz bu bay
ram gününden ders alınız ve 
hatıranızdan çıkarmayınız ki, 
hepiniz elele vermiş bir halde 
çalışkan, azimkar, namuskar 
ve irade sahibi bir insan ola
caksınız? Cümhuriyetimiz, in
kılabımız, istiklalimiz bununla 
korunacak, yurdumuz bununla 
şenlenecek, milletimiz bununla 
refah bulacaktır. Bugünün 
genç çocukları, biitün bu şey

leri siz koruyacak ve sizden 
sonrakilere de yine böylece 
ve daha yükselterek siz teslim 
edeceksiniz. Bir an hatırınızdan 
çıkarmayınız ki, dünyada misli 
gelmemiş, kurtarıcımız, ulu 
önderimiz bütün bun lan, 
(Ey Türk gençliği, birinci vazi
fen Türk istiklalini, Türk Cüm
huriyetini ilelebet muhafaza 
ve müdafaa etmektir. Muhtaç 
olduğun kuvvet damarlarındaki 
asil kanda mevcuttur. ) Sözleri 
ile size emanet etli. Sevininiz, 
sevinelim. 

Yaşasın büyük Türk milleti, 
yaşasın istiklal, yaşasın cüm
buriyet, yaşasın bize bugünü 
gösteren, bizlere bu itimadını 
izhar eden ulu kurtarıcımız 

Atatürk. 
NUTUKLAR 

Baha Nasuhtan sonra sö:ı: alan 
lzmir Erkek lisesi Türkçe mu
allimlerihden Bav AIAeddin 

Hava öğleye kadar mütema
diyen yağmurlu geçtiğinden 
evvelce takarrür ettiği gibi 
muhtelif semtlerde, halk ba
tipleri tarafından halka ve ço
cuklara söylevler verilememiş· 

tir. 
Öğleden sonra yağmur dine· 

rek hava açilmış ve çocuklaı 
biç olma1sa yarım gün olsun 
bayramdan i~tifade edebilmiş· 
lerdir. Sabahtan akşama kadar 
çocuklara tahsis edilmiş o~an 
iki tramvayda parasız gez
mişler ve bir vapur çocuk:arı 
iki saat kadar körfezde dolaş· 
tırmıştır. Vapurdan inen ço
cuklar, önlerinde askeri bando 
olduğu halde Halkevine gel
mişlerdir. Burada bine ya kın 
çocuğa çay ve bisküvit ikram 
edilmiş ve müzika muhtelif 
parçalar çalmıştır. 

flava seferleri 
Londra, 22 (A.A) - Mor· 

ning Post gazetesine göre Ka

nada cenup Afrikası hava hattı 
üzerinde işlemek üzere Alman 

balcnları satın alınmasını temin 
maksadiyle bir İngiliz sendi

kası teessüs etmiştir. Bund :ın 
başka Alman milhendisleri ida
resinde' balon inşası da tasav
vur edilmektedir. 



sahne a 

Turgutluda 
Yeni bir istasyon 
binası yapılacak 

Turgutlu (21 Nisan) 
Hususi muhabırimızden 
Kurtuluş savasında bir kül 

yığını halinde kalan kasabamı
zı modern bir şekle sokmak 
azmiyle her gün yeni binalar 
yükseliyor. Bu teceddüt ve um
ran hareketini büyük alaka ile 
takip eden Nafıa vekaleti şeh
rin ihtiyaciyle mütenasip mo
dern bir istasyon binası yapıl· 

masına karar vermiştir. Bu 
maksatla Hazirandan itibaren 
inşaata başlanmak üzere büt• 
çeye 30 bin liralık tahsisat ko
nulmuştur. 

Günden güne büyüyen Tur
gutlunun iktısadi ehemmiyeti 
nazarı dikkate alınırsa bu~ün 
en mühim ihtiyaçlarından biri
ni de geniş bir posta ve tel
gr.af binası teşkil etmektedir. 
Şımdiki posta binası küçük, 
dar, ve ihtiyaca kafi değildir. 

HALKEVl BiNASI 
Vali Dr. Lütfü Kırdar haleıı. 

konferans salonu olan bınanın 
m!iştemilatı ile birlikte Halke
vi için istimlakini muvafık bul
mu~!ar ve bu husustaki teşeb
büslere yardimlarını esirgeme
mişlerdir. Ş'.mdi istimlak mu
amelesi ikmal edildiğinden bi
nada icap eden değişikliklerin 
ve ili.veler;n yapı:masına baş
lanmıştır: 

Abdülhak Hclmıt için 
bUyUk bir toplantı 

Ôlüınile bütün memlekette 
büyük teessür uyandıran Ab
dülhak Hamit için bugiln Halk
evinde büyak bir toplantı ya
pılmıştır. 

