


Kara bükte 
·-· Türk azmının 

yüce bir eseri 
daha yükselecek 
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-Baffmalı birinci MJhileJe
d.kça demir fiatlerinin de mütemadiyen 
yüladdiiini göriiyoruz. Öyle ki demir 
bir çok memelebdenl• imtiyazlı bir 
madde haline ıdmiftir. 

Bektaşilik iyini davası 
-

iç ve dıt p~ bu kadar fiddetle 
alakadar eden demir ve çelik istilısali
tmın memlekette yapılmasmı mümkün 
kılacak olan fabrikalanmmn hayati 
ehemmiyetini kolaylıkla takdir edebi
liriz. 1938 senesi sonunda faaliyete ıe
çecek olan bu yeni endüsrtimizin par
lak bir istikbali vardır. Biz ıuna kaniiz 
ki Karabük fahri.kalan, az zamanda ik
tısadi kudretimizin parlak bir miyan 
olacakbr. Bilhassa iktısadi münasebet· 
(erimizde Türkiyenin ağır basmasnu te
min edecektir. Kurulan bütün sanayi 
ıebekemizin daha verimli bir inkqaf a 
mazhariyeti ve memleketin iman namı· 
na bu güzel eserden çok Jeyler bekle
nebilir. 

Kültür • • 
ışı 

--------.-.-------~ 

Ders 
nasıl 

gezintileri 

Bir şahid: "Ben AJevi~yim. Alevi 
karışnıamış öz Türk demektir. 

yapılmalı? Ayin cem nedir, bilemem,, dedi 

Karabükte, Türk azmmın en yüce 
eserlerinden birini yiikseltmek için, ıs. 

met İnönü hükümetinin muvaffakıye

tinden yüzde yÜz emin olarak giriıtiği 
bu tqebbfüıü sn·inçle ııel&mlan:z. 

ŞEVKET BiLGiN 

Bucadaki 
cinayetin suçluları 

Bucada koca kafa Mehmedi 
ve Hakkıyı öldürmekle maznun 
Halil oğlu Mustafa ve kardeı
Jeri Mümin, Rifat ve dayızade
si llyas haklarında üçüncü sor
gu hakimliğince yapılmakta 
olan tahkikat neticelenmiştir. 
Kocakafa Mebmedi taammü
den öldürmeğe teşebbüs et· 
mekten ve Hakkıyı öldürmek-
ten Miimin, Rifat ve İlyas hak
larında kocalrnfa Mehmedi öl
dürmek suçundan da Mustafa 
hakkında lüzumu muhakeme 
kararı verilmiştir. Bunlar ağır
cezada muhakeme edilecekler
dir. .. PWH? • 

Gazetemiz 
~ 

Ankarada satış teş-
kil atı yapmıştır 
Gazetemizi okumak isti

yen birçok zevat "Ankara,, 
da "Yen Asın,. bulamadık

larını matbaamıza bildirmiş
lerdir. 

Yeni Asır gerek Ankaralı 
okuyucularını tatmin etmek 
ve gerek bmirdcn Ankaraya 
giden okurlarını alışbkları 

" Yeni Asır " dan mahrum 
bırakmamak için Ankarada 
teşkilat yapmışhr. " Yeni 
Asır " Ankarada aşağıdaki 
yerlerde satılacakhr : 

Akba Kitap evi 
Karaoğlanda Ali 

Saman pazarında Dur 
All 

Yenifehlı-de bayi 
Mustafa 

TUtUncU Ali Ekber 
Ahmet Enver bakka

liyesl WtUn gl,esl. 
Taşhanda gazeteci 

Ya kup 
TUtUncU karde,ıer 

pazarı 

P« stacıda gazeteci 

ilk okul öğretim programına 
g5re yeni mevsim girdiği için 
hayat bilgisi, coğrafya, tabiat 
gibi bazı ders mevzularmı tabii 
şartJarı içinde görmek, incele
mek ve işlemek ihtiyacı belirmiş
tir. Hemen hergün öğretmenle
Jer nezaretinde talebelerin şehrin 
ötesinde berisinde tetkikler 
yapmakla meşgul oldukları gö· 
rülüyor .. 

Bu ders gezilerinden layıkiylP. 
istifade edilemediği anla,ıldığı 
için kültür direktörlüğünden 
büı ün ilk okullar baş5ğret-
mc·nliklerine bir tamim gönde
rilıuiştir. Bunda bu gezintilerin 
ne gibi şartlar dahilinde yapı
lacağı şu ıuretle gösterilmittir: 

Belli bir ders mevzuunun 
işlenmesi maksadını güden 
ders gezintisi, öteki gezinti· 
lerden başka ve kendi usul ve 
tekniği içinde yapmak husu
sunda baş öğretmen başta ol· 
mak üzere bütün öğretmen ar
kadaşların dikkat göstermelerini 
dilerim. Bir ders gezintisi için 
gözönünde bulundur.olması Ji
zımgelen şu noktalar vardır; 

1 - Gezintiden önce mev
zuun konuşulması, işlenmesi ve 
gezinti ihtiyacının bütün lale· 
beler tarafından duyulması. 

2 - Gezinti yerinde ne ya
pılacağının, mevzuu her ders 
ve faaliyet bakımından nasıl 
işleneceğinin bütün talebeler 
tarafından açık ve aydın bili
nerek hir plan halinde tesbit 
edilmesi. 

3 - Yolda nasıl gidileceği 

ve ne yapılacağı, gidiş ve dö
nüşte herhangi bir gelişigüzel-
liğe, bazı bozukluğa düşme· 
mek için nasıl hareket edile· 
ceği, gezinti yerinde her tale
benin, her iş gümesinin ve bü
tün sınıfın nasıl çalışacağı, 

4 - Geıinliden döndükten 
sonra gezintinin smıfta işlen
mesi, kıymetlendirilmesi. 

Bu noktalar üzerinde bütün 
okullarda arkadaşların top~a
narak konuşmaları lazımdır. 

.. . ...... .. 
Hemşehrilere bir 

•• numune 
Belediye fen heyetinden be

tonarme mütahassısı mühendis 
bay Behçet Ustay'ın Kültürpark 
yollannın bir an evvel yapılma
sını teminen yüz torba cimeoto 
hediye ettiğini ve bu suretle 
hemşehrilik vazifesini yapbğmı 
sevinçle haber aldık. Bunu di
ğer hemşehrilerin de takip et
mesini candan dileriz. 

Cumaovaf.ının Bulgurca çift· rışmamış Öz Türk demektir. 
liğinde Bektaşilik iyini yap· Ayinicem ne demek olduğunu 
makla maınun bay HaHI ile bilmem. Çiftlik müsteciri Hü· 
yirmi arkadaşının muhakeme· seyinle Halilio arası açıktı. Bu 
(erine dün asliye ceza mabke- ihbarı belki onun için yaptılar. 
mesinde devam edilmiştir. Hatta vak'a gecesi jandarma· 

Bulgurca köyü muhtarı bay larla birlikte ihbar ettikleri 
Hüseyin şahit sıfatile dinlen· evin on beş adım yakmıoa 
miş ve demiştir ki: kadar sokulduk, dinledik ses 

- Vak'a gecesi Mehmet ve ve saz işitilmiyordu. 
Yusuf Ziya adında iki kişi Bunlar yaram saat evvel ora-
bana geldiler. Halilin evinde dan geçerken duyduklarını 
ayin yapıldığını söylediler. Bir söylediler. Alevilikte mvhabbet 
de ihbarname hazırlamışlardı. vardır. Muhabbeti koyulaştır-
imza etmiş oldukları bu ihbar- mak için içki içilir ve saz ça· 
nameye benim de imzamı at- hmr: Ba gizli yapılır. Eski pa-
mamı istediler. Ben görmedi- difablar zamaninda içki yasaktı. 
ğim ve duymadığım bir şey Aleviler onun için muhabbet-
için imza edemiyeceğimi söy- lerini o vakıttan kalma bir 
ledim. Bana 11 Bu ihbarname adete göre gizli yaparlar. Bu 
nahiye müdürüne verilecek toplanblarda peygamber ve aile-
sen imza edersen bir şey si için mersiyeler okunur. 
laı.ım gelmez.. Senin de bu Çiftliğin müsteciri Hüseyin 
ihbarnameyi vermiş olduğun maznunlardan Halile çok yar-
anlaşılır. istersen duymamış dım etmişti. Halil ise çiftliği 
ol,. dediler. Ben kabul etme- kendisi kiralamak istiyordu. 
dim. Ben aleviyim. Alevi ka- Kendisinin parası yoktu, belki 
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Mezbahada Martta 
Bir ayda 12447 ba, 

hayvan kesildi 
lzmir mezbahasında son bir 

ay içinde kesilen hayvan mik
darı hakkında bir istatistik 
hazırlanmıştır. Bu istatistiğe gö
re kesilen hayvan mikdan 1112 
karaman, 2602 Dağlıç koyunu, 
6 keçi, 7498 kuzu, 13 oğlak, 
69 manda, 428 öküz, 520 inek. 
168 dana, 6 malak, 18 deve 
ve iki domuz olmak üzere 
12447 başbr. 

Ayrıca mezbaha dışında ke
silen 256 baş hayvan da mez
bahaya getirilerek etleri mua
yene edilmiştir. ...... _. 

Üniversite rektörü 
Anlcaraya gitti 

Şehrimiz barosunun daveti 
üzerine şehr!mize gelerek biri 
adliye dairesinde, diğeri Halke· 
vinde olmak üzere i!d konfe
rans veren İstanbul üniversitesi 
rektötü profesör Bay Cemil 
BilSel dün sabah Afyon treniyle 
Ankaraya gitmiştir. Saym pro· 
fesör Basmane istasyonunda 
bir çok zevat tarafmdan teJyİ 
olunmuştur. -·····-· ,, Brüksel F uan 
· 17 nci beynelmilel Brüksel 
fuarının 7 ila 21 Nisanda açı
lacağı şehrimiz Ticaret odası· 
na bildirilmiş ve oda davet 
edilmiştir. 

Limana girip çıkan 
vapurlar 

Şehrimiz ticaret odasının 

hazırladığı bir istatistiğe göre 

mart ayı içinde limanımıza gi
rip çıkan vapurların miktarı 

şudur: 152 Türk bandıralı va
pur, 4 Alman, bir Bulgar 3 
Amerikan, 1 lsveç, 4 Felemenk, 

1 Sovyet, 14 Yunan, 3 Fransız, 
2 Macar, 6 logiliz, 2 Romanya 
vapuru limanımıza girip çık
mıştır. 
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Vilayetimizde 
Pamuk tohumları 
tevzllne batlandı 

Ziraat Vekaletinin vilayeti
miz merkez ve mülhakab için 

aymp gönderdiği pamuk to
humları tevziab devam etmek
tedir. 

Tireye henüz tohum gitme· 
miştir. Pamuk tohumu gönde

rilmiş olan kazalara çapa ma
kineleri de gönderiİmektedir. ·-·····-·. B. Rıdvan Nafiz 

Aydına gitti 
Bir kaç günden beri şehri

mizde kültür itlerini tetkik et

mekle meşgul bulunan Maarif 
müsteşarı B. Rıdno Nafiz Ay
dın kültür işlerini tetkik etmek 
üzere dün Aydma geçmiştir, 

TAYYARE SiNEMASI 3UH 
M 

Bu hafta Fevkalade program 
llt'&I WMi?U 1 *4 &ZV N E ş E 1 L E :::A&arN':: wm 
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Moris Şövalye - Marie Glory - Andre Lasaür tarafmdan temsil edilen fevkalade nefis bir filim 
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SEANS SAATLERi 
Hergün 3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15 cumartesi ve par.ar ünleri 1.15 ilave seansı vardır 

,. 

de başkası için kiralıyacakh. 

Hakim - Bu hadiseden bir 
kaç gün evvel Mehmetle Hü
seyin toplanarak Halil aley
hinde bir iftira yapalım de· 
mişler, zabıt tutmuşlar, senin 
de imzanı attırmak istemişler 

sen kabul etmemişsin öyle mi? 
Şahit - Hayır doğru değil

dir. Bu mesele o geceki ibar· 
name meselesidir. 

Bundan sonra şahit Hasip 
oğlu bay Ali dinlendi ve de
di ki: 

- Yusuf Ziya ve Mehmet 
çiftlik müsteciri Hüseyinin ada
mıd11lar. Suç uydurmadır. Meh· 
met daima bu gibi iftiraları 

yapar. 
Mesele çiftlik rekabetinden 

doğmuştur. 
Şahit Mehmet de dinlendi. 

Mehmet, maznunlar aleyhine 
ihbarı yapan şahıstır. Maznun· 
larm toplanarak ayin yaptık
larım, ( esma ) oynadıklarını 

söyledi. 
Re.is keudisine bazı sualler 

sordu. 
Muhakeme diğer şahitlerin 

BlR KARNAVAL EOLENCESlN1N 
KURBANLAR1 

Rio-dc-J nneiro karnaval gecelerinde 
çok eğlendi. Şenlikler diğer senelerle 
kyas kabul etmiyecek bir coşkunlukta 
idi. Eaknt bu eğlence gecelerinin kur
bmılan da o rusbcttc çok oldu. Uç pa

zar devam eden eğlencelerde 1021 ki
şiyi hastanelere kaldırmak icap etmiş
tir. Bunlardan 93 ü sarhoşluk yüzlin
den çıkan kavgalarda yaralanmıştır. 

1-11 i halk yığınları arasında çiğnen

miştir. 18 i kullanılan havai f~cnklcr
dcn yanmıştır. 43 ü tramvay ve oto
büslerden düşmüştür. 103 kişi otobüs
ler ve otomobiller tarafmdan çiğnen
miştir.Altı kişi kendi canlarına kıymış. 
lardır. 27 vakitsiz doğum olmuş, on 
kişi köpekler tarafından dağlaıunıştır. 

EVLEN1YOR 
OtoEN YOUNG YENlDEN 

Owcn D. Young, meşhur tamirat pll
nm ı hazırlıyan adamdır. Almanya 
metelcsinin de beş paralık kıymeti kal
Vı.; -say muahede.sini yırtınca tamirat 
mndı. <l'imcs> in verdiği habere gö
re, şimdi 62 yaşında olan Young gön
lünde genç1ik hararetini hala taşımak
ta olup iki sene evvel ölen karısının 
boş bıraktığı yeri doldurmak için Po-
wjs Brown Clark adlı bir kadınla ev
lentn.i§tir. Bu bayan elli yaşındadır. 

Şin1diyc kadar :iıç koca değiştirmiştir. 

E\•lenme töreninde Owen D. Young'un 
dört oğlu hazırdı. Yalnız beşinelsi (ta
mirat planı) ahvali sıhhiyesine mebni 
hazır bulunmıyordu. 

YENi SOVYET YOZME 
.REKORLARI 

Tanınmış ~rcWardan bayan Klav
dya Alehina, !Amingrad ve Moskova 
yilzilcülerinin iştirak ettikleri bir ya
rışta, ilci yeni Sovyetler birliği kadın 
yümıc rekoru kurmuştur. Leningradlı 
bu bayan 100 metreyi serbest yilzilşle 
1 dakika 11,2 saniyede, sırt üslü yüze
rek ise 1 dakika 20 saniyede katebniş
tir. 

• Leningrad takımı da, bu müsabakn
larda, serbest yüzüş 4X200 bayrak ya
rışını 9 dakika 18,6 saniyede bitirerek 
eskisinden 10 saniye farkla, yeni bir 
Sovyctlcr birliği rekoru tesis etmistir. 

·-1 Halkevinde -1 - Halkevi temsil şubesi· 
nin 4-4-937 paxar günü saat 
1 S te umumi toplantısı vardır . 

2 - Her hafta muntaıaıuaD 
devam eden HalkeYİ daoth 
çayları bu akşam da yine saat 
18 den 22 ye kadar devanı 
edecektir. --

Çocuk balosu 
Neşeli olmuftur . 

Gazi ilk okulu himaye heyeti 
taraf.odan dün akşam Jımif" 
palas saloolaranda verileö çer 
cuk balosu geç vakite kadar 
bol neşe içinde geçmiş ve yüz
lerce yavru doyasıya gülmüşler, 
sevinmişler ve eğlenmişlerdir. 

Kızlı, erkekli yüzlerce mini 
mini yavrucuğun rengarenk tu· 
valetleri ve kostümleri her na· 
zarı ayrı ayrı çekiyor ve daki
kalarca üzerinde dormağa mec· 
bur ediyordu. 

Balo geç vakite kadar neşe 
içinde geçmiştir. 

Halıcılığım 1z 
Gözetilmeğe muhtaçbr 

Şehrimizdeki halı amil .e 
ihracatçıları dün saat 13 ~c 
vilayette vali B. Fazla GüleçiP 
riyasetinde mühim bir toplaotı 
yapmışlardır. T op?antıya Türk· 
ofis lzmir şubesi müdürü B•Y 
Cemal Kaya da iıtirak etmiştir· 

Halılaramızan ihracı ve u111•· 
mi vaziyet etrafında görüşOl
müş, bazı kararlar alınmıştır· 
Bu kararlar Iktısat Vekaletine 
bildirilecektir. 

Hakimler arasında 

TENBELLlK EVl d 
Boston şehrinde cTenbellik evi> ıı 1 

verilen bir senatoryum açılmıştır. :t)l 

küçük bir iş bile görmeden birkaç ııııf• 
tn dinlenmek isteyelller bu senato~ 
ma geliyorlar. Burada dinlencnleriJI 
mektuplarını hasta bakıcı lıernşirClct 
yazmakta, tu\•aletlcrlııi, banyoıarıııJı 
soyunup giyinmelerini de hasta bal"" 
cılar yapmaktadır. İsteyenler sena:; 
yumun salonlarında bile seyyar . 
tuklarla dolaşıyorlar. Tenbcllik e~ 
bir fıdeü vardır. O da ziyaretçi kB~ 
et.memesidir. 