Edebiyatımızın bu en yüksek 
şahsiyetinin hatırasını tazim ve 
taziz için büyük şairin bayatı 
ve kıymetli şahsiyeti etrafında 
konuşmalar yapılmış, eserlerin
den muhtelif parçalar okunmuş 
ve memleket gençleri ateşin 
hitabeler irat etmişlerdir. 

Rıza Kaya ----· Tanrı yeli Romada 
Paris 23 {Ö.R) - Tokyo

Lonrlra seyahatini yapan Ja
pon "Tanrı yeli,, tayyaresi 
Paristen Romaya hareket et
miştir. 

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

• lstanbul radyosu 
SAAT 
12 30 • 14 ara.ında plakla Türk musi

kisi, havadis, halk fal'kılan. 
18 30 Plakla dans musikisi. 
19 Çocuk esirgeme kurumu namına 

bir konferans. 

19 20 Konfrans. 
2 O F a'11 heyeti. 
20 30 Bay Ömer Riza tarafından arap

ça söylev. 

20 45 Fasıl heyeti programının deva-

mı. 

2 1 15 Şehir tiyatrosu komedi kısmın

dan bir temsil nakli 
22 15 Ajan• ve borsa haberleri. 
22 30 Plaklarla müntehap parçalar 

Ankara radyosu 
12 30 • 13 30 arasında Türk musikisi 

dahili, haric:i haberler, plak neş· 
riyahnın devamı. 

1 3 5 O • 1 7 arasında Cümhur ılyaseti 
Fli.rmonik orkestra81 tarafından 

konser. Mu~iki muallim mekte· 
hinden naklen . 

18 30 Muhtelif plak neşriyatı . 

18 35 Çocuklara Karagöz, Kuçük Ali 
tarafından 

halk şarkıları, musiki 
19 30 Arapça havadis. 
20 15 Konferans bay Naci Arol tara

fından. 

20 30 Dans musikisi. 
20 45 Çocuk bayramı münasebetiyle 

konferans. 

ZI Tnnburi bay Salihiltin n arka
daşları tarafından Törk musiki
si ve halk şarkılar~ 

Y'ENI ASIR 24Nlsan 1ea ,---·--------------
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

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

Hacıdavut zade 
RAHMi KAll,.\DAVUT 

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

IZMIR 
T eınrcıf adresi: KARADAVUT Telefon sao9 

~------·----------------------------------, inhisar 

SOFRA TUZU 
Piyasaya Çıktı ·-

Toptan Fiatler: 
, ________ -.ıı_ı:ııımıııı __ , 1 DAlllA 

l~UE 
Mutfak tuzları : 50 ki
loluk çuvalda kilosu : 

lzmir Liman işletme müdürlüğün
den: 

Mendirek üzerinde bulunan depolardan bir numaralı kömür 
deposu 1 Mayıs 937 tarihinden itibaren bir yıl müddetle kiraya 
verilecektir. !Vuvakkat teminat yetmiş beş liradır. 28 Nisan 937 
Çarşamba günü saat 16 da Şefler encümeninde açık artırma ile 
ihalesi yapılacaktır. izahat almak istiyenlerin levazım şefliğine 
müracaatları ilan olunur. 18-24 1170 (285) 

BBISTOL 
BEYOGLUNDA 

••••••••••••••• 
Bu her iki otelin müsteciri 
Tilrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

Türkiye Mensucat 
Türk Limitet 

Fabrkiaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu ız& lzmlı-

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

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

1 

HERKULES 
GÜBRE HÜLASASI 

Tütün 
Çiftlik 

Bağ 
Bahçe. 

Bostan 
Limonluk 

Ağaç 
Çiçek 

Sahiplerile meraklılarının 
hayretle istifade 

edecekleri bir gübredir. 
" Herkules " gübre hüla~ası Avrupa ve Amerikanın milyon· 

larca çiftçileri tarafından senelerdenberi kullanılmaktadır. 
Toptan satış yeri : ikinci Belediye caddesinde 
Kartal makarna fabrikasının satış deposunda 

5-10 (597) H 3 
~1:-.- ' . • . . . . ~ 

VATAN OTELi 
V..L = 1ZZ' 

Keçeciler Cellalbaşı sokağnda 
5 "'V":E 7 1 )~ 

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

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

(357) h.3 S.7 

TOPT .. ~N SATIŞ 
YERİ: 

Birinci Kordon inhi
sarlar baş müdürlüğü 

ambarı 

4 KURUŞ 98 
SANTiM 
Sofra tuzları : 64 kilo
luk sandıkta (1 ve 1-2 
kiloluk paket halinde) 
kilosu 9 KURU Ş 
Q,2 SANTlM 

DA.iJIA. 
KURU 

1 

--------------------------1----------------1' 
, ........ aımıııım1 ........................................ .. 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyelerİn : En modern ve en zarif çeşitlerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çocuk araba:arının: En lüks Avrupa mamulatı ve en dayanıklılarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucuzlar.nı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karyolaların ~ En lüks, beyaz ve sarı nikelaşlı modellerini 
• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

llaraççı Kardeşlerin 
mağazalarından 

l Z M 1 R ve A N KAR A 
temin edebilirsiniz. 

··················111111111111111111111111:11111 •••••••••••••••••• 

YENİ EV YAP ANLAR, YENİ EVLENENLER 
Mobilyelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler. , ___________ .............. __________________ , 

UDWÖÔKTOR 

HANDAN 
K. SARACOGLU 

Doğum ve kadın hastalıkları 
Mütahassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. ·Tel. 3956 

Evi: Köprü tapur iskelesi 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon No. 2545 

""'GOzlle~imi 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
zade sokağı Ahenk mat
baaıı yanında. 

Numara:23 
Telefon : 3434 

(229) 

Paris fakültesinden diplomalı 
Dlf tabipleri 

Memleket hastanesi diş tabibi 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

...... . .. ' ~-'. - .... 

Bü"iıiın kendi kabaha~iiiidır-;Zıra • ı11~1errnıii, 
ihmal eldiniz, bunlara iyi bakmadınız, 1İplbukl1 ' . -
.bundan daha kolay bir şey yoktur, zıra bıt , 

ılhtiyacı temin edecek bir PERLOOENT eıa 
. i . 

iyi diş _macunu_vardır •• 

r-e-' 
-~-... UI! ~~.ilı·~-4 f.~ ~ ~~l.. • 
~<Ut"!..,_"""""~ v.t.;- """""....;~~ 

~ 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile glizellik krem· 
!erini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tış!· r için h:mirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 2a.ı1 Telefon 34&9 
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F ratelli Sprco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
STURNUS vapuru elyevm limanı· 

mızda olup Amsterdam. Rotterdam ve 
Hamburg limanlan için yük alcalttır. 

TRİTON vapuru 16 nisanda limanı· 
rnıza eclip yiikünü tahliyeden sonra 
Burgas vama ve Köstence limanları için 
yük alacaktır. 

Svenska Orient Linein lrumpanyıw 
GUNBORG vapuru 26 nisanda Rotter
dam, H amburg, Gd,ynia ve Skandinav· 
ya limanlan için yük alacaktır. 

SERViCi MARITIME ROUMAIN 
ALBA JULIA vapuru 2 1 nisanda 

gelip Pire. Malta ve Marsilya limanları 
İçin yük a lacaktır. 

SUÇEA VA vapuru 19 mayısta gelip 
Malta, Cenova ve Marsily limanlan için 
yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihleriyle navlun· 
lardaki değişikliklerden acenta mesuli
)'et kabul e tmez. 

D aha fazla tafsila t için ikinci kor· 

donda T ahmil ve T ahi iye binası arka

talığına müracaat edilmesi rica olu
nur. 

11nda FRA TELLi SPERCO vapur acen· 

TELEFON: 4142 / 4221 / 2663 

l:ıll?:ZZZ~DZiQ'JO~K~TÜRZZ7-ZZ7l 

Sami Kula~çı 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE UNIE 

HAMBURG 
X vopuru 12 mayısta bek

lenilmektedir. Ro\terdam,Ham· 
barg ve Bremen için yük ka
bul eder. 
AMERİKAN EXPORT UNF.S 

The eıı:port ıteanuhip corporation 
EXCANCE vapuru 1 7 nisanda bekle

nilmektedir. Nevyork için yük. kabul 
eder. 

EXMINISTER vapuru 26 ni
sanda beklenilmektedir. Nev· 
york için yük kabul eder. 

PiRE AKTARMASI Amerika seri 
Seferler 

EXETER vapuru 23 nisanda 
Pireden Nevyork ve Bostona 
hareket edecektir. 

Seyahat müddeti 
Pire • Boston 16 gündür 
Pire • Nevyork 1 6 gündür 

Service Maritim Roumain - Bucarest 
DUROSTOR vapuru 2 mayısta bek

lenilmektedir. Köatence, Sulina, Galata 
ve bütün Tuna limanları içinyük kabul 
eder. 