PORTATiF RONTGEN 
MAKiNELER uf 

Moskovada, seri halinde, p0rta 

rontgen aletleri imaline başlanrnıŞ b!J" 

lunmnktadır. 

Bu Sovyct mamulatı aletler, i1:1 ~ 
şittir. Bir cinsi 19 kilo sıkletinde?il"·pt
bir bavul içinde taşınabilmektedir· ıctc 
ğer bir cinsi ise ancak 9 kilo gcJırıC il· 
ve ufak bir el çantasında götUrlilcb 
mcktcdir. Bu aletler, bilhassa do~ 
run hastasının evinde rontgen Uc.. o1' 
görmesi icap ettiği takdirde, bll>' 
hizmetler görecektir. 

LOYD CORC SINE.AST d• 

Loyd Corç'un politika d~Y~~ııf' 
eski şöhreti kalmamıştır. O şinldi ıJllli 
ka mevzulara temas ederek uııı çD' 
alıikayı keneli üzerinde topla1nnS:3 ~ 
lışıyor. Sundny .Rcfcrcc gazete p:ırU: 
verdiği bir habere göre Liberal if;Zlt 

sinin bu yıldızı sönük lideri b crPı' 
kendisinin ~nsil ettiği bir fi}jın t · 

etmiştir. Bunda Loyd Corc'u şu~ 
malikanesinde çiftçilik yaparken a! ~ 
yoruz. Sonra Anlil adalarına, f' de 
Almanyaya yaptığı gezintilerde 

onu takip ediyoruz. gSI 
D1LS1ZLERIN KONG: hUS"si 

Bir gazetenin Paristcn a1dıgı 
bir telgraf: . ·ntcırıclJI 
cSnğır ve dilsizlerin kongı;csı ) 

Paristc toplanacak!> şu 5'l" 
Bu haberi okuyunca msanın 

ali soracnğı geliyor: .. uııuıer gz;o: 
- Acaba İspanyaya gon .1eri ısı' 

• ·ıcaycµ 
derilmesi hususundaki şı 
dinleyecekler? 
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Milliyetçiliğe dair 
ikinci makale 

lstanbuldaki arkadaşlardan 
b' . ırı bir anket açmış: 

- ispanyada hükümetçilerin 
~i. kazanmasını 4'İstersiniz, asi
erın mi. .. Diye ... 

Muayyen bir seviye ibraz et
nıiyen, siyasi ve içtimai kana
atleri ışlenmemiş bir kütle için
de yapılacak anketlerin ve ne· 
licelerinin bir kıymet ifade 
edip etmiyecekleri çok laf gö· 
liirür bir iştir. Ne ise 

Biz yalnız bu ankete verilen 
Cevaplardan birisi üstünde dur
duk. Hem de dikkatle durduk. 

Asi bir Faşizmin, daha doğ
rusu ecnebi ve har:ci bir Fa
~izm müdahalesiyle doğan bir 
ısyanın istismar ettiği (milliyet 
Ve millicilik) propagandasının 
lstanbulun işi gücüyle meşgul 
'bir milliyetçi TÜRK kafasında 
Yaptığı tesir ... 

- Franko milliciymiş, ben de 
lllilliyetçiyim onun için asilerin 
kazanmasını istiyorum diyordu 
bu vatandaş ... 

..... 
( Feodal ) dar manasından 

( Emperyal ) geniş manasına • Kadar bugün despot sistemler 
hiç yakışık almadığı halde 
( Milliyet ) kelimesini istismar 
etmişlerdir. Monarşiler başları 
sıkışınca: 

- Milletim !. . . Diye hitap 
ederlt'rdi. ( Roma ) imparator
luğu, emperyalizmi ( Romalı ) 
diye uydurma bir ( Milliyet ) 
Üstüne istinat ettirirdi. 
Başında bir tacidar taşıyan 

( tııilliyet ) bir süstür. Bir is· 
tisınar vasıtasıdır. Pasifbir mil
liyettir bu.. Aktif milliyet ve 
lllilliyetçilik hakiki millet ve 
halk hakimiyetine istinat eder, 
liür milliyetçiliğin sistematize 
Şekline ( Cumhuriyet ) derler. 

Cumhuriyet (ispanya ) da bi
le olsa Cumhuriyettir. 

Milliyetçi, Cumhuriyetçi, 
Halkçı, hür Türkiyeıie her va
tandaş sorulan böyle bir suale 
bir tek ağızdan cevap verme· 
l'd· 1 ır hence ... 

- Hür milliyetçiliği, Cum
huriyetçiliği ... 

K. ErgUnP.Ş 

Eski bir Rus 
generali 

Ortadan kayboldu 
Roma 4 (Ö.R) - Şamda 

çıkan Republik gazetesinin 
verdiği bir habere göre, birkaç 
•enedenberi zevcesiyle Şamda 
Yerleşen eski Rus generallerin· 
den Maris yedi Martta evinden 
çıkarak bir daha dönmemiştir. 
Yapılan tahkikata göre, ge· 

lıl!ral mutat veçbile deniz ke
narındaki gezintilerini yap
~akta iken Beyrut limanında 
tınirJi bir Rus vapurundan 

~ahile çıkan dört kişi tarafın
_an yakalanmış ve vapura gö· 
~'jrülmüştür. General vapura 
•ndıktan sonra derhal demir 

ııdlı~mış ve Beyruttan hareket 
e ılıniştir. 

Paris sergisi 
1 taris, 3 (Ô.R) - Beynelmi-
2e Paris sergisinin tayin edilen 
c ~ayıs tarihinde açılamıya· 
h agı ve daha sonraya kalacağı 

,,. aberleri tekzip tdilmektedir. ,,,,,._ 
-J.Z77/.&rz7L,Cz;Z////Zz:LLZ 

GöZTEPEDE 

Satılık Ev 
d,. ~ö.~tep.ede, tramvay cad-

·91 uzerınde 831 numaralı 
'' satılıktı~. 
t 1.çinde elektriği, havagazı 
b~:•satı vardır. Yeni denile-
dı ecek haldedir. Havadar-
~'· Talip olanlar "Yeni 

sır" idare müdürlüğünden 
b~ı~u ettikleri tafsilatı ala-

ı ırler. 9 • 10 S.4 
~°""Ca'V//-.1(///../~.l 

YENi AStR 

Almanyada demir kıtlığı lngi~iz kralının 
Taç geyme Töreninde 

Fransız heyeti 

Berline ait muazzam planın tatbiki 
muayyen olmıyan bir tarihe kaldı 

Londra, 3 (Ö.R) - Resmen 
bildirildi~ine göre logiltereoin 
laç geyme merasiminde Fran
sayı hariciye nazırı B. Delbosla 
ordu başkumandanı general 
Gamelin, donanma erkanı har
biye! reisi amiral Darlan, hava 

Mevcut demirler harp endüstrisine tahsis ediliyor erkanı harbiye reisi ve daha 

Berlin, 3 (Ö.R) - Alman· 1 cektir. Bu tarihten itibaren 1 muazzam planın tatbiki mu· ~~t~;r~i~~ı ı:::~a~ng~l~:s~az:~:: 
yada !ıam demir madeni kıt- maden sanayii fabrikalar ara- 1 ayyen olmıyan bir tarihe !eri, mesela "Evening Neos,. 
lığı hissedilmektedir. Dt!mir, sında rekabet lağvedilecektir. bırakılmıştır. ikamete mah· general Gamelinin heyette bu-
dökme ve çelik kullanan Al- Demir kullanan ve işliyen baş sus evlerin yapılma~ı da Junmasını çok iyi tefsir etmek-
man sanayii ham maden teda- lıca endüstrilere bu maden birçok tahdidata tabi tutulmak- te ve B. Delbos'un heyet ba· 
rikindeki buhrandan ıstırap muayyen kontenjanlar dahi- tadır. Bundan maksat mevcut şında bulunmasından da mem· 
Çekmektedirler. Dört yıllık demiri teslihala ve ihraç endüs- nun görünmektedirler. 

!inde verilecektir. Bu konten-
ekonomik p!an komiseri gene- .1 • h trilerine tahsis etmektir. Demir Kahve pı"yasası janlar endüstrı erın e emmiye-
ral Göring muhtelif endüstri- madenindeki bu kıtlık Alman-
lere elzem olan bu ilk madde- tine göre tesbit edilmiştir. En . 1 Adis·Abeba 4 (Ö.R)- Nev-

b ·1· h d" t · · ) k yanın dünya pıyasa arından bu yorktakı' arsıulusal kahve ku-
uin mübadele ve tevzii husu- aşta sı a en us rısı ge me • d · t d 'k h d ma enı e arı ususun a te· rumunun tahminine göre, Ha-
sunda bazı tedbirler almıştır. tedir. d·· f tt• • · gil ilik! d ·ı · sa u e ıgı ç er en ı erı beşistan kahve mahsulü senede 
Dahili istihlak için alınacak Şansölye Hitler tarafından J kt d' h' .. h · d ge me e ır ve ıç şup esız kırk, elli bin ton raddesiıı e· 
siparişler tahdit edilmiştir. Bir 3 sonkanun nut~un~a Seriinin lngilterenin muazzam teslihat dir. Bu suretle ltalya, cihan 
~ayı~ta kab.ul edil'?iş ~azı baştan b~ş~ yen.• ~ı~ ş~kle so- programının tatbiki de bu güç- kahve piyasasında en büyük 
sıparışler bıle gerı venle- kulması ıçın bıldırılmış olan lükleri artırmıştır. amillerden biri olmaktadır. 

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

Asiler üç köyü aldı 

Morano mıntakasında ise 
ağır zayiata uğradılar .. 

Paris 3 (Ö.R)- İspanyadan 
gelen haberlere göre Madrid 
cephesinde asiler Guadalajara 
garbinde yaptıkları bir hareket 
neticesinde üç köyü işgal ettik· 
!erini hildirmektedirler. 1\ ladrid 
müdafaa komitesinin öğleyin 

neşredilen tebliğinde ise şıı 
malumat vardır : Asiler dün 
öğleden sonra Morano T arona 
mıntakasıoda şiddetli bir hü
cum yapmışlarsa da ağır zayi
ata uğratılarak püskürtü'müş· 

!erdir. Koronya yolu mıntaka

sında cumhuriyetçiler dün iki 
kilometre clerinliğinde ilerle· 
mişlerdir. Guadalajara cephe· 
sinde ve Aragon yolunda top
çu düellosu olmuştur. 

Diğer taraftan, ispanyanın 
şimalinde muharebe iki mınta
kada ve başka başka netice· 
!erle devam ediyor. Bir taraf
tan hükümetçiler Astürya cep
hesinde taarruzlarına devam 
etmişlerdir. Bu taarruzun ya
pıldığı Somiedo cephesinde 
hükümetçiler 7 kilometre iler
lemişlerdir' Somiedo tepesi 
cumhuriyetçilerin mitralyöz ate
şi altındadır. Süralle çekilen 
asiler kötii vııziyettedirler. Hü
kümetçiler şimdi Astürya' da 
bulunan asilerle Leon vifaye· 

tindekiler arasında muvasalayı 
kesmeğe çalışıyorlar. 

Karşılıklı olarak Biskaya 
cephesinde asiler taarruzlarına 
devam ediyorlar. Havas Ajan
sının Vittorio muhabirinin asi
ler tarafından bildirdiğine gö
re general Mola kıt'aları iki 
büyük kol halinde hareket et
mekledirler. Bunların biri Vi
lareal şimalinde, diğeri Ayha 
istikametinde hareket e~mek
tedir. Bilhassa sonuncusunun 
tazyiki çok şiddetlidir. Asiler 
Dobango istikametinde yeni 
bir ileri hareketi yaparak hıı
sım mevzilerini işgal etmiş'er· 
dir. Muhacimler kuvvetli top· 
çu kuvvdlerinin himayesi al· 
tındadırlar. Bu mıntakada harp 
misli görülmemiş bir şiddetle 
devam etmektedir. 

Bilbao bükümeti ise asilerin 
hücumlarının parlak şekilde 
püskürtüldüğünü bildirmekte· 
dir. 

Vilereal ile Aranejonaaya 
karşı asilerin zırhlı otomobiller 
himayesinde yapfık!arı taarruz 
akim kalmıştır. Üç asi zırhlı 
otomobili istimal edilemiyecek 
bir halde bırakılmıştır. Yaptık· 
)arı istikşaflarda hiikümetçiler 
bir çok ölü ve malzeme top· 
lamışlardır. 

Yunanistan'da bir Mayıs günü 

Resmi iş bayramı günü. 
olarak kutlanacaktır 

yısın iş bayramı olarak tesbi
tinden bah~eden gazeteler 

amelenin sosyal telakkilerinde 
hasıl olan değişikliği kaydede

rek diyorlar ki: 

Italyan hava kıtalar?na 

Kral Emanüel yetmiş 
tane bayrak vermiştir 
Roma 4 ( Ö.R ) - ltalyan 

havacılığının on dördüncü yıl
dönümü münasebetiyle bugün 
yapılan merasime kral Emanüel 
de iştirak etmiştir. Merasimde, 
Duçe, general Balbo ve birçok 
heneraller bulunuyordu. Kral 
tarafından tayyarecilere yedi 
b::yrak verilmiştir. 

Roma 4 (Ö.R) - Duçe, bu
gün kendi idare ettiği bir bom· 
bardıman tayyaresiyle bir ge
zinti yapmıştır. 

Yüksek kumanda ıu suretle 
teşekkül edecektir: 

1 - Dört memleket hava 
mıntakaları kumandanlığı, 

2 - Bir şimali Afrika yük-

Küçük antantın 

sek kumandanlığı. 
3 - 4 Kumandanlık Sicilya, 

Sardunya, Libya Liba ve Ege 
denizindeki ltalyan adalarında 
hava kuvvetleri alayı liva fırka 
ve hava filolarına ayrılmış 93 
gruptan ibarettir. 

Kara ordusunda 5 alay teş
kil eden tarassut filolarından 
mürekkep olan 5 grup bulun
maktadır. Deniz ordusunda 4 
kumandanlığa ayrılmış mikdarı 
gayri muayyen hava filoları 

bulunmaktadır. Bu kuvvetlerin 
sabit kadrosu 4,032 ·zabit ve 
8,147 küçük zabitten ibarettır. 
Bu rakamlar 1941 senesinde 
7,670 ve 12,647 ye çıkarıla· 
caktır. 

bağlılığından .. 

Fransızlar sadakati 
memnuniyetle karşıladı 

Paris,3 (Ö.R) - " Ce soir ,, 
gazetesi küçük antantın res
men yaşamağa devam ettiğini 
ve bu grubun sonunu bekle
mekte olan Alman politikacıla
rının yımıldıklarını kaydetmekle 
beraber bu devletlerin birbi
rinden ayrı ayrı hareket et
meleri temayülünün araların
daki paktları sıklaştırmak ka
biliyetine galebe çaldığını da 
müşahede ediyor. 

"Progre de Lyon., diyor ki: 
Konferansta şüphesiz bazı iza
hat istenmiş ve mühim me
seleler münakaşa edilmiştir. 
Fakat küçük Antantın eğilme· 
sini veya dağıh!ıasını bekliyen 
otoriter devletler aldandıklarını 
kabul etmelidirler. 

Paris 3 ( Ö.R) - Fransız 
mahafili küçük antant konse
yinin Milletler cemiyetine sa
dakatini ve Fransaya bağlılı· 
ğını bildirmesini memnuniyetle 
karşılamaktadırlar. Bulgaristan 
ve Italya ile Yugoslavya ara
sında yapılan paktların da 
memnuniyetle kaydedilmiş ol
ması tabiidir. Zira milletler 
arasında lı urulan mukarenetler 
memnun olmak için daima bir 
sebeptir. Kaldı ki bu paktlarda 
Yngoslavya'nın evvelki taah· 
hütlerine muhalif bir şey ol
madığı tesbit edilmiştir. 

Habsburg meselesinin süku
ti geçiştirilmesine gelince bu 
bir feragat değildir. Sadece 
Avusturyanın kendine yeni yol 
aradığı bir sırada bu memle
keti l'esaretsizliğe düşürmek· 
ten sakınmak istenmiştir. Hü
lasa Fransız mahafili konsey 
neticelerini beklediklerinden 

Çekoslovak 
cumhurreis 
Edvard Benes varın 

Belaradda bulunacak 
-Baştaralı birinci ıahilede--
selamlamakta ve ırk, kültüı 

bakımından birbirine müşabe· 
beti bulunan Yugoslavya ile 
ÇP.koslovakyanıo ittifakının ta
bii bulunmasını kayt ile Edvar 
Benesin Yugoslavlarca da he
nimsenmesinin tabii bulundu· 
ğunu ilave etmektedir. 

Vreme makalesine devem 

1 
ederek, Benes'in ilk defa ola
rak Belgradı ziyaret ettiğini 
ve küçük antant toplantıları 

sırasında yapılan bu ziyaretin 
ehemmiyetirıi kaydetmektedir. 

Silahlanma 
proğramı 
- BaştaTafı birinci •ahifede ' 

ci yılı münasebetiyle 6 Nisanda 
muazzam merasim yapılacakhr. 

Reisicumhur B. Ruzvelt ge• 
lecek yaz mevsiminde toplan• 
mak üzere bir arsıulusal ~erki 
teslibat konferansı açılması için 
teşebbüsatta bulunacaktır. 

AMERIKANIN BiTARAFLIK 
SlYASETI 

Paris 3 (Ö.R)- "Eclaireur. 
gazetesi B.Norman Dııvisin Av• 
rupaya gı:lmesi münasebetiyle 
guya Roosevelttı:;n Avrupa 
ımlhu hakkında tahkikata me• 
mor edildiği haberinin tekzip 
edildiğini kaydederken bunun 
esasen Amerikanın bitaraflık 
siyasetine muhalif olacağını 
müşahede ediyor. "Fakat, di
yor, muhtemeldir ki B.Norman 
Davi~ memleketi ile Fransa ve 
logiltere arasmda daha sıkı bir 
ekonomik işbirliği ve para bağ
lılığı ihtimalleri üzerinde II'gi· 
liz ve Fransız mahfellerinin fi
kirlerini iskırndil etmek için 
talimat almıştır. 