JOHNSTON Warren lines LTD 
UVERPOOL 

JESSMORE vapuru. 9 Ma
yıs'ta beklenilmekted1r. Liver
pool ve Anversten yük geti
recektir. Burgas, Varna, Kös
tence, Sulına Kalas ve lbrail 
limanları iç;n yük kabul eder. 
Societe Royale Hongroise Maritime 

SZEGED vapuru 19 nisanda bekle
nilmektedir. Belgrad, Novisad, Buda
pqte, Bratislava Linz ve Viyana liman-

. lan için yük kabul eder. 

Kulak, Boğaz, Burun hasta· Den Norske Middelhavslinie -OSLO 
lıkları birinci sınıf BOSPHORUS vapuru 19 nisanda 

mütahassısı beklenilmektedir.. Ayni gün Hayfa, 

Muayenehane : Birinci Beyler Dieyep ve mnum Norveç lim.wnl•n için 
yük kabul eder. 

No. 36 Telefon 2310 SARDINIA vapuru 22 mayuta bek. 
Evi: Göztepe tramvay cad· 
desi 992 Telefon 3668 lenilmektedi. Pire, bkendriye, Diyep, 

1_ 26 (4Sl) ve umum Norveç lim.wnl•n için yük ka· 

aııı .. ıı::ı::ııız:ıııa:ı1ZZ:111ııiııiıllllııiimm~ bul eder. 

KREM BALSAMIN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane 
kremlerdir. Cildi buler, çil, leke Ye sivilceleri kamilen izalei 
edec. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

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

- Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
fogiliz Kanzuk eczanesi Beyoğlu lstanbul 

:····································································· -• 
Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

...•......••••.......••••...••••.....•...••••......••••....•.....•.•• , 

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
IRtNCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman 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 
alacaktır. 

OPORTO vapuru limanı
mızda olup Liverpool ve Svan
seadan yükünü tabliye ediyor. 
Ayni zamanda Liverpool ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru 5 ni
sanda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpool ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

Yazı makineleri için toz tut· 
mıyan, ve makineleri daima te• 
miı tutan en elverişli yağ 
,,UNIC,, markalı makine ya· 
ğıdır. 

Yegane deposu Gazi Bulva
rında Küçük Kardiçalı handa 7 
numarada yazı ve hesap ma
kineleri tamirhanesi sa bibi 
KALOMENI de bulunur ·- . Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
The General Steam HORTAÇl.!U 

Navigation Co. Ltd ..::J 
AD JUT ANT vapuru nisan Muayenehanesini Birinci 

nihayetinde gelip Londra için Beyler sokağı 36 numaraya 
yük alacaktır. nakletmiştir.Hastalarını müs-

NOT : Vürut tarihleri, va- takil olarak kabul ve tedavi 
purların isimleri ve navlun üc- eder. TELEFON 2946 

.. 
~re~t~le;ri;n,:in~d~eg:,.· i;şi~k~li~k:;;le;:,ri"'n"'d"'en""""m""e""·~;;;;;;~~~l~ 26 12101] suliyet kabul edilmez. ,. 

Sigara da içseniz 

RADYOLiNl 
Diş macunu kullanıyorsanız, dişlerinizin daima temiz, daima 

beyaz, daima sağlam kalacağına emin olabilirsiniz 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
1 
N 

Diş macun
larının en 

tesirli ve en 
nefisidir 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
1 
N 

ANSIZIN Y AKALIY AN AGRILAR 
Y~i~~i··ı;r~····ki·ş~··G'i~·iriN 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almakla derhal izale edilebilir 

GRIPIN 

Bütün ağrı, sızı ve ıstırapların panzehiridir. GRıPIN varken 
diş, baş, ve romatizma ağrıları çekilmez. Gripin nezle ve gribi 
geçirir : Harareti düşürür, hastalıkların önüne geçer. 

icabında günde üç kaşe alınabilir. 

GRIPIN 
Artık Balık yağı içilemez 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Balık yağından kat kat kuv

vetlidir. Kansız, iştahsız, kud
retsiz, romatizmalı Ye vereme 
islidadı olanlara 

Kuvvet, Can, Kan 
iştah verir. 