Pariste 
evlenecek mi? 

Paris 4 ( Ö.R ) - Vindsör 
Dük'ünün Parise gelerek Bn. 

Simpsonla evleneceği hakkın
daki haberler tekzip edilmek
tedir. 

Nahas paşa 
Montröye gitti 
lskenderiye, 3 (AA) Kapi

tülasyonların ilgası için 12 N:• 
sanda toplanacak olan konfe
ransa iştirak etmek üzere bu 
gün Montröye hareket eden 
Nahas paşa halk tarafından 
alkışlanmıştır. 

Montı·ö konferarısı 
Paris, 3 (Ö.R) - Başvekiilel 

müsteşarı ve Mısır kapitüllis· 
yonları için Montrö' de toplana· 
cak konferansta Fransız dele· 
gasyonu reisi olan B. F rançais 
de Tessan Yunanistanın Paris 
sefiri ve Montrö konferansı 
delegesi B. Politisi kabul etmiş 
ve kendisile yakında başlıya· 
cak olan konferans hakkında 
görüşmüştür. 

Eski Fas sultanı çok 
hasta 

Paris 3 (Ô.R) - Fas sultan· 
lığından istifasındanberi Fran• 
sa da ikamet etmek teolan Mulay 
Hafız son günlerde sıhhi vazi· 
yetiyle etrafındakileri endişeye 
düşürmüştür. Eski Sultan tan· 
siyon fazlalığından mustariptir. 
Sıhhati hakkında verilen ha-

Atina, 3 ( A.A ) - Bundan 
böyle l Mayıs Yunanistan'da 
İş bayramı olarak kutlanacaktır. 
Hükümet reisi Metaksas bu 
münasebetle milli bükümetin 
siyasi, içtimai ve kollektif mu
kaveleleri ii<'reti, mezuniyeti, 
mecburi hakem usulünü, ihti· 
yarlara, saltatlara, ve hastalara 
yardımı mecburi kılan ve 8 
saatlik gün mesaisi, banka ve 
endüstri memurları da dahil 
olmak üzere bütün yevmiyeli· 
!ere teşmil eden kanunlar sa
yesinde grevler ve işsizlik or
tadan kalkmış ve amelenin 
maddi ve manevi vaziyeti dü
zel ilmiştir. 

işçi parlemen o rejiminin aç 
göz!i.i kapitalistçiliğine karşı 

nümayişte buluRmak için bir 
Mayısı beklerdi. Bugün bir 
Mayıs kurtuluşunun ve bütün 
istihsal amillerinin teşriki me
saisi bayramı olarak kutlana
caktır. 

"Debats,, Fransanın emni
yetini küçük antant devletle
rinin emni ye tile birleştirecek 
karşılıklı yardım meselesinin 
o bir gün B. Benesin Belgradı 
ziyaretinde müzakere edilece
ğini tahmin ediyor. 

daha eyi bulmuşlardır. herler dün daha eyi idi. 
...........•.......•..•.............•...•••..•...•......•••.••.......•.•........•....• , 

Atina, 3 (A.A) - Bir Ma-

Gazeteler işçilerin bütün va
tani cemiyetlere candan iltihak 

ettiklerini ve milli mahiyetteki 
bütün halk tezahürlerine büyük 
bir nisbet dahilinde iştirak ey
lediklerini tebarüz ettirmekt~dir. 

" T emps ,, gazetesioe göre 
de B. Benesin ziyareti bazı 
esas nazariye ihtilaflarını da
ğıtmağa yarayacak ve son ha
diseler daha açık görülerek 
Belgrad konseyinde verilen 
kararların gerçekten küçük 
antantı takviye mi ettiği, yoksa 
harici müşterek siyasete yeni 
bir veçhe mi tayin eylediği 

anlaşılac•ktır. 

MilJi mücadeleye iştirak edenler 

Yeni tekaüt kanununa 
~öre 'tekaüt edilecekler ...... 

lstanbul, 3 (Yeni Asır - Telefonla) - Milli müdafaa Vekaleti 
milli mücadeleye iştirak edip de eski tekaüt kanıınuna göre te· 
kaüt edilenlerin bir listesini hazırlamıştır.Vekalet bu listeye dahil 
olanların yeni tekaüt kanununa göre tekaütlüklerinin temini için 
çalışacaktır. Bu hususta hazırlıklar yapılmaktadır. 
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• An tan konseyi bitti 
Tebliğ üç müttefik devlet arasında 

tam bir g ·· r · ş bir liğ · ni teyit e • 
1 

Macaılann üzemıde emel btslerJiklefi Tıansilvanva köy/iUeıi 

-8 t I b• • • h"I J memnuniyetle karşılar. Yeni anlnşmn- tir ve bu kafiyenin mukabil davası da 
aş ara ı ırıncı sa ı e e- . . v 

~ardır. lnrın Küçük antant memleketlen ara- aynı derecede dogrudur. 
.S - Küçük anlaşmanın üç devleti- sındn mevcut taahhütlere hiçbir suret- MENDAKKA DUKKA • 

ain ananevi siyaseti beynelmilel teşriki le muhalif olmadığı iişikar bulunmak- cOeuvre> gazetesinde Bn. Tabouıs 
mesai fikri üzerine müessestir. Bu fik- tadır. Küçük Antant devletleri arasında ve 
rin kendileri için esas unsuru ahdi ve- 11 - Küçük anlaşma daimi kon- bunlarla Fransa arasında karşılıklı 
cibeleriyle ve teşkiliıt pnktiyle temhir seyi ekonomik konseyin sekizinci ve yardım meselesinin vaziyetini hatırlat
edilmiş olan halisane dostluklardır. dokuzuncu içtima devreleri mesaisi maktadır. Yugoslavya bu meselenin 

Küçük anlaşmanın itimatlı dostluk neticesinden malumat almış ve bu ne- müzakeresini kat'i olarak reddetmiş 
münasebetleri görüş ve menfaat birliği ticeleri tasvip derek iktısadi küçük an- değildir. Sadece müzakere müddet
ve kendisini dost ve müttefik memle- taşmanın müstakbel faaliyeti hakkında siz olarak talik edilmiştir. Yugoslavya 
ketlerle ve bilhassa Balkan Antantı direktifler vermiştir. böylece Parise mukabele ettiğini his-
mernleketleri ve son zamnnlarda yeni tNCILIZ GAZETELERtNE settirmek istemiştir. Vaktiyle Yugos-
de1iller göstermiş olan Fransa ile bir- GöRE VAZIYET lavya halyaya karıı emin olmak ıçın 
leştircn bağlar üç devletin diğer mem· LONDRA, 2 (A.A) - fngiliz ga- Fransadan bir knrııılıklı yardım paktı 
leketlerle ön safta olarak bütün kom- zetelcri Belgrad muhabirlerinin küçük akdini istediği zaman , Fransa Romaya 
şulariyle olan siyasi ve iktısadi müna· antant konferanSl hakkındalci telgyaf- karoı bir taahhüt altına girmek isteme
sebetlerinin genişletileceği ve derinleş- !arına büyük bir yer ayırmaktadır. Ti- miştir. Bugün de Fransa bir karşılıklı 
tirileceği çerçeveyi tamamen tayin et- me.s gazete inin Belgrad muhabiri di- yardım paktı teklif ediyor. Ve bu pakt 
mekte bulunmuştur. yor ki : dolayısıyle Yugoslavyayı Almanyaya 

Bununla beraber Küçük anlaşmayı Bu konferansta Fransanın her han- karşı hasım mevkiine düşürebilir. Bel• 
evk ve idare eden eklai gi bir tecavüze karıı karııılıklı yardım grad Parise kendi pnrnsiyle tcdiyat 

teessüsündeberi sevk ve idare eden paktı hakkındaki teklifi konuıulacaktır. yapmakta. yani Bcrline karıı bir taah
uzlaşma fikri bir zauf nlıi.meti olarak Bu Küçük Antant çerçevesi içindeki hüt altına girmeği kabul etmemektedir. 

telakki cdılcmez. Küçük anlaşma vazi- boş ve açık yerleri doldurmağa matuf- BALKANLARDA VAZJYET 
lelerini ve arzettiği kuvveti müdrik ve tur. Bununla beraber Çekoslovakya Balkanlarda ve Merkezi Avrupada 
menfaat ve haklarını tereddütsüz mü- emniyet garantilerinin teşmili mese- vaziyet şimdi her memleketin hareket 
dafaaya amade bulunmaktadır. emni- le.sinde ısrar etmiyecektir. Zira Yugos- hürriyetini ele alması esas dahilinde in
yet sisteminin teşkili halledilecek en lavya yeni taahhütler almağı reddcy- kişaf ediyor. Bunlnrdan her biri, kimi 
mühim meselelerden birini teşkil et- lemektedir. Berlinle, kimi Roma ile. kimi Fransa 
mektedir. Bu teşkilat emniyet meselesi- . Deyli Herald muhabiri ise diyor ki: ile uzlaımak yolundadır. Fakat herşe-
nin kendini hissettirdiği bütün Avrupa Küçük Antant konferansının bu ye rağmen bir ihtiliıf halinde Parüı 
bölgelerini ihtiva etmelidir. seferki toplnntısı ruznamesinde iki Londra mihveri yine eski nüfuzunu bu-

Konscy milli emniyetin alakasını he- mesele vardır : lacaktır. Zira yalnız lngiltere ve Fransa 
saba katmıyarak her türlü tarzı hallin 1 - Küçük Antantı Fransız - Sov- Balkanlarda hiçbir toprak emeli besle
ancak yeni zorluklar ihdasına hadim yet paktı sistemi içinde almağı istihdaf miyen büyük devletlerdir. Fakat Bal
olacağına ve ancak banı davasına za- eden bir Fransız . Sovyet planı. kanlarda ve Şarki Avrupada söz sahibi 
rar vermekle neticeleneceğine kanidir. 2 - Küçük Antant Avusturya ı.·e olmaları için bu memleketlerin mÜ· 

Buna binaendir iki Küçük anlaşma dev- Macaristan arasında büyük devletlerin dafawn teşkilat altına alınmalıdır. 
letleri yeni hir Lokamo muahedesi için her hangi bir müdahnleşinden tama.mi- Nihayet < Petit Parisien > gazetesi
büyük devletler arasında cereyan le müstakil sıkı bir siyasi, ekonomik ve ne göre Küçük Antant görüşmelerden 
eden müzakerelerin neticelenmesini ar- tedafüi bir ittifak yapılması hakkında kuvvetlenmiş olarak çıkmıştır. Oç 
zu etmektedirler. B. Şuşnig tarafından ileri sürülen plan. memleketi alakadar eden başlıca mese-

7 - Küçük anlaşma daimi konseyi Manmafih Belgrad konferansının he- le, yani karşılıklı yardım meselesi bu 
üç devlet siyasetinin ve bunların kar- men derhal kat'i bir karar vermesi defa görüşülmemiştir. Çünkü bunu ele 
ıdıklı gayretlerinin küçük antantın 16 ihtimali pek fazla değildir. almak İçin zaman müsait görülmemiş· 
Şubat 1933 tarihli teşkilat paktiyle FRANSIZ • ÇEK tir. Böyle bir müzakere Berlin ve Ro-
tcsbit edilmış olan prensipler, metotlar PROJESJ GERi KALDI mada şüpheler uyandırabilirdi. Bunun 
ve gayeler dahilinde normal olarak in- BERUN, 3 (A.A) _ Belgraddan daha m'üsait bir tarihe taliki tercih 
kişafa devam ettiğini müşahede ve tes- bildiriliyor : edilmiştir. Küçük Antant bu konseyden 
pit eder. iyi malumat alan mahafilde söylen- her zaman daha kuvvetli çıkmıştır. Bu 

8 - Küçük anlaşma daimi konseyi diğine göre Küçük antant pakbnın insicamdan ancak düşmanları şüphe 
üç küçük anlaşma devletinin her hangi umumi bir karşılıklı yardım muahede- edebilirdi ve bay Benesin Belgrad se· 
beynelmilel ideolojik anlnşmazlığa mu- sine tahvili hususundaki Fransız_ Çek yahati münasebetiyle bu daha parlak 
halif knldıklannı ve tcıekkülü muhte· projesinin geri saflara atılmış olma• bir şekilde tezahür edecektir. 
mel ccphderden birine veya diğerine sıdır. Belgrad, 4 ( ö.R ) - Çekoslovakya 
iltihak1 reddettiklerini mü~hede ve EMNI YET SISTEMlNiN hariciye nazırı Kamil Krofta, Preris 
tespit eder. TEŞKlI..A TLANDIRILMASI Pol müzesine Çekoslowkyanın gra-

Bu üç devlet müstakil memleketle- Hükümet fikirlerini aksettiren Sos- file ve bakır işlemelerine müteallik 
rin iç rejimlerine karşılıklı riayet edil- yalut cPopoulaire> gazeteai iae ıu bir kolleksiyon hediye et.miştir. 
mesi icap edeceği kanaatini ilan mütalnnyı yürütüyor : Tebliğin en ziya- Belgrad, 4 (ö.R ) - Başvekil B. 
ederler. de dikkate değer kısmı emniyet siste- Stoyadinoviç Çekoslovak ve Romen 

9 - Bu prensiplerden mülhem olan minin tqkilatlandmlması mesele- hariciye nazırları şerefine bugf.in Tu-
Küçük anlaşma devletleri ispanya İ§leri sidir. Tebliğe göre bu teşltilat Av· rizm otelinde bir öğle ziyafeti ver-
karşısındaki hatb hıırelı::etlerinin sarih rupada emniyet meselesinin bahis mev- ttı.iştir. 
olduğunu kayt ve İşaret ederler.Uç dev- zuu olduğu her nolttaya ıamil olmalıdır Romanya hariciye nazın B. Viktor 
lct bu hattı hareketi ilk gilndenberi Bunun için Küçük Antant devletleri Antonesko ziyafetten sonra hususi 
mutlak surette tatbik etmişlerdir. Ve yeni bir Lokarno paktı kdı için bü- trenle Bükrcşe müteveccihen hareket 
ademi müdahale kaidelerinin tatbikini yük devletler arasında giri§ilecek mü- etmiştir. 
ne kadar mümkünse o k dar mi:essir zakerenin muvaffakıyetle neticelenme- Roma, 4( ö.R ) - Tuna memleket
hale koymağa imkan vermek suretiyle sini samimi olarak temenni etmektedir- terinin birbirine daha ziyade yaklnş-
her yeni gayreti müsnraatla tatbik ler. Bunu Merkezi ve Şarki Avrupada maları için büytik mesa.i sa.rfedilmekte 
edeceklerdir. sulhun istikrarı için sağlam bir esas ve bu hususta atılan adımlar sempati 

1 O - Küçük nnla~ına daimi konseyi telakki edeceklerdir. Belgradda neşre- ile karşılanmaktadır. 
•on ylar için küçük anlaıma azası ile dilen vesikanın en iyi fıkrası budur. Romn, ( ö.R ) - Küçük Antant 
diğer devletler arasında cereyan eden Kollektif emniyetin kuvvetlendiril- devletleri toplantıları münasebetiyle 
müzakereleri tcfc.rrüııtiyle tetkik et- ıncsi için en iyi çare şüphwz mıntaka Belgradın siyasi mahafili ve matbuat 
miştir. pakti rı ile karıılı.ldı yardım teminatını mümessilleri Küçük Antant manzume-

Konsey gerek iktısadi ve gerek Sl· takviye etmektir. Bu ınıntaka paktla- :si içinde Yugoslavyanın nüfuzunun 
yaai bu müzakerderden bazılannın rının en eskisi ve en tabiisi Küçük An· yükseldiğini görmektedirler. 