DEPO: 

S. Ferit Eczacı başı 
ŞiFA eczant>sidir. 

#auwamııımmllllll!lmmı ... .-...... ıbs:ıı•ı:ıımımwmm1m11 ... ._......_ 

HüSEYIN KAYIN 
Mobilye mağazası Şekerciler No.26 

Bir defa gelip görünüz 
Modern, temiz malzeme Daima R AD y o L 1 N ·-----Biri-nci-sını-f illİIİllşçil-ik slİııılipar ... iş -kab,u-1 e-der·-~ 

Eczacı Kemal Aktaş 

Halka müjde 
Yeni çeşitlerimiz mağazamıza 

gelnıiştir 
Rali ve Vitler bisikletleri ve küçük çocuklar için 3 ya

şından 15 yaşına kadar muhtelif bisikletler. Zündap, Dia
mont, Dürkoµ motorsikletleri. 

Mişlen iç, dış lastikleri. Petromaks lüks lambalan. 
Umum lzmlr ve Ege mıntakası acentası 

Herşey taksitle verilir 
N. Sadık Damlıtpınar 156 

No. 3001 F Daimon el feneri 
Daiıuon markalı bu fenerler geceleri gündüz yapan hem 

elde hem velespitte kullanılan fenerlerin en iyisidir. Porta
tiftir, yassı pille ışık verir. Çok dayanır, ı.;ok sağlam ve çok 
ucuzdur. Bilhassa mahalle arasında misafirlik dönüşünde 
çok iyidir, tavsiye ederiz. 

Hilal Eczanesinde 
Bir şaheser yapb 

Zümrüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Maskulen 

( Dişi ) 
Feminen 

iki cins koku 

Erkek koku be· 
nim çok hoşuma 

gitti. 

Acaba erkekle
rin de Dişi koku 
mu hoşlarına gidi
yor. 

Galiba?! 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Hasanbaba hemşiresi Hayriyenin eski veraset vergisinden 

olan borcunun temini tahsili için tahsili emval kanununa tevfi· 
kan hacz edilen Seydiköy lzmir yolu üzerinde 77 dönüm arazi 
ve zeytinlik tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle müzayede
ye çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Defterdarhk Tahsilat 
kalemine müracaatları. 

10-17-24 625 (1111) 



Asiler Madride ateş yağdırıyor 
Hava bombardımanı yüzünden Alkala Piazza 
kasabasın
da ölenlerin 
sayısı pek 

çoktur 
• 3500 ası 

muhasara 
asker 
edildi 

MADRiD, 23 (ö.R) - Bu sabah 
saat beşte şehrin bombardımanı tekrar 
başlamıştır. Birçok bombalar merkezi 
caddelere düşmüşlerdir. G azetecilerin 
sığındıkları bir eve de bazı bomba par
çaları düşmüştür. Hasarat ve nufus zayi
atı mühim olmakla beraber şimdiki hal
de mikdarını tahmin etmeğe imkan 
yoktur. 

RF.SMt TEBUG 
MADRiT, 23 (ö.R) - Madrid mü-

dafaa komitesi dün akşam saat 22 de şu 
tebliği neşretmiştir : 

Merkez cephesinde son yirmi dört sa
at içinde kayde değer hiçbir hadise ol
mamıştır. Ancak asilerin hasarat ve nu
fusça zayiata sebep olan bombardıman
ları kaydedilmiştir. Asi tayyareler geçen 
gece A1kola de Pinaza kasabasını bom
bardıman etmişler ve bir çoğu kadın ve 
çocuk olmak üzere bir çok kimseleri öl
dürmüşlerdir. Altı asi asker hatlarımıza 
müracaat etmiştir. 

Tervel cephesinde bütün hat boyuca 
Cümhuriyet kuvvetleri ileri hatlarda ke
şif taarruzları yapmışlar ve mevkilerini 
ıslah etmişlerdir. 

Şark ordusunda Hueskada ileri hat
lar arasında piyade ateşi teati edilmiş
tir. Bu cephenin en cenup kısmında 
Cümhuriyet kollan hasım arazisi içine 
cür'etli ve muvaffakıyetli akınlar yap
mışlar ve Rio de Plata şehri üzerinde 
bir köprüyü uçurmuşlardır. 

Aai kıt' alariyle ve harp malzemesiyle 
dolu bir asi treni tahrip edilmiştir. Bu 
hen T eTVelden geliyordu. BiTçok köy
lüler ve aııkerler, bunlardan üçü silahları 

ile birlikte, hatlarımıza müracaat etmiş
lerdir. 