ÜSpet neticelere varmış olduğunu tanttır. Küçük Antanbn bu istikamette Yugoslav - ttalynn anlaşmasiyle Yu-
mü,ahede ve tespit eder. Ve Yugoslav- iok.işnlı Kollektif emniyetin teşkilatlan- goslavya hiçbir taraftan tehdit gönni
:vanın Bulgaristan ve ltalyn ile olan an- dırılması için daha çok faydalı ola- yeceği gibi selfunetini de kendi başına 
1 omalanm barışın takviyesine müessir caktır. Küçük Antantı kuvvetlendirmek temin edecektir. 
llf"ette hadim ol c klan ih"b:ıriyle Milletl~r Cemiyetini kuvvetlendirmek- Belızrad. 4 ( ö .R ) - Belgradda ki.i-
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• A tant konseyi de 
Karşılıklı bir askeri yardım pa ı 
hakkındaki teklif görüşü miişt ·· 

Berlin gazeteleri bir çok tahminlerde bulunuyoı-Iar 
Paris, 3 (A.A.)- Sabah gazeteleri Ordre gazetesi diyor ki : Deutsche Algemenie ZeitunS d• 

merkezi ve şarlCi Avrupa meselelerini Bay Stoyadinoviç Küçük Antant şöyle diyor I r· 
ehemmiyetle mütnlea etmekte devam üzerindeki Fransız nüfuzunu kırmayı Yugoslavya kat'i surette Balkan 

8

1
, 

ediyorlar. ı istihdaf eden bir siyasete müzaheret et- da sulhu muhafaza etmek ve her h~j· 
Eko Dö Paris gazetesi şöyle diyor: mektedir. Ve bu cihetten şayanı ten· den evvd kendi bitaraflığını ve ed" 
Küçük Antant devletleri bugün kar· I kittir. Bu siyaset yavaş yavaş endişe ve- miyetini temin eylemek istcmekt ırk 

şılıklı bir a~eri yardım paktı hakkın· ı rici bir mahiyet almaktadır. Küçük An· Yugoslavyanın fikri şudur ki ne Kü~, 
da Fransa tarafından yapılan bir tek- tanlı clağıtmağa çalışan B. Hitler ile Antant ne de Balkan Antantı bu 
lif üzerinde karar vereceklerdir. Fil- B. Mussolinidir. deftere varmak için kafi değildir. 
hakika 19 36 teşrinisanisinde karşılıklı Berlin, 3 (A.A. )- Alman gnzete- Çekoslovakyaya gelince : Pr~ 
askert anlaşmaların bu üç devlete de leri Küçük Antant konferansı ile pek kendi oyununda bir nevi koz olar 

A ı . ı v ...nııktl1' 
teşmili teklif edilmiştir. B. Titules- yakından meıgul olmaktadır. vusturyayı e ıne a maya ugra-1··- ti 
ko da dü§Jllesine kadar hep ayni hede· Berliner Lokal Anzeiger diyor ki: dır. B. Hodza"nın Viyana ıcyııb_• 
fi gütmüştü. Fakat bugün hava değiş- Fransız gazeteleri ile Prağ ve Bük- bunu kafi derecede isbat etm~kted~~-
miştir. Bugün Romanya ve Yugos-ı reş gazeteleri bu konferans etrafında Berliner Morgernpost ise ııoylc 
lavya bir tecavüz vukuunda yalnız çıkanlan birçok şayia ve ileri sürülen yor : . 'btİ' 
Fransanın değil kabil olduğu takdirde 1 bir sürü tahminlerle doludur. Viyana Cenubu şarki devletleri kendı 1 

C 

lngilterenin de kend~ yanlarında bu-l Prag. mihverini~. ~~tün . bu şayia v_,e yaçlarına mutabık müstakil bir siY1 
lunmasını istemektedır. Fakat bu tahmınlerde buyuk bır rol oynadıgı takibine başlaınıştır. Filhakika I 

1
;: 

d ~vletler bilhassa az çok Almanyaya r muhakkaktır. Fakat hakikat gözükmek- goslavyadan sonra Romanya da uıf~ 
karşı bir esas üzerinde Çekoslovakya tedir. Yugoslavya bir istiklül ve sulh ile yaklaşarak ve Fransanın müttc "b• 
ile bir yaklaşma mevzuubahis olduğu siyaseti istiyor. Yugoslavyanın bu hu- Sovyetler birliğine karşı büyük bir 

1 

zaman Tuna havzasındaki taahhütle - sustaki azmi ltalyn ile yapılan anlaşma tiyatkarlık göstererek kendi yolı.ı~ıı 
1 ili'' 

rinin fazlalaştığını ileri sürerek böyle ile açık bir surette tespit olunmuştur. bulmaya çalışmaktadır. Çekos 0 '' 

bir yaklaşmaya vnrmıya hiç niyetleri 1 Ayrıca iyi komşuluk münasebetleri ye- ya için de Yugoslavya ve Romanyıını' 
yoktur. Diğer taraftan Romanya ve 

1 
niden Yugoslavya ile Bulgaristanı bir- yaptığı gibi komşulan ile yaklnşrnıı iıl'' 

Yugoslavya dahili aiya.set sebepleri do-! birine bağlamaktadır. Sulhu tehdit kanlan vardır. Çünkü Çekoslovııkfl' 
layisiyle Fransanın müttefiki Sovye~er 

1
. eden bir devre nihayete ermektedir. bütün hudut mıntakalarında ynbııft~ 

birliği ile bir yaklaşmayı da arzu et- Avrupanın cenubi gar kisinde de F ran- milliyetlere mensup ekalliyetlere J11ll' 

memektedir. sanın vesayetinden kurtulunmaktadır. lik bulunmaktadır. , 
•••• 

·oorı···a·yaa···iıeıer···yaptııa······1 
Madritte çocuk yuvaları, hastaneler 
müzeler, kiliseler enkaz halinde ir 
İspanyol faciası hnkkında Madridde 

ve Barselonda çıkan gazeteler çok şa
yanı dikkat haberler veriyorlar. Bar
selonda çıkan cPublicitat> Madridde 
7 ikinci teşrindenberi asi tayyareler ta
rafından yapılan hava hücumlarının 

pnyitahttn 980 den faila azametli binav 
nın yıkılmasına sebebiyet verdiğini ya

zıyor. Bu binaların on dördU mektep 
sekizi kilise, dokuzu çocuk yuvası dör
dü hastane, iki antikiteler müzesi, iki 
akadeıni binasıdır. 

Bombalardan ölen kadın ve çocuk

ların sayısı ise 1227 dir. Yaralılar. 2439 
dur. 

DAH1L1 HARBIN T AIIMlN 
ED1L'foı11YEN B1R NETiCESi 

Asi generallerin yarattıkları harp 
kanunların ve bilhassa medcnl ka
nun hükümlerinin tatbikinde tam bir 
karışıklık tevlid etmiştir. c El Socia
üsta > diyor ki: «Muhtelif mıntaknlar
da harp eden milisler arasında hususi 
mücbir sebepler tnhtında karıları veya 
kocalan aleyhinde boşanma davaları 

açmak isteyenler vardır. Kanun hil
kümlcrine göre davalan ikameye im
kfuı yoktur. Zira davacının ancak da
imi ikametgahının bulunduğu mah
kemeye müracaat! lazımdır. Halbuki 
milislerden her biri en az daimi ika
metgahlarından 200 mil uzaktadırlar. Madıi!te çok kıymettar ese!lerle dolu olan müuleı şimdi bu /ıa/drdif ·rıı 
Bu vaziyet karşısında avukatlar hU- cephesindeki muhabiri bildiriyor: sanki dünyadan ve içinde bulurtd~tı 

'b" (l•• 
küıneit~n medeni kanunda tadilat yap· cMuvakkat bir süktınetten istifade miithiş faciadan habersizmiş gı. 1 'fo!S" 
masını istemeğe karar vermişlerdir.> ederek siperlerde dolaşıyordum. Mad- okuyordu. Kitabn bir göz attıtıl· \fC)-s 

HARP VEYA SULH ridle bir milis nazarı dikkatimi celbet- toy'un meşhur eseri cHnrp 
News Chronicle gazetesinin Jnrama ti. Elindeki koskoca kitaba eğilmiş, sulh> tu. •••'' 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ı.ıı-
çük antant devletleri konseyi müzake- ve böylece hak milsavatını elde etme- cisi Bulgaristnnla Yugoslavy~ n~:t)'ıı 
re1erine devam ederken gazeteler de sini kabul etmişlerdir. da yaptlnn pakttır. İkincisi ısc Jlltl' 

bu hususta mütaJialnrını kaydetmek: Alınan gazeteleri de Belgrad konfe· ve Yugoslavya nrasında al-.-tedilell C(1it1 
tedirler. ransının en göze çarpan neticesi ola- ahcdcdir. Bu iki aletin şümulU n !dJ!l' 
Belgradın yarı resmi Vreme gazete- rak Fransız planının akim kaldığını öyle tahmin edilebilir ki bunlar. 1~ııi 

si bir makalesinde ezcümle şöyle de- kaydediyorlar. «Berliner Tngeblatb diye kadar Küçtik Antnnt devlet ){ıl"' 
mektedir: merkezi Avrupada ve Balkanlarda birleştirmekte ol:ın dayanı.ş111aY1 b~ırııı 

- Vakıtler değ~c;ti. KUçük Antantm Fransız nüfuzunun gerilediğini, buna maktadır. Yugoslavya yalnız btıfl' 
r ve 

sırtına yeni va.züelcr yükleniyor. mukabil İtalyan ntifuzunun arttığını bir takım mukaveleler yapıyo ·ıcl Jllıı· 

Başvekil B. Stoyadinoviç'in mUrev- müşahede ediyor ve bunun Almanya· ların çok tanınmış bir bcyncla1
1 

Jlltl' 

vici olan gazete de: nın da arzularına muvafık olduğunu hiycti vardır: Bunlar iki tarııfl; uçl.iJl' 
- KüçUk Antant Tuna havzasında yazıyor. kavclclerdir. Bu muahedclc~ ~ bir flı.1' 

ve orta Avrupada barış nişanelcrini Paris, 3 ( ö.R ) - Küçük Antant cü devlete karşı taahhüt harıcı ı.Jıllfı1· 
göstermektedir. Bu tekamül devrinin konseyini kapayan tebliğ muhteviyatı reket halinde bile, mcriyetini ;rnJnşt11ll' 
başladığına bir işarettir. gazetelerin diplomasi muharrirleri ta· za edecektir. Fransa bu biçi":ı ~~11 bil' 

Roma, 3 ( ö .R ) - cEcho de Paris> rafından ehemmiyetle tahlil ediliyor. lardan ne sebeple kuşkulıın 1 J3ll1 1~ 
gazetesi Belgrad Küçük Antant kon- Umumi intiba fena değildir. Bununla dirmektcn geri kalmamıstır. 13· ıctlı11 
scyinde Fransa tarafından bu devlet- beraber sol cenah gazetelerine doğru bu emniyetsiz.liğin hakim sc~~t b11 

b"}d" "ştir ftP <:"' lerle kendi.c;i arasında akdi teklif edil· geçildikçe Küçük Antantın Milletler Lyon nukunda ı ınnı · .J rocıı1ı:; 
1 k "knn coC J 11 miş olan karşı ı 1ı yardım pnktının Cemiyetinden -esnsen pek nisbi olan- sebepler Yugoslavyny1 ı rtıfıo(ltt 

aklın kaldığını, zira Yugoslavynnın kü- çöz.ülilşü kaydedilmektedir. Zira ncş- tir. Belgrad iki defo, FranSll ti'l ·sıeıı1İPc 
k'l{itı ::ı ııŞ!1 çük antant devletleri arasında dnya- redilen tebliğde Cenevre beynelmilel müdafaa edilen sulh tCŞ 1 • • bO..;b, .• 

nışmayı tehlikeye düşürürcesine Ital- kanunundan ve Milletler Cemiyeti üçüncü Reichin pek scvdıgı ·-•ir· ~{ilı 
"h ınıı,,. }\t , 

ya ve Bulgaristanla mukarenet tesis paktının prensiplerinden hiç bahscdil- konuşma usulünü tercı e dcf•l oc 
ederek hudutlarının masuniyetini doğ· mcmektcdir. çük Antantın tebliğinde bu b!thiS # 
rodan doğruya emniyet altına almnğı «Humanitc> komünist gazetesi şu id· letler Cemiyeti paktından 

1
• ki ıı 1' 

Fransa tarafından teklif edilen si~·ase- diada bulunuyor: Son haftalar içinde edilmemektedir. Anlasılı)"' uı sC1' 
si asctill 1tll' 

te tercih ettiğini yazıyor. göze çarpan iki diplomatik hareket, ay- Yugoslnvyanın harici Y untıP ., 
Küçük Antant devletleri Mncarista- lardanbcri Yugoslavya - Romanya - ve idaresini Cenevre kn~:r ıııt\'~1 

na karşı müşterek bir siyaset takibi Çekoslovakya blokunu işleyen çatlağı küınleri gittikçe daha nı. 
için de mutabık kalnrak bazı sartlarla meydann çıknrmıstır. Bunların birin- inde tutulacaktır. 
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Karabük fabrikasının temeli atıldı 
Başvekil nutkunda, fabrikanın endüstri hayatı
mızda yaratacağı yeni hamlenin ehemmiyetini an
lattı, Cumhuriyetin çok kuvvetli olduğunu söyledi 

lngiliz sefiri, Atatürk'ün dehasından, Onun Hükümetinin attığı ileri 
adımlardan kimseninbir lngiliz kadar memnun olamıyacağını söyledi 

lstanbul, 3 (Yeni Asır - Te- karşılıyordu. B. Persi Loren, bugün silah- lanan yere Başvekil ismet lnö· 
lefonla) - Karabük demir ve Başvekil, fabrikamn temeli- Janma esasına istinat eden bir nü, ilk harcı koymuştur. 
çelik fabrikası temelatma me- nin atılacağı yerde hazırlanan sulh kuvvet bulmakta olduğunu Bu merasimden sonra büfe· 
rasimi bugün saat on birde kürsüye fı?elerP.k beklenen mü· ve silahlanmaya dayanan bir de misafirlere ikramda bulu-
Başvekil ismet loönü'oün .hu- bim nutkunu söylemeğe baş· sulhun Atatürkün dehasına da- nufmuş ve merasime son veril-
ıuruyla parlak surette yapıl- lamışhr. Başvekilin nutkunun yanan bir sulh olduğunu söy- miştir. 
rnışhr. her cümlesi şiddetle alkış- Jedi. lstanbul, 3 (Yeni Asır • Te-

Ankarada hareket eden bi- lanıyorJu. Başvekil nutkun· Sefir nutkunun sonunda: lefonla) - Başvekil ismet lnö-
r:nci tren saat dokuzda, Baş· da, fabrikanın endüstri ha- -Atatürk'ün dehasını kimse nü, refakatinde Hariciye Vekili 
vekil ismet lnönü iJe Hariciye yatımızda yaratacailı yeni ham· bir lngiliz kadar takdir edemez. Tevfik Rüştü Aras, lktısat 
Vekili Bay Tevfik Rüştü len'n ehemmiyetini tebarüz et• Onun hükümetinin attığı ileri Vekili B. Celil Bayar ve daha 
Aras, İktısat Vekı0lı0 B. Cela"l b zevat oldugv u h ld t l tir cl ikten sonra lngiliz dostlu• adımları kimse bir lngiliz ka· azı a e rene 
Bayar, lngiliz sefı'rı· B. Persı· ı Kayserı·ye hareket elmı"ştir ğıınun ehemmiyetinden bahsetmiş dar memnuniyete karşılaya- • 
Loren ve fabrika mümessilleri• Başvekil ve Vekiller Kayseri 
ni hamil tren de saat onu on ve Türkiyenin başarıcı rejimi- maz. k b fabrikasını gezdikten sonra 

nin doğmasına işaret ederek Sefirin nut unun u kıs~ı 
geçe Karabüke vasıl olmuştur. Konya Ereğlisine giderek 

Başvekil ve vekiller istas- Cumhuriyetimizin her zaman· şiddetle alkışlanmış, bundan mensucat fabrikasının küşat 
yonda binlerce halk tarafından dan kuvvetli bulunduğunu ili· sonra kürsüye fabrikayı yapa- • . ki d resmını yapaca ._r ır. 

hararetle karşılanmış ve alkış· ve etmiştir. cak olan Bresset firması mü· Başvekil, Ereğlide de mühim 
lanmıştır. Başvekı·ı, bu mes'ut Başvekil ismet lnönünden dürü B. Bresset çıkmışbr. k 1 bir nutu söy iyecektir. Pazar• 
gi.in münasebetiyle çok neş'eli sonra lngiliz sefiri B. Persi B. Bresset lngilizce söyle- tesi sabahı da Ankaraya döne· 
idi. Kendilerini karşılıyan halk- Loren kürsüye gelerek Fran· diği nutkunda, fabrikamn ceklerdir. 
la ayrı ayrı alakadar oluyor ve sızca olarak miihim bir nutuk ehemmiyetine işaret etmiş ve lstanbul, 3 (Yeni Asır-Tele· 
iltifat ediyordu. söylemiş Atatürkün bu işi bu fabrikayı kendi firmasının fonla)- lngiliz sefiri B. Persi 

istasyondan doğruca fabrika- çoktan düşündüğünü ve bugün kuracağmdan dolayı memou- Lore ve yanındaki zevat ge· 
nın kurulacağa yere gidildi. Yol bu düşüncelerin tahakkuk etti- niyetinin hudutsuz olduğunu ceyi Irmak istasyonunda geçir· 
üzerinde biriken halk, Başvekili ı rildiğini ilave ettikten sonra, söylemiştir. dikten sonra yarın Ankaraya 
!1.1~ışhyor ve yaşa sesleriyle beynelmilel siyasete geçmiştir: Bu nutuklardan sonra hazır- döneceklerdir. 
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nazın B. Spinasse Londrada 

stanbulda en iyi oyuncumuz B. Cemil :e~:!~:i~e~~~~::~::f:r,:n:·.:~ 
bjr telgraf üzerine oynatılmamıştır. :: F:::::·~:··:~:::

0

u;:.~~::.: 
Londraya hareket etmiştir. Bu 

lstanbu! nıaçında Fenerin karışık oyununa mukabil konferansa 23 devlet en saıa-
hiyeuar mümessilerini gönder• 

taktmımtz hakim oynamIŞİIY • mişlerdir. Büyük devletler ara-

- B~'ftarafı birinci sahifede - çıkaramamıştır. Jiği takip etmiştir. sında yalnız İtalya ve Japonya 
oynamakla beraber bir dürlü ikinci devrede Fenerbahçe Takımlar şu suretle tertip konferansa iştirakten sakınmış· 
gol çıkaramıyordu. bir çok defalar topu, oyuna edilmiştir: lardır. Birleşik Amerika dev• 

Üçok takımı bu devrenin hakim olan Üçok kalesinde DOGANSPOR letleri ise bilakis konferansa 
sonlarına doğru yakaladığı bir dolaştırmış ise de ancak bu Mahmut, Adnan, Nureddin, çok büyük ehemmiyet vermek-
gol fırsatından istifade ede- devrede bir tek gol yapabil· Hakkı, Mehmet, Halit, Fuat, tedir. Bunun delili de B. Nor-
ınedi ve ilk devre beraberlikle miştir. Osman, Abbas. man pavis gibi en gözde bir 
neticelendi. Üçok takımı da bu sıralar- GENÇLER BIRLIGI zatı başdelege olarak gönder-

lKINCI DEVRE da birçok fırsatlar kaybetmiş Halit, Ihsan, Kadri, Selim, miş olmalıdır. 
Bu devre 

başladı. 
de ayni enerji ile ve bununla beraber Fenere mu· Salaheddin, Rasim, Niyazilbsan F ransada işsizler 

kavemet göstermiştir. Fenerin, Y. A. - Üç oyuncunun is· 
iki takım galibiyet sayısı 

İçin azami gayretlerini sarfedi· 
Yorlardı. Fakat bu devrenin 
ilk kısımlarında lzmir kalesini 
ınütemadi bir surette sıkışb· 

ran Fenerliler korner çizgili 
Yakininde Fikretin çektiği bir 
Ceza vuruşundan istifade eden 
Bülend'in bir kafa vuruşil• 
galibiyet gollerini kazandılar. 

NASIL OYNADILAR? 
Doksan dakikalık oyun için

de lzmir takımı en kuvvetli 

taraftı. Bu müddet zarfında 
Yorulmadan sağa sola koşan 
'Ve topu yetişebildiği kadar 
\1uran lzmir takımı, güzel oyun· 
tulardan teşekkül etmekte idi. 

lzmirin oyun tarzları, cesaret, 
jürat bassalan üzerinde top· 
~~ıyordu. Yalnız kaleci zaifti. 

ucum hatlarında memlekette 
~e~ane oyuncu olarak tanınan 
d~ıde istinat eden bu ta' ıro, 
~nkü oyunda fazla gol yen:"' · 

~ışse, bunun sebebini, Fenerin 
d •rışık oyununda aramak lizım· 
ır. 

F enerbabçe, · bugünkü oyu· 
~il da, bir tali eseri olarak 
~lanmıştır. ilk devrede hakim :e ~ ~ener, hücum hattındaki 
itşıklikten sonra yine sayı 

Fikret ve Naci tarafından kaçı- mi telefonda anlaşılamamıştır. . ~aris, 3 (Ö.R) - Fransada 
rılan birçok fırsatlarını burada O ışsızlerin sayısı azalmaktadır. 

yuna başlandığı zaman 27 M 
kaydetmek lazımdır. D art tarihinde yardım san• 

oğanspor rüzgarı arkasına d ki 
lzmir Uçok oyuncularından ı arından yardım gören işsiz-

almışh. Doğansporun bir hücu· ı · 
C. Cemil lzmirde antreno"re erın sayısı 388920 idi. Bir haf-mu kaleye kadar indi ve avut• 
karşı geldigv inden dolayı fede- I k 1 ta evvel ise 393 851 di. Azalış a arşı andı. Gençler birliği "kta 
rasyonca tecziye edilmiş ve k b. mı rı 3331 dir. Geçen sene tutu ır oyun oyoıyordu. Do· 
buna ait telgraf maçtan evvel 1 1 aynı tarihte yardım gören 

ğanspor u ar Gençler kalesini 46512 
buraya gelmiştir. Bu yüzden B. 7 işsiz vardı. Bir sene tazyik ediyor, fakat bir türlü · 
Cemil Üçok - Fener maçında k ıçindeki azalış da 76207 kişidir. 
oynıyamamışbr. 

Buradaki kanaate göre, iz. 
mir takımı, Cemilin de iştiraki· 
le güzel tertip edilmişti.Burada 
belki de galibiyet temin ede· 
cekti. Fakat B. Cemilin gelen 
telgraf üzerine oynahlmaması 
yüzünden lzmir şansızlıktan, 
Fener de taliinden O - 1 galip 
olarak çıkmıştır. 
- ANKARA MAÇI 

Ankara 3 (Yeni Asır· Tele
fonla) - Gençlerbirliği ile iz
mir Doğanspor takımı bugün 
yeni stad'ta karşılaşmıştır. Ha
vanın yağmurlu olmasına rağ
men stad'ta üç binden fazla 
seyirci bulunuyordu. Adliye 
vekili B. Saraçoğlu Şükrü de 
seyirciler arasında idi. 

Oyuna saat 15.30 da baş· 
lanmıştır. Evvela Doğanspor 
kırmızı beyaz formalarile sa· 
haya çıkmış, onu Gençler Bir-

gol çı aramıyordu. 
Oyunun dokuzuncu dakika- Suikastçılar 

smda Doğanspordan lzmirli y k 
Fuat, Güzel bir şütle takımı· a a)and! 
nm yegane golünü attı. 

Gençler birliği bu golden 
sonra harekete geçtiler, hü-
cumlar yaptılar, fakat bir türlü 
gol çıkaramadılar. 

Bu devrede iz.mirden Fuat, 
Mehmet, Adnan çok güzel oy
namışlard•r. Kaleci Mabmudun 
soğuk kanlılığı takdirle karşı· 
lanmış ve alkışlanmıştır. 

ikinci devrenin on sekizinci 
dakikasından sonra hakimiyeti 
ele alan Gençler Birliği altı gol 
atmışlardır.Bu suretle oyu 1 · 6 
lzmirin mağlübiyetiyle netice· 
lenmiştir. 

Maçtan sonra Adliye Vekili Sa· 
raçoğlu Şükrü, Gençler Birliği 
oyuncularını tebrik etmiş ve 
neticeden memnunluğunu bil-
dirmiştir. 

Roma, 4 ( Ö.R ) - Mosko
vadan alınan haberlere göre, 
B. Stalin ve Kazanoviç ile di
ğer rüesaya suikastlar yapmak 
istiyen yeni hir fesad cemiyeti 
keşf olunmuş ve bir çok tev• 
kifat yapılmıştır. 

Yugoslavya'nın 
Londra elçlsl 

Belgrad, 4 (Ö.R) - Bir kaç 
gün evvel Londra'da vazifesi 
başında öleo Yugoslav elçisi· 
nin cenaze merasimi bugün 
yapılmıştır. 

Merasimde, saltanat naibi 
Prens Pol, Prenses Olga, baş
vekil B. Stoyadinoviç, saray 
krali nazu ı ile lngiltere, Fransa, 
Amerika ve Hol11ında elçileri de 
hazar buluomuılardır. 

T. D. Kurumunun tebliği 

Ecyb, T eceyb'in Türk
çeleri bulunmuştur 

Bunların Türkçesi Sinus, Kosinus'tur 
Ankara, 3 ( A.A ) - Türk 

Dil Kurumu · genel sekreterli
ğinden : 

29-3-937-de Ceyb ve teceyb'
in türkçelerinin hulunması hak
kında ilan edilmiş olan müsa· 
bakanın müddeti bu akşam 
bitmiştir. Yüzlerce cevaplar 
alındı. Ekserisinde isabetli r.ok· 
talar vardır. Hu çok istifadeli 
ciddi alakaya teşekkür ederiz. 
Kurumca en isabetli olduğu 
kabul edilen cevap aynen aşa
ğıya dercoluomuştur. Bu yazı· 
ya ait şekiller Ulus gazetesin
de görülecektir. Vadedilen he· 
diye eser sahiplerinin adına 
olarak iş bankasına yatırılmış
tır. 

Türk Dil Kurumu genel sek
reteri adına 

H. Reşit Tankut 
Türk Dil Kurumu Genel 

Sekreterliğine: 
Ceyb ve Teceyb'io Türkçe

leri Sinus ve Kosinus'tur. 
Sin us: 
Kısaca izahı ıu sinmek ya

kut lehçesinde sadece sin sözü 
çökmek, çekilmek demektir. 
Pekarski bugün Anadoluda 
elistikiğ manasında kullanıl
makta olan sunec ve bunun 
diğer telaffuuarı olup ayni 
manayı taşıyan Sinis, Sinus 
sözleri sinmek sözünün bir tu· 
revidir. Sinik, Sinsi ve iplik 
manasına olan singir pekarski 
elestikiğ olan sinir hep ayni 
orijinin turevleridir. Sinmek 
sözünün etimolojik şeklinde 

basında bulunan vokali yerine 
konursa kelime esinomek es
nemek şeklini alır. Bunun ma
nası da elistikiğo!mak'tır. Es· 
nemek de elistikiğ demektir. 
Sinmek ile esnemek orijinde 
ayni sözdür. Yay Türklerin en 
eski savaş silahı olduğu dün
yaca bellidir. Türkler yayları· 
nın kiriş ipine sinug yahut si
nus demişlerdir. Çünkü o 
elastikiğdir. Oku atmak için 
ortasından çekilerek çukurlaş· 
tırılır. Gnincssz ve bunun ka
tegorisi ile değiştiği Türk dil
cilerince bellidir. Yayın kirişi 
ile beraber olan şekli her hangi 
bir kavisin veteri ile beraber 
olan şeklinden başka bir şey 
değildir. Bunun içindir ki bir 
kavsin veteri ile onun iki ucuna 
ulaşan nısıf kuturlardan mey· 
dana gelen bir müselleste ve
ler olan dile sinus denmiştir. 
Metametikte kolaylık olmak 
için ,;onraları tam veter yerine 
yan veler alınmış onun da adı 
sinus olarak kalmıştır. 

Elbise yakası sadir ve kalp 
manalarına olan ceyb ahterig 
ve kamusu Arabiğ Türkçe sinus 
sözünün anlattığı manayı kap· 
sayamaz. Elbise yakası bir 
daire veya bir kavis hatırlata
bilir. Fakat sinus kavis değil 
onun veteridir. Sadir ve kalp 
sinmek sözünün bir turevi olan 
sinenin ancak tercümesi olabi
lir. 

Sine her nefes alış verişte 
vücudun esneyen kısmıdır. Kalp 
dahi daima şişen ve büzülen 
yani esneyen bir uzuvdur. Bu· 
nu yaka demek olan ceyb'le 
ilgilendirmemek doğru olur. 

Dünya etim oloj?'ları sinus 
sözünü başlıca latinceye irca 
ederler. Hakikati samldığı 
gibi olmadığını biz değil, Dic· 
tionnaire Etimologigue De La 
Langug Laline söylesin. 

Sinus ayni ile mukaar v~ya 
yarım daire şeklinde kat veya 
büklüm demektir. Manası bir 
elbisenin meydana sretirdiği 

yarım daire şeklinde kat veya 
büklüm, (ki bunun içinde ana· 
lar çocuklarını taşırdı,) bundan 
şu manalar türemiştir: 

Sadir yani iltica edilen üze
rine eğilinen yer, melce V.S. 

Teknik manalar bir ağın 

dibinin teşkil ettiği cep 
bir yelkenin kabartısı bağcı 
bıçağının eğri kısmı yatı daire 
şeklinde köy etimolojisi yok
tur. 

Bu izahattcn anlaşılabilen tek 
mana Sinus'un anlattığı kiriş 

yerine onun yayını veya vete
rin yerine onun kavsini almış 
olduklarıdır. 

lngiliz ilim adamlarının kıs

men hakikate temas ettikleri 
anlaşılıyor. lngilizce büyük 
Vebster lfigati Sinus sözü hak
kında şu izahı veriyor : 

lngiliıce Sine Latincesi Si
nus'tur. Ve sadir manasına ge· 
lir ki bir elbrsenin göğsü de· 
mek olan arapça jaib'i terce· 
me için kullanılmışhr. Fakat bu 
manada yanlışlıkla jaib diye 
okunan jiba şeklinden alın· 

mıştır. Bu arapça kelime ok 
ipi kavsin veteri manasına olan 
sanskritce jivadan gelir ki bu 
da grekce kavsin veteri ma· 
nasında olan Herdi'nin terce· 
mesidir. Hintliler yarı Yeteri 
nazarı dikkate almak terakki· 
sini göstermişlerdir. 

Kosinus: 
Kosinus mürekkep mütena· 

sip ahenktar manasındadır. Ro· 
dolf Kitaj il televut lehçesi ko· 
sinus adı verilen dili ile sinus 
arasında değişmiyen bir müna
sebet ve ahenk vardır. Filha· 
kika bir yayda sinus düz bu· 
lundukça kosinus yoktur. Ok 
kirişin ortasına getirilerek ge· 
riye çekildikçe kosinus mey
dana çıkmıya başlar. Yani ko· 
sinos okun yayın ilk bulunduğu 
vaziyetteki ortasından geriye 
doğru çekilebildiği uzunluğun 
adıdır. O çekildikçe kosinus 
büyür ve yayın kenarları bir· 
birine yaklaşbkça sinusun ilk 
izi olan hat küçülür. Bundan 
sinusla kosinus arasındaki mü· 
nasebet ve ahenk kolayca an· 
laşılır. 

Kosinusun Ko unsuru Dicti· 
onnaire Ethimologigue De La 
Langue Latin e yoktur. lngi· 
lizce büyük Vebster lügati 
Ko yu izah için onu sinu-
sun Kom emanı manasına 
gelen Complementis sinuz•den 
gelmiş olduğunu yazıyor. Hal
buki yukarıda söylediğimiz gibi 
Ko sözü Complement kelime
sinin ilk hecesi değildir. Müs
takil bir Türk sözüdür. Eğer 
yakıştırma yoluna saplamak 
mecburiyeti olsaydı Ko sözü
nün Complement ten ziyade 
Konsu Komsu sözleriyle tam 
alakasını kabul etmek hiç de 
bata olmazdı. 

Filhakika Sinus ile Kosinus 
kaim zaviyenin birer dilini leş· 
kil eden aralarında tam kom
şuluk münasebet ve ahengi bu· 
lunan dillerdir. 

Derin saygılarımızı sunarız. 
Ankara Dil, Tarih ve coğ· 

rafya fakültesi Türkoloji 
etüdyanlarındao 

Vehime Güven Vecihe Kılıçoğlu 
Hüseyin Arıtürk 

8. Lansbury 
Londra, 4 (Ô.R) - işçi par· 

tisinden istifa edeceğini söy· 
leyen Lansbury bu ayın on ye· 
disinde Berline giderek 8. Hit
Jerle R"Örüşecektir, 



Sanlle e YENi ASIR 

Beyaz perdeye intisap .etmeden eve) 
Bugün seve seve seyrettiğiniz büyük sanatkarların 

yıldızların meslekleri ne idi bilir misiniz ? 
~-------------------------------------------111---------------------------------------------

k ah yalı ğı n dan, hizmetçilikten, Çiftlik 
liğinden 

canbazlıktan, gazete •• • 
muvezzı-

beyaz perdeye çıkanlar eski hayatlarını gizliyorlar 
Bugün beyaz perdede seve seve sey

rettiğiniz büyük sanatkarların, yıldızla

rın, sinemn hayatına atılmadan evvel, 
hangi mesleklerde bulunduklarını hiç 
merak ettiniz mi~ Bunları araştırmak 
oldukçn enteresan olacaktır. Amerika-

nın en büyük sinema mecmualarından 
(Screen Lanol) okuyucularından aldığı 

birçok mektuplar üzerine, bir muhabi
rini yıldızlara göndererek cHollyvooda 

gelmeden evvel hangi mesleklerde bu
lundunuz?> sualini sormuştur. 

Fakat nedense yıldızlar.ın yüzde 
doksanı, muhabire doğru bir cevap ver 
mek istememiş ve hakikati gizlemeğe 

çalışmışlardır. Bunun üzerine muhabir 
kurnazca bir hile dü~ünmüş ve hakika
ti olduğu gibi meydana çıkarmıştır. 

Açıkgöz gazetecinin müracaat ettiği 
hile gayet basitti. Her yıldızın en ya
kın dostu olan diğer bir sahne arkada· 
ıına giderek : 

- Eğer bana falan falan artistin ma· 
zi ini anlatırsan seni methedeceğim ve 
evvelce büyük mesleklerde bulunmuş 
olarak göstereceğim .. > Demiştir. 

Bunun üzerine zavallı yıldızlar bül
bül gibi öterek hakikatleri ifşa etmek
ten çekinmemişlerse de birkaç gün son
ra gazetede kendi hayatlarının da ol
duğu gibi çıktığını görünce atlatıldık

lannın farkına vararak küplere binmiıt
lerdir. (Screen Lanol) mecmuasında 

Holivudda artistler arasında, bir güzel bacak müsabakası yapılmıştır. Bu müsabakaya 200 den fazla yıldız ve 
figüran iştirak etmiş bulunuyordu. Birinciliği figüranlar ;rasından Moren Keelish, ikinciliği sart§ın yıldız An
na Lee ve üçüncü.lüğü. de Eleanore Whitney ka;;anarak mükdfat almışlardır. 

Moıen I<.eelisfı 

Daire içindeki resimler: Sarı§ın yıldız June Knight ve komik Eddie, 
Canwr, yeni çevirdikleri (Postacı geldi) filminde. 
Diğer fotograf: Güzel bacak müs a.bakasında birinci gelen Moren Kee
lissh'in, güzel bacaklannı gösteTendiğer bir pozu. 

çıkan yazının mühim kıaımlannı rrak-ı CAMBAZLIKTAN SONRA 
}ediyoruz : Robert Montogomery bir petrol ge-

ÇtFTUK KAHYASI misinde katiplik, bir sergide cambazlık 
(Linç kanunu), (Rüşvet ve Azap) yaptı. Sonra oduncu oldu ve bir 

gibi büyük eserler yaratan Spencer müddet te büyük bir elektrik şirlcetin
T racy beyaz perdeye çıkmadan evvel de çalııtı. 
aygır yetiştiren bir çiftliğin kahyası idi. GAZETECİ YILDIZ 
Hesapları muntazam tutamadığı için Nelson Edy müvezzilikten musah-
çiftlikten kovuldu. Bundan sonra bir hihliğe, musahhihlikten de gazete pat• 
müddet şoförlük yaptı. Günün birinde ronluğuna kadar yükseldi. Fakat bir 
genç bir kızı yaraladığından bu mes • makalesi yüzünden gazetesi kapatılınca 
]ekte de tutunamadı. Nihayet tali bu mesleğe tövbe ederek, şarkılar bes

telemeğe başladı ve nihayet tenor ola-
onu beyaz perdeye çıkardı. 

H1ZMETÇlLlKTEN SAHNEYE 

Myriame Hopkins ayda 30 dolarla 
karın tokluğuna hizmetçilik yapıyordu. 
Bayanının verdiği bir ziyafet esnasın

da, misafirleri soymağa gelen haydut
ları ele geçirdiği için, birdenbire meş
hur oldu ve mutbaktaki bulaşıkların 

karşısından film çekme makinesinin 
karşısına geçti. 

GABLE KA TtJ>TJ 
Clark Gable bir lastik fabrikasında 

katiplik yapıyordu. Sonra petrol kuyu
aa açan bir ıirkette amelelik yaptı. Bir 
müddet gazetelerin ilan memuru oldu. 
Sıvacılık yaptığı da kaydı ihtiyatla :ıöy-

rak beyaz perdeye ilk adımını attı. 