3500 KlŞt MUHASARADA 
MADRlD, 23 (AA) - Asilerin üni

versite mahallesindeki vaziyeti gün geç
tikçe fenalaşmaktadır. Muhtelif bina

Malagada asıler büyük bir nümaviş yaptılar . 
!inden tahzir etmiştir. f neşrediyor. General de uzlaşma ihtimali- ibaret kalmıştır. Tabii bunun neticesinde 

lngiliz notası gaz istimalinin yabancı ni reddetmiş ve harbın ancak nasy~nalist cephe bir tashihe uğrarruııtır. Bu cephe
memleketlerde yapacağı çok fena te- zaferiyle bitebileceğini söylemiştir. Ge- de bir ltalyan kolu geceleyin yolunu v~
sirleri üzerinde ısrarla ılurmuş ve bu işte neral diğer taraftan nasyonalist bir ls- şırarak esir edilmiştir. Kızıllar bunu bu-
ilk teşebbüse girişece~ olan tarafın bu Akd . d i 'ltr . yük bir zafer halinde göstermişlerdir .. 

panyanın · enız e ngı enın men- . . B'lb 
suretle kendi davasına ne derece büyük f l . k "I" d" bil y · · 'd General Bıskaya cephesınde ı aonun 

aat erıne pe • a a uygun uş ecgmı 1 • k d'" ~· . .. 1 • · F 
bir siyasi fenalık yapacagy mı da bilhassa muhakka uşecegını soy emıştır. ran-dia etmiştir. 
tebarüz ettirmiştir. konun iddiasına göre harbın başından 

Mületler cemiyetine gelince, General b 
İngiltere hükümeti ayni zamanda bu beri cümhuriyetçiler 200 in, nasyona-

Frankonun faaliyet imkanları hakkında l d ' F hususta teminat almak arzusunu da ızhar li:;tler ise35 bin telefat vermiş er ır. a-
l 'ştır· bedbinliğini gizlememiştir. Generalın be- kat komünistlerin 2 5 O bin kişi öldürdük-ey emı . dal 
V b • yanatında en mühim nokta Gua aja- lert'nı· ı'ddı'a etm1",.b'r. alan:ıiya u notaya cevap vermış- ,, 

• d d h ra muharebesi hakkındaki şu sözleridir: ROMA, 23 (ö.R) _Bir nasyonalist lir. Salamanka asi makamların an a a 
hiçbir ceva p alınmamıştır. - Kızıllar bu muharebe hakkında tahtelbahiri Kortajen açığında iki hükü-

FRANKONUN BEYANATI mübalağada bulundular ve bunu bir za- metçi İspanyol vapuruna hücum etmiş, 
ROMA, 2 3 ( ö.R) - <Daily Mail> fer halinde gösterdiler. Halbuki bütün birini batırmış ve diğerini karaya otur· 

gazetesi general Franko ile bir mülakat muavaffakıyetleri Brilmegayı almaktan mağa mecbur kılmıştır. 

·········v~·;ş~;;·······~·~·······eük·;~ş······~;~~·i~d;····· ... 
Mühim 

görüşmeler 
yapılıyor 

••••••• 
G.Rydz Smigli Bük

kral Karol larda dağınık bir halde bulunan mah- reşe, 
surların mikdarı 3500 kişi tahmin olun-
maktadır. Manzanares kıyılarında asiler Varşovaya gidecektir 
eu ihtiyacım temin için birkaç kuyu aç- PARlS, 23 (ö.R) -B. Bek'in Bük
mışlardır. Asilerin sahih köprüler atmaK: reşi ziyaretinin gayesi B. Titüleskonun 
;veyahut tahrip edilmiş köprüleri tamir tekrar iktidar mevkiine gelmesi ihtimali
dmek hususundaki gayretleri boşa git- nin önüne geçmek olup Romanyalılar 
mektedir. Üniversite mahallesinde Casa Lehlilerin yapacakları bir aürü tezahüra
Del Campoya bağlıyan geçidin iki tara- tın mukaddemesidir. 
fında yer tutmuş olan Cümhuriyetçiler Övr gazetesinde bu mütalaayı ileri 
en ufak bir harekette derhal otomatik sürmekte olan Mm. Tabouis ilave edi- Mareşal R ydz Smigli ve karısı 

neskoya elimizi uzatmalıyız. Albay Bek dan çizilmi§ olan siyaset hattı olduğu gibi 
İ.§İ.ni Bükreşten başka yerde bitirmelidir. kalmaktadır. Bu ıiyaııetin hiçbir şekilde 

silahlar ve toplarla düşmanın üzerine 
ateşe başlamaktadular. 

MADRID, 23 (AA) - Bilbao mü
dafaa nazırı E.lguetada cümhuriyet mev
zilerine hücum eden milliyetperver kıta
atın hezimetini teyit etmiştir. Dügman üç 
defa atılmış ve her defasında da şiddetle 
tardedilmiştir. 