MAHALLENtN EN HAŞARI KIZI 
Myma Loy mahallenin en haşarı bir 

kıztydı. Konu komşuyu usandırmıştı. 

Babası uslanması için bir yatı mekte
bine verdi. Yaramaz kız iki ay içinde 
ortalığı altüst edince mektep müdürü 
genç kızı tekrar babasına teslim etti. 
Myrna bundan sonra biraz uslanır gibi 
oldu. Dans muallimliğine başladı. Ni
hayet figüran olarak filmlerde rol aldı 

ve gözlerinin yakıcı güzelliği sayesinde, 
kısa bir zamanda yıldızlar mertebes.ine 
yükseldi. 

YILDIZLARLA MOUKA T 
EDERKEN 

kardeşler karikatür ve resimle uğraşı

yorlardı. Bir müddet Amerikanın en 
büyük gazetesinde muhabirlik yaptılar. 
Bir gün yıldızlarla mülakat yapmak 
için Hollyvooda gitmişlerdi bir daha 
geri dönmediler. Çünkü ikisinin de 
tipi bir rejisörün hoşuna gitmİ!Ş ve der
hal bir mukavele imzalatmıştı. 

CESUR KAPTANLAR 
Rudyord Kipling'in (Cesur kaptan

lar) ismindeki meşhur eseri, M. G. M. 
stüdyoları tarafından satın alınarak fil-

i 
me çckilmeğc ba,.lanmıştır. Kumpanya 

filmin muvaffakıyetle başarılamsı için 
çok büyük masraflara katlanmış ve 
Spencer Tracy, Lionel Barrymorc, 
Melvyn Douglas gibi yüksek sanatkar
hırı hususi surette nngaje etmiştir. 

( Cc ur kaptanliIT) da on yaşında 

yeni bir yıldız daha göruyoruz. Adı 
Freddie Bartholmew olan bu küçiik 
sanatkar, boyundan beklenilmiyen bir 
muvaffakıyet göstermekte ve seyirci
leri göz yac::ına boi;.rmaktadır 

EN EOYVK DANSLI FlLtM 
Bu f{enenin en büyi.ik danslı ve şar

kılı filmi Univcrsal stüdyolarının mey
dana getirdiği (Top of the town) is
mindeki revüdür. Revüde oynayacak 
olan 500 genç ve güzel gir!, bilyük bir 
titizlikle 2000 kişi arnsınd:m seçilmiş

tir. Bundan h<ı§ka ayrıca 18 bliytik sa
natkar da filimde rol almaktadır. 

CHARL BOYER KOM1K 
Charles Bayer ve sarışın yıldız Jean 

Arthur'ün bir müddettenberi çevir
mekte oldukları (History is made at 
night) filini bitmiş ve Amerika sinema
larında gösterilmeğe başlanmıştır. 

Amerikadan gelen sinema mecmua
ları, şark.ılı bir komedi olan bu filmin 
rağbet bulmadığını söylüyorlar. Bir 
facia artisti olan ağır başlı Charles Bo
yer 'in böyle bir komedide rol alması, 
kendisini sevenler arasında fena bir te
sir bırakmıştır. 

ALLARIN VATANI VE KADIN 

Beverly Robers ve George• Brent,in 
çevirdikleri ( Allahın vatanı ve kadın) 
ismincleki filiın Anıerikada büyük bir 
rağbet kazanmıştır. Filimde ba§döndii
riicii ve insam hayretler çincle bırakan 
gilzcl ve renkli tabiat parçaları vardır. 

GVRVLTV ÇIKARAN BlR FlLlM 

Fransız stüdyolarından birinde «Sa
tılık kahraman> adlı bir filim çekilmiş
tir. Fransızlar bu filinin bazı noktala
rını Fransız ordusunda maneviyatı 

sarsacak mahiyette gördüğünden yedi 
defa sansöre tabi tutarak birçok kı

sımlarını kesmiştir. Filinin mevzuu 
harpta büyük yararlık yaparak yara
lanan ve malul kalan bir askerin harp
tan sonraki hayatıdır. Malul adam iş 
bulamayınca kendisini kokaine ver
miştir. Günün birinde bir cemiyet düş
manı olarak ta mahkemeye sevkolun
muş ve beş sene hapse mahkum ol
muştur. 

" Nisan ıe•.,. 
J_ ll! -

lngiltere ateşler içinde 

Bazı devletler bu filmi 
yasak ettiler 

First National " 1937 altın arayıcıları,, 
filmini çevirmiştir. Yeni Revii çok 

zengin ve çok mükemıneldir 

lNGtLTERE ATEŞLER 1Ç1NDE 
(Birleşik artistler) stüdyoları tara

fından çevrilmiş olan ( İngiltere ateş

ler içinde ) filmi mevsimin en muvaf
fakıyetli eserlerinden biridir. Paris 
Londra ve Nevyorkta ümidin fevkinde 
bir rağbet görmüştür. Mevzuu çok 
kuvvetli olan bu filmi seyrederken ür
penneme k gayri kabildir. Aleksander 
Korda gibi yüksek bir üstadın takdim 
ettiği bu eser için Pariste çıkan bütün 
gazeteler hayranlıkla bahsediyorlar. 

Avrupada bazı devletler ( 1ngiltere 
ateşler içinde ) yi yasak etmişlerdir. 

GVNAYDIN ÇOCUKLAR 
Will Hay ve Lili Palıner cGünaydın 

çocuklan isminde yeni bir filim çevir
mişlerdir. Lili Palmer uzun müddet
tcnberi rahatsız olduğu için, doktorla
rın tavsiyesi üzerine, istirahate çekil
miş bulunuyordu. Bu filimde sevimli 
san'atkara tekrar kavuşmuş oluyoruz. 

1937 ALTIN ARAYICILARI 
«1932 altın arayıcıları> ismindeki re

vünün bütün dünyada kazandığı bü
yük rağbeti nazarı itibare alan (First 
national) stüdyoları, bu sene (1937 al
tın arayıcıları) filmini çevirmiştir. Ye
ni revü eskisine nisbeten daha güzel ve 
daha enteresandır. Baş roller Dick ... 

. • . i:". . ~~~:."::·. ~ 
Powell ve Joan Blondell'e verilmiştir. , -~ t~:·:N::t ·~ 
Aynca 400 den fazla genç ve güzel ~ı •. 
(girl) filimde rol almıştır. •· ; 

HAYAT VE öLVM /" 
(Canavar yaratan doktor) (Yürü

yen ölü) ve (Karanlık oda) gibi büyük 
eserler vücuda getiren san'atkar Boris 
Carloff, yeni bir filim çevirmek üzere 
Universal stüdyolarile 150000 dolarlık 
bir mukavele yapmıştır. İsmi (Hayat SONYA HEN1E 

cBeyaz girdap> filminde 

~ 

filim çevirmek için Fransaya gideceği 
ve bir müddet Avrupadaki stüdyolar• 

ve ölüm) olan bu derin ve tüyler ür
pertici filim için kumpanya büyük fe
dakArlı.klardan çekiruniyerek, senenin 
en güzel filmi olmasına çalışmıştır. 

HOLtVUDDAN KAÇA11LAR da çalışacağı söyleniyor. Fred Astaire 

Holivudun en tanınmış simalarından ile Gingcr Rogers'in Holivuddan ay• 
Joan Blundel'in Amerikayı terkederek rılmak üzere oldukları söyleniyor. 

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

(1'' 
Holivudun e-n şık, en orijinal giyin en sehhar yıldızı Joan Crawfo'l'd. _,, 

şuda. bir Q.§k) isminde yeni bir filim çevirmektedir. Bu füinıde 

vimli yıldızın pa,rtöneri Clark Ga bel olacaktır. 

Birinci sınıf saattıt 
• ••••••••••••••••• 

T. C. 
• 

Devlet Denııt 
Yolları 

idaresinin kul· 
!andığı saat 
•••••••••••••••••• 

lzmirde satış yeri : MORENO D. GABA Y, Yolbedeıten 
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lstanbul radyosu 
Saat 
12.30 Plakla Türk musikisi, 

halk şarkıları 
12.SO Havadis 
14.00 Beyoğlu Halkevi tarafın

dan verilecek bir temsil 
nakli 

18.30 Plakla dans musikisi 
19.30 Konferans. B. Selim Sırrı 

Tezcan tarafından 
20 Bayan Müzeyyen ve ar· 

kadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları 

20.30 Bay Ömer Riza tarafm· 
dan Arapça havadis 

20.45 Türk musikisi ve halk 
şarkıları 

21.IS Stüdyo salon orkestrası 
22.15 Ajans haberleri 
22,30 Plaklarla müntahap par• 

çalar. 
•••••••• 

Dolanda sefirleri 
Viyana 4 ( Ö.R) - Holan· 

danm Viyana sefiri Bükreş se
firliğine, Madrid sefiri de Vi-

yana sefirliğine tayin edilmiştir. 

Fransız doktorları 
Moskova'da 

Moskova, 3 ( Ö.R ) - Taas 
Ajansı bildiriyor: Sovyet Rus· 

ya'oan yabancı memleketler 
kültürel mUnasebetlerinin inki· 

şafına çalışan cemiyet reisi 8. 
Aroset, Fransız doktorlar dele

gasyonu şerefine bir ziyafet 
vermiştir. Bunu bir kabul res-

mi takibetmiıtir. Kültür bakan· 
lığı muavini, Fransız sefaretha· 

nesi erkanı, Sovyet ve Fransız 
doktorları, Umumi teşekküller 

ve Matbuat müuıessiUeri hazır 

bulunmuşlardır. B. Aroset ile 

Fransız delegasyonunun reisi 

doktor Dezarno tarafından nu

tuklar söylenmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yeni neşriyat: 

ARKITEKT 
Bu aylak Derginin 73 üncü 

sayısı intişar etmiştir. (Arki

tekt) bu sayı ife yedinci intişar 

yılına girmiştir. Mimari, şehir

cilik ve plastik san'atlardan 

bahseden bu dergiyi tavsiye 

FOTôy-KEMAU 
••r&• 

Modern yeni atel
ycsi nde işe başladı 

lzmirin ve daha doğrusu 
Egenin çok iyi tanıdığı 
FOTO KEMAL fotoğraf 
san'atının en son tekamülle
rini göstermek fçin yeni geç· 
tiği Kemeraltında Mollazade 
binasındaki atelyesinde işe 
başlamış bulunmaktadır. 

FOTO KEMAL bundan ~ 
sonra getirttiği yeni makine N 

ile çekeceği fotoğrafları es
kiden olduğu ~ibi, bir haf- ~ 
tada değil, sahiplerine yirmi 
dört saat !ıiibi çok kısa bir 
zamanda teslim edecektir. !\ 

Bundan bacska yeni alınan ~ 
tertibat ve bulunan formül 
ile atlas, cam ve düz beyaz ~ 
tabaklar içine de fotoğraf ;....: 

N çıkaracaktır. ~ 
3 -3 (526) h.3 S.7 

CZZTL/'..LZZ/J./..77.7L~'777777ZZ7X; ... 

IZMIR BELEDIYESINDEN: 
Belediye Havagazı fabrikasının bir 

senelik ihtiyacı olan dörtbin yedi yüz 
elli ton Zero Dis Luve Zonguldak ma
den kömUrii kapalı zarflı eksiltme ile 
27/ 4/ 937 salı günü saat onnltıda bele
diye daimi encümeninde ihale edile -
ceklir. Bedeli mulınınıneni beher tonu 
on lira on kuruştan kırk yedi bin do
kuz yüz yetmiş beş liradır. Şartname
si ikiyüz kırk kuruş bedel mukabilin
de Hava gazı müdürlüğünden satıl

maktadır. Taşradan istiyenler şartna
me ve posta ücretini peşin olarak 
göndermelidirler. İ§tirak üç bin 
beş yüz doksan sekiz lira on üç kuruş
luk muvakkat teminat makbuzu veya 
Banka Teminat mektubu ile birlikte 
2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde 
hazırlanmış teklifle ihale gilnU saat on 
beşe kadar İzmir Belediye reisliğine 

verilmelidir. 
§ Senelik kirası yüz altı lira bedel 

ınuhammencli Balcılarda 137 sayılı 

dükkanın bir senelik kirası baş katip
lik~ki şartname veçhilc 20/ 4/ 937 salı 
günü saat onaltıda açık artırma ile iha
le edilecektir. İştirak için sekiz liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile söyle
nen gün ve santta encümene .gelinir. 

4-7-10-13 1026 (591) 

Müzayede ile fev
kalade büyük satış 

Nisanın 4 ncü Pazar günü 
saat 11 de Burnovada Atatürk 
caddesi istasyon karşısında 55 
No. lu büyük ~abçeli evde Bay 
Varıpahye ait fevkalade lük~ 
ve nadide mobilyaları açık ar-

ederiz. tırma suretile satılacaktır. 
~:r..7..T.ZZ7..7ZL..0"'2'T~PT../21~ DiKKAT: Yolların tamiri 

Yavuz Izmı .. r nak- dolayı~ile bugünlerde Burnova
ya otobüs çalışmamaktadır. Sa-

l• • bahleyin hareket ~decek tren 
. ıyat umumıye saatları, 8,5 geçe ve 10,15 ge-

b l d 
çedir. 

İr İğin en Satılacak mobilyalar me-
, " yanında maundan mamul altı 

Görü~en lüzum üzerine or· 

taklardan bay Haydar ve 

Mutahharın 1·4-37 tarihinden ~ 
itibaren müessesemizden ala- N 

kaları kesilmiştir. N 

Keyfiyet malüm olmak 

Gzere muhterem müşterileri· 

tnızc arz ile yüksek saygı· 
~ 

larımızı sunarız. 
s. 7 (590) 1-3 

C0z'L7.J'.7.h77.777.XYZZ~73!T~X73 

.ız.nıır ı~uıcı hukuk mahkemesinden: 
I lunirde hacı Mahmut M. Şamlı So. 
8 No. Salih kızı Lütfiye ile Karnntina
tla Mitnt paşa yokuşunda 1. No. Koca
&ı M~.afa fıtı.\berk aleyhine açtığı bo
Şauına davasından dolayı müddeialey
hin ikametgahını terkle yeni ikamet
Ciıhının meçhul bulunmasına binaen 
~e"nıi muayyenede mahkemede hazır 
bulunması için müddeialeyh hakkında 
iUınen tebligat icı·;\ edildiği halde müd 
deialeyh gelmemiş ve d!vacının isteği
le gıyaben muamele yapılmasına ve 
gıyap kararının bir suretinin mahkc
tne divanhanesine talikine karar veri
~.t"ek: bu baptaki tahkikat 26/4/937 
~rtcsi giinüne bırakılmış olduğun

tlan yazılı günde saat 11 raddelerinde 
~hkikat hakimi huzurunda müdcialey 

11 asaleten hazır bulunması veya 
lararından vekil göndermesi li.izumu 
~~ takdirde bir daha tahkikat ve 
~emeye kabul edilmiyeceği hususi 
il;~ U. M. K. tebligat faslına tevfikan 
--rı olunur. 

aynalı büfe, Kontre büfe, Masif 
maundan anahtarla kare yemek 
masası, 12 adet çok kıymetli 
maroken sand:ılyeleri, emsalsiz 
maundan mamul yatak odası 
takımı aynalı dolap Tüvalet 
Lauman ve komodinosu, bir 
buçuk kişilik üç adet lngiliz 
mamu'ita Bronz karyola. lzmir
de ems3li bulunmayan içi kuı 
tüylü maruken kanepe ve iki 
koltuk, t~krar maruken kane
pe ve iki koltuk ve deri şenz· 
lonk, cevizden mamul yatak 
odası takımı, üç kapıla aynalı 
dolap tuvalet laumao peşkirlik 
ve komodinosu 2 adet Şömine 
aynası, poker masalar1 1 StalJe 
Dresden markalı Alman piya• 
no. 10 parça kanepe takımı, 
şemsiyelikler, heykelli saat, ye
ni bir halde fevkalade güıel 
Bilardo ve iıtekaları, madeni 
sobalar, emsalsiz maun camla 
Vitrin. çiçeklik, kolonalar, muh
telif boyda çok kıymetli yağlı 
boya tablolar büyük aynah jar-
dinyer, Ruston Horsley marka 
4 beygir kuvvetinde motor. 
AEG beş lambalı Radyo, iki 
adet paravan, etecerler, ve bir 
çok kıymetli seccadeler, ve 
hah ve saire bir çok eşyayı 

nefise müzayede suretile sah
lacaktır. 

Fırsatı kaçırmayanır:. 
Fırsat arttırma 1'al,,nu 

Aziz Şıoak. Telefon: 2056 

Kazmirci 
A. Hüsameddin Eren 

IZMIR ŞUBESi 

PEŞTEMJ\LCILARDA : Mimar 
Kemaleddin caddesi No. 43 

Telefon 2555 

TOPTAN PERAKENDE 
( Bir defa gidip görünüz ) 

A. HUsamedd&n Eren kumaşları sağlam 
solmaz, şık ve ucuz,,ur. 

·········111:11111111111 ••••••••• 

SATIŞLAR ISTANBUL FIATI 
Pazarlık Yoktur. 

~-------~------ma ... .-..-.. 11:1112111-=---~ 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

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

Hacıdavut zade 
R A H M i K A il A D A V U T 

Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu 
Y emiı çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Telgr~t 2dresl: KARADAVUT Telefon 3809 , ________ .._ ........................ , 

._ •• • • j 1 ' ... ı ' . • • . .,. • .. • ... ,, ·. ..... ·"'. \) 

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

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 

Karş1sında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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,.CiWRf&AiJIL'W+e&flWfiAd SfA# i'fM•k* - ' 

1 HüSEYIN KAYIN 11 

Mobil ye mağazası Şekerciler No.26 

Bir defa gelip görünüz 
Modern, temiz malzeme 

Birinci smıf işçilik sipariş kabul eder 

---ıri 
Ankara istasyonu için 

musabakası 

• 
resım 

1) Ankai-ada yenl inşa edilen istasyon binası yolcu holünün kar
şılıklı iki yan duvarlarında yapllacak' yağlı boya reSimler için bir müsaba
ka açılmıştır. 