LONDRA. 2 3 (AA) - Hala İs

panyada harp etmekte olan yabancı gö
nüllülerin geri çağırılması meselesini tet
kike memur eksperler komitesi yarın 

ilk içtimamı akdedecektir. 
ZEHiRLi GAZ KULLANACAK
LAR MI ? 
LONDRA 2 3 (AA) - Royter ajan

ııının bir telgrafına göre B. Devalera 
dün Valansiyada İngiliz maslahatgüzarı 
B. Leche'ye zehirli gaz kullanılmaması 
hakkındaki İngiliz notasına olan ceva
bını vermiştir. 

Valansiya hükümetinin vermiş oldu
ğu cevapta deniliyor ki : 

- Zehirli gazlar kullanmağı asla 

yor : 
B. Bek'in ziyaretinden sonra general 

Sınigli Rydz Bükrqe ve müteakiben kral 
Karol Varşovaya gideceklerdir. Bundan 
sonra da Leh reisicümhuru Bükreşe gı
decektir. 

BiR MAKALE 
<Ürdre:. gazetesinde B. Emil Bure 

Lehistan hariciye nazırı albay Bek tara
fından Bükreşe yapılan ziyaretle alaka
dar olmakta ve bunun kendiliğinden ya
pılmış dostça bir ziyaret olacak yerde 
birlik teşvikiyle olmasına teessüf etmek
tedir. B. Mussolininin de bu teşebbüse 
yabancı olmaması muhtemeldir. B. Bu
renin fikrince Almanya ve İtalya Bal
kanlarda şüpheli bir siyaset gütmekte
dirler ve esasen bu siyasetin bir netice
ye varmasına imkan yoktur. 

BOKREŞ, 23 (ö.R) - Buraya mu- değiştirilmesi için hiçbir sebep görme
vaaalat eden Lehistan nariciye nazın B. mekteyiz. 

Bek ke~disiyle ~ülakat eden cAdeorub Londra· da 
gazetesı muhabınne şu beyanatta bulun• 
muştur: 

- Ortaya çıkan menfi temayüllerin 

muvaffakıyetle bertaraf edileceğine emi
nim. Hiçbir suretle bedbin değilim. Leh 
harici siyaseti hakkında yalnız vunu aöy
liyebilirim ki Mareşal Pilsudski tarafın-

Londra, 23 (Ö.R) - Vilayet 
otobüsleri müstahdimlerinin 
grevi genişlemektedir. Bunlar 
ücretlerin artırılmasını ve iş 
mukavelesi yapılmasını istemek
tedirler. 

Japonya işçileri yavaş 
•• grevi yaptılar •• yurume 

FRANSA VE ROMANYA Tokyo, 23 (Ö.R) - Dorney ajansının bildirdiğine göre Tokyo 
Roma ve Berlin sırf kendi menfaat- k 

!erine dayanan bir hareket hattı takip Otobüs tramvaylara işçileri "yavaşlanma,, grevi yapmağa arar 
ederek uzlaşmasına imkan olmıyan müt- vermişlerdir. Buna göre otobüsler mutad şekilde işlemeğe de· 
tefikleri uzlaşbrmağa çalışıyorlar. Ve vam etmişlerse de tramvayların ancak yarısı depodan çıkarılmış-

tasavvur etmemekteyiz. ayrı yaşamakta hayali menfaatleri olan tır. Belediye erkim bir anlaşma hasıl olacağını Umid ediyorlar. 
LONDRA. 23 (A.A) - Resmi ma- devletleri birbirine yaklaşmağa sevke- işçilerin taleplerine ancak yarı~ cevap vereceklerdir. 

hafüde öğrenildiğine göre İngiltere hü- diyorlar. Lehistanın Romanya ile mu- Dig-er taraftan harbiye nezareti askeri imalathanelerde çal~şan 
kümeli son zamanlarda gerek VaJansi- karenetten bekliyeceği menfaat yoktur. • k 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r~~~a~~v~e~~l~O~O~b~ İK~~ Ucrclle~ni yüzde 8 derece~nde arbrmağa arar 

Bir kabine buhranı halinde 

Fransa Baş vekilliğine 
B. Daladier geçerse 

Komünistler hu kabine tebeddülüoe 
U. Grev ve isyanla mukabele tıdecekmiş 
BERLlN 23 (A.A) - Bazı Alman 

gazeteleri Fransadaki vaziyeti tetkik 
eylemektedir. Volkişer Beobahter ga
zetesi: Eğer Fransa başvekilliğine Blu
mun yerine Daladier geçecek olursa 
umumi grev ilan edileceğine dair Litvi
nofun beyanatını iktibas ederek, Al
manya ile anlaşmak taraftarı olmakla 
naznun bir adamın Fransız hükümeti 
ıaşına getirilmesine umumi grev, mü
clliih isyan ile mukabele edilmek ha
:ırlıkları yapıldığı kaydedilebilir, de
nektedir. 