2) Müsabakaya girecek resimler; tuval Üzerine yağlı boya, eskis halinde 
1/10 mikyasmcla olacaktır. 

3) Müsabakaya girecek resimler Nafia Vekaletinin tayin edeceği bir juri 

heyetince tetkik edilecektir. 
4) Müsabakaya girecek resimlerin nihayet 20/2/937 tarihine kadar An

karada Devlet Demiryolları Umuml müdürlüğüne makbuz mukabili tes
lim edilmiş olması şarttır. Bu tarihten sonra gelecek resimler mUsabakaya 
kabul edilmez. 

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

6) İdarece verilen pJ.an üzerinde bertakım eserin mahaWne vaz'ı aıruı 
gösterildiği gibi ayni numaralar takımı teşkil eden resimler üzerinede konula
caktır. 

7) Müsabakayı kazanacak üç takımescrdc.n sırasiyle 
Birinciye 1000 lira 

tldnciye 750 lira 
'O'çüncüye 500 lira 

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

si hakkındaki şartname ile bu resimlerin yolcu binasında konulacak mahal
line ait planları Haydarpaşa birinci, Sirkeci dokuzuncu, tzmirde sekizinci 
tşletıne müdürlilltlerinden ve Ankarada D. D. YoTiarı Yol dairesinden parasız 
olarak alabilirler. 

9) Fazla tafsilat almak ve yapılacak eserlerin konulacak mahallerini ye
rinde görmek isteyenlerin Ankarada Devlet Demi.ryolları U. MUdilrlüğüne 
~üracaatleri. 4-6-10-1t-19 592 ( 1019 ) 

(Kömür Sergisi) 
Kömür Yakan Vesait 

Aletleri Beynelmilel 
Ve Teshin 

Sergisi 

, ........... . 
1 1937 Nisanın 23 üncü 

Cuma Günü Ankara'da 
Sergi Evi ve sahasında açılıyor1 

' ıw=== , 

Sergiye iştirak 

sergiyi ziyarete 
kolaylıklar 

edenlere olduğu gibi, 
geleceklere de azami 
temin edilmiştir. 

Her tUrlU malOmat ve fazla izahat için 
şu adreslere müracaat edilmelidir : 

lstanbul : Karaköyde Yatakla Vagonlar 
Şirketinde Sergi memuru; 

Ankara : Sergi komiserliği 

-... · ... ; ' ... ··~!' • ... • • t .... ~ ••• - _, ........... ,.: •. 't ;_.,, ·t"'.• . .. - • •' ' ... ·~. • • ·. •"~ , . .:: ı..... ._, ··"'• ·- r .... ·. .·. t:..· .. ;- . . ...... .,,..,. .. 

Haraççı Kardeşler 
MOBiL YE l\IAGAZASI 

• 
KARYOLA En zarif ve 

sağlam çeşitleri 

Çocuk Arabaları Avrupanın en şık ve en. 
dayanıklı modellerı 

Hasır takımları Yerli malların eo zengin 
koltuk ve masaları 

M b•ı } Türkiyenin en modern ve en ço~ beğeni-
0 l ye er len çeşitlerini daima .................. : . . . ••...••.•.....••.•••.................•..........••................•.. : 

• • 
=~ .. ···lznıir ve Ankara nıağaza]arınuzda 

llazır bulabilirsiniz ... 
l 

Milli emlak müdürlüğünden: 
Mevkii Sokağı cınsı No. Lira Müştemilatı Sahibi evveli 
Eski Foça kocaMeh 14 d. bila 1250 Bir yıkık kule Şiri Koııti 

met kara tarla ve 35 ağaç 
balçık zeytin 

.. ,, Cephane hane, ma 1250 hane ve yağ Fabıikacı 
ğaza, hane yıkılmış Yakomi 
yağhane 

,, ,, Talatbey hane 104 1750 4 oda mutfak Haralambo 
sahil C. önü arkası bahçe 

,, ,, Talatbey dükkan 39 1500 Küçük bahçe Zahariya ar• 
çarşı ve oda ve odayı havi giri veled 

atan aş 
,, ,, Büyük denic bağ bila 2500 üç oda bodrum Matya Vaf-

ve hane ve büyük zey yadaki zev-
tin bahçesi cesi 

Yukarıda yazılı Yunan emvalinin mülkiyetleri münhasıran ga~ri 
mübadil bonosu ile ödenmek üzere on gün müddetle kapalı zarf 
usuliyle arttırmaya konulmuştur. Malin sabldığı seneye ait dev
let ve belediye vergi ve resimleri ile sair masraflar müşteriye 
aittir. ihalesi 14-4 937 ~aşamba günü saat on beştedir. Alı~ıla-
rın Foça mal müdürlüğüne müracaatları. 1032 (594) 

Milli emlak müdürlüğünden: 
Mevkii sokağı cınsı No. Lira müştemilata Sahibi evveli 

Papa panayot Eski Foça Bayram bir bili 100 içinde 5 ağacı 
deresi tarla havi 

,, ,, Kayalar Arsa ,, 50 Eczacı Baba Kosti 

" " 

" " 

" " 

" " 
" " 

.. " 
,. 

.. .. 

:zevcesi 
Cephane hane 24-26 500 hane harap bir Şiri Kosti 
Fatih ve dükkan odası sağlam 

,, ,. 22 1000 Üst katta iki ,, ,, 

" .. 
oda altında 
mağaza 

28 1000 Yukan kat iki ,. 
oda alt iki 
dnkkio 

" 

,, Arsa biJa 100 H n 

Büyük diikkin ve 7 
cami çarşı oda 
Cephane Arsa bili 
büyük kapı 

150 yıkılmııtar Haralambo 

100 
" " 

Kara imam 50 d. ,, 
tarla 

750 içinde 40 ağaç Fabrikacı 
zeytin havi Y akomi 

Bağ arsı 7 d. 350 içinde 3 zeytini Papu 
koca tarla havi Panayot 
melengiç 

Yeni Foça Badasiyap dükkan 37 500 
Mustafa B. 

Haralambo
dan metruk 

Yukarıda yauh Yunanlı emvalinin mülkiyetleri münhasıran 
gayri mübadil bonosu ile ödenmelı üzere on gün müddetle açık 
artırmaya konulmuştur. Malin satıldığı seneye ail devJet ve beie-
diye ver:rgi ve resimleri ile ıair masraflar müşteriye aittir. ihalesi 
14-4-937 çarıamba günü aaat on beıtedir. Alıcıların Foça mal 
müdürlüvün• müracaatları. 1031 (593) 



Sahife a " Nisan ıe~ 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
C. No. Yeri No.su Nevi Deopozitosu .. 

Sigara da içseniz 
VATAN OTELi eski yeni Lira 

1 Gaziler mah.Kemer sokak 37-4.5 45,45-1 ev ve mağaza 200 
3 Küçük tubafiyeciJer çarşısı ada 13 46 dükkan 40 

4 Küçük tuhafiyeciler ,, ada 13 45 dükkan 
5 ikinci Süleymaniye mah.Hakkıbey S. 46 taj ev 

7 Küçük tuhafiyeciler çarşısi ada 13 bili No dükkan 
9 ikinci Süleymaniye Ruhi baba S.2,4 3,5 taj 1,3,5 ev 

11 Küçük tuhafiyeciler çarşısı 6 taj 44 mağaza 
16 Memduhiye mab. Kireçli kaya sokak taj 6 ev 

ada 1553 parsel 17 
17 Memduhiye mah. Kireçli kaya sokak taj 8 ev 

ada 1553 parsel 18 
18 Memdubiye mab. Kireçli kaya sokak taj 10 ev 

ada 1553 parsel 19 

20 Hasanboca mab. Küçük tuhafiyeciler taj 20 dükkan 
çarşısı ada 987 parsel 29 

24 ikinci Süleymaniye M. Kamilpaşa taj 138 ev 
sok. ada 155 parsel 5 

25 ikinci Sultaniye M. Nezaket soak taj 412,2,2/1 ev 

36 Büyük tuhafiyeciler ada 985 parsel 4 taj 21 dükkan 

39 Reşadiye Mah. tramvay caddesi 987 ev 1100 

40 Üçüncü Karataş Halil Rifatpaşa cad.233,235 ev 320 

41 ikinci Süleymaniye Hüseyin efendi S. 12 ev 

47 Balak pazarı Mahmudiye caddesi 105 mC\ğaıa 
ada 8 

48 Balık pazarı Mahmudiye caddesi 67 dükkan 175 
ada 986 parsel 10 

49 Balık pazarı Mahmudiye caddesi 58 dükkan 
ada 986 parsel 11 

50 Hamidiye Mah. Tire kapısı sokak 40,42 ev 175 

51 Eşrefpaşa caddesinde Neza- Taj 2 723, 725 ev ve dükkan 400 
ket sokak. ada 21 parsel 7 727,729,731 

52 Eşrefpaşa caddesinde Nezaket • Taj 4 ev 
S. ada 21 parsel 8 

53 Mahmudiye mahaHesi 61 dü~kan 

63 Ahmet ağa Mah. Yemiş 25,24-23,24 mağaza 
çarşısı ada 223 parsel 5 

72/l Kestelli rnah. Başdurak sokak. Taj 10 ev 
ada 192 parsel 31 

79 Mahmudiye mahallesi 51 

82 ,, " eski balık pazarı 
85 Akdeniz M. büyük tııhafiyeciler 4,4/l es. 

çarşısı ada 982 parsel 2 

86 Ahmet ağa Mah. Yemiş çarşısı 5 3 
ada 233 parsel 2 

89 Kadiriye Mah. Aşureci sokak 

92 Dördüncü Sultaniye M. Hacı 
Mevlüt S. 

5 
140 

95 Hasanhoca M. Büyük tuhafiyeciler 11 l 
çarşısı ada 980 parsel 11 

96 Reşadiye Tramvay caddesi 985 

102 Akdeniz M. ·Büyük Tuhafiyeciler 22,22/1 
çarşısı ada 983 parsel 9 

103 Akdeniz M. Büyük tuhafiyeciler 106,106/l 
çarşısı ada 980 parsel 14 

108 Fevzipaşa M. Hastane sokak. 
ada 178 parsel 41 

154 Şeyh Mah. Osman zade sokak 
l 78 Buca Yağhane sokak 

183 Akdeniz M. ikinci kordon 
ada 976 parsel 7 

taj 174 

7-2,7-4 
44,44-2 

72-1 72 

mağaza 

., 
ti 

ti 

ev 

,. 

mağaza 

ev 

mağaza 

ev 

depo 
ev 

depo 

125 

400 
250 

1.800 

186 Buca halk sokak 98 21 ev 500 
188 Esnaf şeyh M. Şamlı sokak 

ada 186 parsel 17 
58,60 ev ve dükkan 700 

192 Akdeniz M. Türk kanı sokak 102 kargir mağaza 250 
ada 980 parsel 16 

205 Mesudiye M. Mukaddes mezar sokak 40, 42 ev 150 
215 Urla Kızllbabçe Dumangölü Çekeli çukuru hrla ve bağ 1000 
223 Fatih Ma. Mabmutağa ve Değirmen· 75,77 ev ve dükkan 450 

dağı es. 85, 87 
224 Mesudiye M. intikam sokak 5 5 ev 800 

250 6 Karşıyaka Alaybey Hayal sokak taj 6 
ada 8 parsel 7 

ev 

12 Karşıyaka Alaybey ban, Günaydın S. taj 20,20-A ev 250 
ada 188 parsel 5 

73 Karşıyaka Alay bey ban sokak 
ada 188 parsel 5 

75 Karşıyaka Alaybey ada 31 parsel 1 
77 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 25 

ada 100 parsel 25 
105 Karşıyaka Turan sokak ' 6 
111 Karşıyaka Bostanlı lcadiye .sokak 228 
114 Karşıyaka Alaybey Naldöken tram· 57/l 

vay C. ada 30 parsel 13 
152 Karşıyaka Alaybey Mirat sokak 

ada 17 parsel 8 
181 Karşıyaka AJaybey Selamet sokak 

ada 20 parsel 57 

48 

211 Karşıyaka Bahariye M. mektep sok (> 

ada 168 parsel 13 
219 Karşıyaka Bahariye M.Hacı Selim S. 20 

ada l 70 P arseJ 37 

23,23/l 

117 
21 

ev 

ev 
ev 

350 

600 
375 

ev 400 
240 ev 950 
55 ev ve dilk-350 

kan 
23 ev 450 

taj 22 ev 100 

8 ev 350 

20 ev 200 

izahatı yukarıda yazılı gayri meokuJlerin peşin bedelle satış· 
Jar.ı 21-4-937 Çarşamba günü saat ocda yapılmak üzere artır
maya konulmuştur. 

1 teldi ofanJaruı yevmi mezlcurda hizalarında yazılı depozito 
akçesini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri ilin olunur. 

4-14 (596) 
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Keçeciler Dellalbaşı sokağında 
5-VE7 •>E 

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

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

1-26 (357) h.3 
~f!!!I 

Çiftçi ve hayvan 
sah ·plerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Tt.ıran fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha-
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

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

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma· 
mulatı lzrnir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 

ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 
Gnzi bulvar No.25 

Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

D o yç e O r i y a n t b a n k 
DRESDNER BANi{ ŞURESI 

IZMiB 
I\I I~HI\E~l : BKRLTN 

Almanyada J7fJ Şubesi Mevcuiiar 
~~' maye ve ihtiyat akçesi 

165,000,000 Unybeımıuk 
Tiirkiyeclo Şnholeri: 18'J'A:t\BUJı ve lZMJH. 

MıtıırtJa ~nhelcri: J{AHlHJ~ ve JSriK~DEHIYE 
Iler tiirlii hanka muaıoc!Rtnı ifH. ve kabul eder 
• ALMı'\~YAH.\. 11eyahnt, ikanıet, tahsil ve saire için 

Plıvf'n ~ernitlfl HEOI81'EHMARK ımtılır. > (L)-h 

DO 

... 

Diş macunu kullanıyorsanız, dişlerinizin daima temiz, dainı• 
beyaz, daima sağlam kalacağına e:nin olabilirsiniz 

R 
A 
D 
y 
o 
L 

N 

Diş macun
larının en 

tesirli ve en 
nefisidir 

A 
D 
y 
o 
L 
1 
N 

Daima RADYOLIN 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

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· 
lorlar. 

Birçok hususiyetlerine ilav~ten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

HA ZMiR Yü Mensucat 
ş·r etinin K. SARACOGLU 

Doğum ve kadın hastalıkları 
Mütahassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. T eJ. 3956 

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

Telefon No. 2545 

~lfzliözinil 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
zade aokagı Ahenk mat· 
baası yanında. 

Numara:23 
T elefen : 3434 

1229) 
m :zn:zzz 2 Z/.l 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

~f uzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah 

aat dokuzdan baılıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. · 

Telefon : 3921 
Cuma ve aah 8 den 10 a 

kadar memle]{et hastanesinde 

ürk • 

• 

'l'arafından mevsim dolayısile )'eni çıkardığı kumaşlar: 

• SAGLA1fl -------- :zABIF 
- - - - - - Q;I 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

================== SATIŞ YER •••••••••••••••••• 
fZ77JJ.ZZZ/...7./J 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

ERi 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

• rz7..z:LZ/.7.z71.z.J • • ••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

Birinci Kordonda 186 Numarada 

• ş , 
= 

... . . .. . 
-;... .· 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
Roy ALE NEERLANDAIS 

N. V. Olivier Ve Şii. !,,,_ ____ , ANSIZIN Y AKALIY AN AdRILAR 
Diş Hekimi 

KUMPANYASI 
BACCHUS vapuru elyevoı 

liananımızda olup Rotterdam 

lianaburg ve Amsterdam liman
ları İçin ylik alacakhr. 

fiERCULES vapuru 21 martta 
Burgas, V arna ve Köstence 

iaıanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

kumpanyası 

AASNE motörn 29 martta 
beklenmekte olup yükünü 

tahliyeden sonra Rotterdam, 

liarnburg ve Skandinavya li· 
llıanlarma yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME 

ROUMAIN kumpanyası 
SUÇEA VA vapuru 23 

lllarta doğru beklenmekte olup 

Pire, l\lalta ve Marsifya liman

larına yolcu ve yük kabul 
edecektir. 

PELES vapuru 9 nisana 

doğru bekleniyor. Pire, Malta 

~e Marsilya limanlarına hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha Fazla tafsillt için ikinci 

~~rdonda Tahmil ve Tahliye 
111naaı arkasında FRA TELLi 
Sl>ERCO vapur acentahğına 
lltilracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
tilılerindeki di!ğİ§İkliklerden 
•centa mesuliyet kabul etmez. 
Telefon: 4142-4221-2663 

iM f t5' 

Yazı makineleri için toz tut
lllıyan, ve makineleri daima te .. 

iniz tutan en elverişli yağ 
,,lJNIC" markalı makine ya
iıdır. 

Yegane deposu Gazi Bulva· 
tında Küçük Kardiçah handa 7 
11~nıarada yazı ve hesap ma· 
~neleri tamirhanesi sahibi 

ALOMENI da bulunur 

\'\
1

• F. it Varı İ)er 

Zee & <:o. 
DEUTCl-IE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ANGORA vapuru 29 marta 

doğru bekleniyor. Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanla
rına yük alacaktır. 

_..,.,...,anım ..... --
American Export Lines 

The Export Steamship Corpo
ration .. Nevyork 

EXAMELIA vapuru 30 mart
ta bekleniyor, Nevyork için 
yük kabul eder. 

Pire aktarması seyriseferler 
EXCALIBUR vapuru 9 nisan

da Boston ve Nevyork için 
Pireden hareket edecektir. 