Berliner Vorsen Zeitung, umumi 
nesai konfederasyonu genel sekreteri 
J ouhaux bir müddet sonra yeni bir 
1rogram ile ortaya çıktığı va.kıt sosya
'ist partisinin bu yeni imtihana kat
'arup katlannuyacağı ve Radikal par
isinin de bu siyasete devam edip etıni-

B.Eden bundan sonra Brükselde B. 
Van Zeeland ile Belçikanın bitaraflığı 
hakkındaki Fransa lngiltere bey~ 
mesinden sonra da baki kalabilecek 
bazı askeri anlaşmaların muhafazası 

meselesini tetkik edecektir. 
LONDRA 23 (A.A) - B.Kenety Ti

mes gazetesine gönderdiği bir mektup
t.a Almanya ile İngiltere arasında bir 

anlaşma tavsiye ediyor. Ve ezcümle di
yor ki: 

ctngiliz - Alınan deniz anlaşması ipti .. 
dada gerek İngiltere ve gerek hariçte 
mukavemete maruz kalmıştı. İngiltere 

iki memleket arasında ihtilafta kalmış 
yegane mesele olan müstemleke mcs~ 
lesini kısa bir zamanda ele almalıdır. 

Yoksa İngiltere Avrupayı uçurumun 
kenarına götüren Vetolar silsilesine . bir 
hayır daha ilave etmiş olacaktır.> 

Fıansız Başvekili B. Leon Blum 
yecegı anlaşılacaktır. GERMA!NE DECAIUS 

Berliner Lokal Anzeiger, normal va- Londra, 23 (A.A.)- Daili Telgrd 
ziyeti iade için amele ücretlerini bu- gazetesi bir başmakalesinde Fransa sı .. 
günkü seviyede bırakmak ve ayni za- yas'.i: vaziyetini tahlil ederek hükümet 
manda istihsalatı da artırmaktan baş- tarafından karışıklıkları tenkil için it
ka çare olmadığını görmiyen hatta Sos- tihaz edilen tedbirlerin asla kMi ohna
yalist partisinde hiç kimse kalmamıştır. dığı kanaatine varmaktadır. 
Başı üzerinde komünistlerin kılmcı B. Blum komünistlere fazla tavizde 
asılı bulunan Blum hükümeti nasıl bu bulunmuştur. Son defa Pariste Mdis 
hakikati anlatabilecektir. olan vaziyet Fransanın Sovyetleşme 

LONDRA 23 (A.A) - Daili Telgraf yolunda olduğu iddiasını az çok haklı 
gazetesinin yazdığına göre Belçikanın gösterecek mahiyettedir. Demokrasi 
istiklfili ve Lokarno teahhüUerinden dostları bu alametleri endişe ile karşı• 
affı hakkındaki Fransız İngiliz beyana- lamaktadırlar. 
tının metni henüz tamamiyle hazırlan- - • .. 

mamıştır. Bu metni Belçika hük.ümeti Moskova kanalı 
tetkik etmiş ve bir takım noktalarda 
tadilat yapılmasını istemiştir. B. Stalln tarafından 

LONDRA 23 (A.A) - B. Daladier- ziyaret edlldl 
nin Londra seyahatinden bahseden Fi- Moskova, 23 ( A.A) - 88. 
garo gazetesi Fransız harbiye bakanı- Stalin, Molotof, Voroşilof ve 
nın B.Eden ile Belçika bitaraflığı İs-
panyadaki yabancı gönilllillerin geri Ejof dün Volga • Moskova 
alınması meseleleriyle askeri masraf- kanalını ziyaret ederek mun• 
ların karşılıklı bildirilmesi hakkındaki zam ioŞaatın muhtelif kısım· 
1ngiliz teklifini görüşeceğini bildiriyor. larını tetkik etmişlerdir. 
······················································································~ 

Çociik e•irgeme kurumu lzmir merkezinin çok çocuklu ai~el~ 
re tertip ettiği mükalatlı müsabaka bugün kurum merkez.ınde 
yapılmıftıT. 

Birinci elli liralık mükalatı Güz.elyalıila Çiçek sokağında "lı 
numaralı evde on bir çocuk babcuı olan bay Mu•tala. 

ikinci otuz liralık mükafatı Değirmendağmda Necip elendi 
aokağınela 4 numarada on bir çocuk ancuı bayan Binnaz.. 
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