Seyahat müddeti : 
Pire - Boston 16 gün 
Pire - Nevyork 18 gün .. • c;ı;ı:>-414·---
Service Maritime Roumain 

- Bucarest -
DUROSTOR vapuru 3 ni· 

sanda Köstence, Sulina, Ga· 
Jatz ve Galatz aktarması Tuna 
limanları için yük alacaktır. 

... C8I ... 

Johnston Warren Lines 
Liperpool 

DROMORE vapuru 11 nisan· 
da bekleniyor. Liverpool ve 
Anuers Jimanlarlndan yük çı
karacak ve Burgaz, V arna, 
Köa\ence, Sulina, Galatz ve 
ıbraile limaolan için yük kabul 
edecektir. 

Den Norske Middelhavlinje 
Oslo 

BOSPHORUS motörü 19 ni
sanda bekleniyor, ayni gün Di· 
eppe ve Norveç limanlarına 
hareket edecektir. 

SARDINIA motörü 22 ma· 
yısta Pire- lskenderiye Dieppe 
v~ Norveç limanlarına hareket 
edecektir. 
rLZ.717.yT!L.YXIJ'.../.7.nrzz.zzzZZJ'..zzn 

DOKTOR 

Sami Kula~çı 

LıMiTET 

Vapur Acentası 
iR iNCİ KORDON REES 

B'NASI TEL. 2443 
Ll!erman Lioes Ltd. 

LESBIAN vapuru 19 martta 
Londra, Hull ve Anversten ge· 
lip yük cıkaracalc: ve ayni za· 
manda Londra ve Hull için 
yük. afacakhr. 

ı l~~ulla~ Naci 
GRODNO vapuru 8 nisanda 

Londra, Hull ve Anversten 
gelip vük 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 S ni
sanda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çı~aracak ve 
ayni zamanda Lıverpool ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

The General Steam 
Navigation Co. Ltd 

ADJUTANT vapuru nisan 
nihayetinde gelip Londra için 
yük alacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va-
purların isimleri ve navlun üc
reHerinin değişikliklerinden me
sufiyet kabul edilmez. 

ı HORTAÇSU 
Muayenehanesini Birinci 

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

1-26 [2101] 
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BC>~C> 
Mübadil ve gayri mübadil 

~ bonoları bilumum banka ve 
~ şirket hisse stmetleri Ergani 
~ Sivas ve yüzde beş ve iki 

faizli ve eski istikrazı dahili 
tahvilleri ve buna mümasil 
her nevi esham sabo alır. 

Adres : lzmir Kemeraltı 
Hacı Hasan oteti No. 60 

C AV 1 T 
Telefon 3903 

(77) S.7 h.3 
&;~'77-ZZT.h'2"ai t P'*+*?!I i Uw 

Beş Çiçek, Krep Jorjet 
VE 

M. Depo S. Ferid 

Nergis Nuvar 
Leylak blam 
Revdor Ferit 

işte size 

s. Ferid 
eczacıbaşmın 

5 şaheseri daha 

Tecrübe ediniz, takdir 
edeceksiniz. 

Alırken 

S. Ferid 
isim ve etiketine 

dikkat. 

Şifa eczanesi 
Kulak, Boğaz, Burun hasta-

hklan - birinci sınıf ~ -· LA R- I ·z-M 1 R D E 
mutahassısı !"" 

Muayenehane: Birinci Beyler (Nasırdan) şikayet ayıphr 
No. 36 Telefon 2310 Ec Kemat Aktaşın 

Evi: Göztepe tramvay cad· ZaCI 
desi 992 Telefon 3668 ( Nasırol Kemal ) diye bir 

cı71zz2:zvzzzz~~ Nasır ilacı vardır 

1fAS1~· ilACl 
KANZUK. 

( Hilal Eczanesi ) vardır 
30 kuruştyr 

t
Doktor ,. 
emsm 
Nasır 
iLACI 

-~~ 
-t1:t§\'" 
·' ~~1;· 

m .. 
OZAR.. 

~~~~eski naa.r:arı bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 
tJ den çıkarır. 
;ıunıı depoıu: lngiliz Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 

1 •e müessir bir nasır ilicıdır. 

Bütün dünya POKER traş bıçaklarını kullanıyor 
Almal. t ı hiç tereddüt etmeyiniz.Yalnız makasına 
dikkat ediniz. 

1Y~'i~;~"bi; .... k.~Ş~"GRIP'iN~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almakla derhal izale edilebilir 

GRIPIN 

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

icabında günde üç kaşe alınabilir. 

GRIPIN 

Safilam kefaletle herşey taksitle verlllr. 

Balcılarda NECİP SADIK No. 156 I 
. . - . \ ,,_ 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Keıtane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - 12 J. Perplnyanl 

TELEFON : 3937 

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

. - ~ .-1 - . I . 

. . . . 
' \ • e • -'-

... 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 

' 
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Asiler Biskaya 
.., 

yarmaga cephesini çalışıyorlar 

ükümet ordusu mukavemet ediyor 
G. Franko istihkimların plinlarını elde etmiştir 

istihkam şeflerinin ihanetine rağmen Cumhuriyetçiler mevkilerine hakimdir 
Madrid, 3 (v.R) - Milano

dan bildiriliyor: Bask cephe
sinde Çobador mıntakasında 
asilerin tazyiki devam etmek
tedir. Geçen gündenberi çok 
kanlı muharebeler birbirini ta
kibediyor. General Frankonun 
kuvvetleri külliyetli malzemı: 

ve mühimmatı bu cepheye tek
sif ederek nevmidane bir hamle 
ile mühim bir ileri hareketi 
elde etmek gayesini takip edi
yorlar. Şafakla beraber başlı
yan m~harebeler ancak gece 
karanlığında kesilmektedir. 
Bilhassa Aramantinon mınta· 

kasında asilerin faaliyeti pek 
kuvvetlidir. Bu mıntakada sev
külceyş bakımından hakim mev· 
kilere yerleşmiş olan cumhuri
yet kuvvetleri müthiş bir muka
vemet !(Österiyorlar. Tüfenkler, 
mitralyözler, toplar, tayya
reler şimdiye kadar bu cep
hede tanınmamış bir faali
yet gösteriyorlar. Asilerin 
hiicumlarına verdikleri istika
metlerden tahkim edilmiş 

mevkilerin bütün planını bil
dikleri belli olmaktadır. istih
kam şeflerinin ihanetleri böy
lece sabit olduğundan bunu 
neticesiz bırakmak için tedbir
ler alınmıştır. Bu ihanete rağ

men cumhuriyetçilerin mane
viyatı yüksektir ve yeni işgal 
ettikleri mevkileri kuvvetle 
muhafaza etmektedirler. Esa
sen mukabil bir hücuma geç
meleri gecikmiyecektir. Hükü
met topları fevkalade çalış
makta ve asi tabşidatını mü
temadiyen döverek ağır zayiat 
verdirmektedir. Tayyareler de 
topçu faaliyetine iştirak edi
yorlar. 

TA YY ARELERIN 
FAALİYETi 

Valencia, 3 (Ö.R) - Bah
riye ve hava nezareti tebliğ 
ediyor: 2 nisan gününde cum
huriyet tayyareleri Tenaroya
dan bir kilometre mesafede 
50 kamyondan ibaret bir asi 
kolunu bombalamışlar ve mit
ralyöz ateşine tutmuşlardır. 
Cumhuriyetçi tayyareler 6 asi 
tayyaresinin de karşısına çık

mışlarsa da bunlar muharebeyi 
kabulden sakınarak hareket 
üslerine acele ile çekilmişler
dir. .Şimal cephesinde cumhu
riyet hava kuvvetleri Espana 
asi korsan gemisine bir çok 
bombalar atmışlardır. Bir tor
pilin gemiye isabeti görülmüş
tür. Aragon cephesinde bir 
istasyonda harp malzemesi ve 
mühimmat do!u vagonlardan 
mürekkep bir tren cumhuriyet 
tayyareleri tarafından bombar
dıman edilm iştir. 

ADEMi MÜDAHALE 
VAZiYETi 

Londra, 3 (Ö.R) - ispanya
da ademi müdahaleye kontrol 
ofisi dün F orayn ofiste toplan
mıştır. ispanya limanlarında ve 
hudut karakollarında kontrolü 

gelecek haftanın başında vazi
feleri başında bulunacaklardır. 
işlerinde kendilerine yardım 

edecek şahsiyetler de onları 

takip edeceklerdir. 
Paris, 3 (Ö.R) - Fransa -

lsp:ınya hududunu kontrola 
memur Danimakalı albay Lom 
Paristedir. Vazifesi hudutta 
beynelmilr.I ademi müdahale 
siyasetinin sıkı sıkıya tatbikine 
nezaret etmektir. Danimarkalı 
Albay memur edildiği yüksek 
vazifenin ifası hakkında Fran
sız hükümetile temasa geçmek 
niyetindedir. 

BISKA YA CEPHESiNDE 
Roma, 3 (Ö.R) - ispanyada 

nasyonalistler Biskaya cephe
sinde ilerlemektedirler. Bask 
hükümeti radyo ile Valansiya
dan imdat kuvvetleri istemek-

1 
Fasından Mekkeye gitmiş olan ı 
400 Müslüman avdetlerinde 
general Frankoya bağlılıklarını 

Biri kadın biri erkek iki milis askeri 
tedir. "Espana,, kruvazörü ile ı bombardıma~ etmişlerdir. 
iki topçeker Biskaya sahilini Roma 3 (O.R) - lspanyol 

bildirmişlerdir. Bu nümayişte 

ltalya ve Almanyanın mümes
silleri hazır bulunmuşlardır. 

SARiH iHTAR 
Paris, 3 (ÖR) - " Liberte ,, 

gazetesi Fransa tarafından ge
neral Frankoya yapılan sarih 
ihtarı tasvip ediyor. Fakat 
Fransız bayrağını ve kara su
larını himaye etmek kaidesi 
aynı derecede şiddetle ispan
yadaki iki muhasım tarafa 
karşı tatbik edilmelidir. 

"Matague,,gazetesi de ispan
yanın parçalanıp parçalanmı

yacağının dahili harp netice
sinde belli olacağını, fakat is
panyanın başka devletlerin 
müstemlekesi haline gelmesini 
lngiltere ve Fran~anın kabul 

edemiyeceklerini yazarak lngi• 
liz umumi efkarının Düçeye 
karşı kızgın olduğu şu sıralar· 

da İngiltere ve Fransa arasın• 
da bu noktada sarih bir an• 
!aşma yapılmasına vaziyeti uıü
sait görüyor. 

Barselona 3 (Ö.R) - Res• 
men bildirildiğine göre yeni 
teşkil edilen kabinede nezaret· 
ler muhtelif partiler arasında 
şu şekilde tevzi edilmiştir: Ma• 
liye, Dahiliye ve Kültür ba· 
kanlıkları sol Katalan partisine, 
Milli müdafaa, Endüstri, Tica· 
ret ve Sağlık hakanlıkları uıilli 
iş konfederasyonuna, Adliye, 
İş, propaganda bakanlıklariyle 
bir portfoysüz bakanlık işçiler 
birliği Sosyalisti partisine bıra· 
kılmıştır. Başvekil Taleveyos 
Finans bakanlığını kendi üze• 
rine almıştır. 

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

Küçü Antant Ha. nazırları memnun Adisabeba 

Veda ziyafetinde B. Krofta, Antonesko ve Stoya 
dinoviçin nutuklarından nikbinlik seziliyor 

Belgrad, 3 (A.A) - Küçük 
antant konseyinin bu devre 
başkanı Çekoslovakya dışba
kanı B. Krofta gazetecilere 
beyanatında küçük anlaşmanın 
diplomatik kombinezonlar mah
sulü olmadığını ve yalnız vesi
kalar üzerine teessüs etmiş 

olmayıp üç memleketin asırlık 
tarih, anane ve emellerinin 
tabii köklerinden fışkırmış ol
duğunu söylemiş ve bundan 
sonra yukarıda neşrettiğimiz 

tebliği verdikten sonra Roman
ya dışbakanı B. Antonesko 
söz alarak üç devl'!tin noktai
nazarlarındaki birliği ve küçük 
antantın aleyhinde bulunanları 
bile nihayet müdrik olmağa 

mecbur eden hayatiyetini kay
detmiştir. 

B.Antonesko müteakiben 
ltalya-Yugoslavya anlaşmasın
dan dolayı tamamen memnun 
olduğunu ve bunun Küçük an
laşmanın görüşlerine tamamen 
uygun bulunduğunu söylemiş 
ve demiştir ki: 
-Italya-Yugoslavya paktı Av

rupanın bu bölgesinde barışın 
muhafazası için kuvvetli bir 
zıman teşkil etmektedir. 

Bakan bundan sonra küçük 
anlaşma devletleri arasında si
yasi, ekonomik ve finansal sa
hada büyük inkişafı kaydet
miştir. 

VEDA ZIY AFETiNDEKi 
NUTUKLAR 

Belgrad, 3 (A.A) - B. Sto
yadinoviç zabitler mahfelinde 
misafirler şerefine verdiği ak
şam ziyafetinde aşağıdaki nut
ku söy).,miştir: 

-Bugün dost ve müttefik Ro-

1 .~ 1 
~ 

Belvaddarı bir manzara 
siyasetlerinin mümtaz şeflerini içten teşriki mesai fikrini taşı-
Belgradda selamlıyabilmek be- yan müşterek çalışmamızın en 
nim için büyük bir şereftir. kıymetli hatırasını temsil et-
Yugoslavya üçüncü defa ola- mektedir. 
raktır ki küçük anlaşma içti- Buna binaen Yugoslav hükü-
maının kendi topraklarında met merkezindeki bu toplantı 
akt~dildiğini görmekle bahti- bize ayni fikri ilham etmekte 
yardır. Bu toplantılar bizim için ve ayni mes'ut neticelere mün

ananesinin derin köklerini kar
şılıklı münasebetlerimizden alan 
hakiki aile marasimi haline 
gelmiştir. Ben şahsen Ro
manyada ve Çekoslovakya
daki seyahatlerimde aldığım 

derin intibaları tazeleye
bilmekle bahtiyarım • Bu 
memleketlerde onların göster
dikleri hüsnü kabuldeki sami
milikle birlikte haşardıklıırı 
terakkilerin ehemmiyetini, mil
letlerine ırk meziyetlerinin yük
sekliği ve çalışmalarındaki ik
damla müteoas.p şerait ve mev• 
kii vermek için fasılasız yap
tıkları gayretleri yakından his
setmek zevkini duydum. 

Romanya ve Çekoslovakya 
devlet adamlariyle onların top
raklarında ve onların haıkları 

cer olmaktadır. Bu defa da 
bize inananların itimadını takviye 
ve bundan şüphesi olan veya 
gayelerimizi yanlış anlıyan ve• 
yahuttıı. kararlarımızı indi ola
rak tefsir edenleri bir kere 
daha tekzip ettik. Teşkilatımız 
hakiki esaslar üzerine iyi an
laşılmış lüzumlar üzerine ve 
milletlerimizin umumi barışın 

ve Avrupanın bu bölgesinde 
terakkinin menfaatleri üzerine 
tesis edilmiştir. 

Teşkilatımız tarafından şim

diye kadar başarılan eser bu 
teşkilatın sağlamlığının ve uyma 
kabiliyetinin kayda şayan ol
duğunu gö~termektedir. Buna 
binaen küçük anlaşmanın yo
lunda durması ve yahut gaye• 
!erinde gevşemesi tehlikesi asli 
mevcut değildir. Küçük anlaş• 

arasında vukubulan bu temas ma geçmişte olduğu gibi gele· 

değişen seyri esnasında kendi
sine arzedebileceği bütün me
selelere cesaretle mesut tarzı 
haller aramasını ue bulmasını 
bilecektir. 

B.Krofta B.Stoyadinoviçe ce
vaben aşağıdaki nutku söyle
miştir: 

Başvekil Stoyadinoviçin mü
kemmel bir ev sahibinin haklı 
gururiyle söylediği gibi Yugos
lavya bugün üçüncü defa Kü
çük antantın topraklarında 

toplandığını görmektedir. Bu 
zevk mütekabildir. Zira ara
mızda kim, hu mamur memle
kete, tamamen inşa halinde olanl 
ve gerek güzelliği ve gerek 
sevimli halkıyle cazip olan bu 
hükümet merkezine memnuni
yetle gelmek istemez. Bu Bel
grad şehri biraz da bütlln Kıı
çük anlaşmanın bizzat sembo
lüdür. Hayatiyet ve hareket 
dolu olan bu muhitte bu kadar 
tabii zenginlikleri olan bir 
memleket merkezinde liç mem

ı~kete güzel barıı ve re
fah istikbali mukadder ol
duğundan şüphe edilebilir mi? 
Yeter ki bu memleketler 
şimdiye kadar kendilerine kuv
vetlerini temin etmiş olan bir
liği zayıflatmamağı bilsinler. Üç 
memleket birliği dört sene ev
vel temhir edilmiş olan ve bu 
defa da tekrar mesaimize esas 
teşkil etmiş bulunan teşkilat 
paktımızla temhir edilmiştir. 

Bugün kapattığımız konferans 
neticelerinin, buna başvekil Sto• 
yadinoviçin bize şimdi ifade el· 
tiği sakin nikbinliği başkan 11-

fatiyle teyid hakkını verdiğini 

söyliyebilirim. Ben de önümü• . . 

Üç kişi hudut 
harici edildi 

Roma, 4 (Ö.R) - Adisabe· 
badaki Mehmet Ali ticaretha· 
nesi müstahdimlerinden üç kişi 
şehri terketmiştir. 

Bunlar muharebe sıralarında 
Habeşlere silah veriyorlar ve 
kaçakçılık yapıyorlardı. ltalya 
hükümeti, bunların hudut harici 
edilmesi için on beş gün evval 
karar vermiş, fakat lngiltere ve 
Hindistanın protestolarile kar· 
şılaşmıştı. 

Azione Celoniale gazetesi 
geçen Sonteşrinde Mehmet Ali• 
nin evinde gizli bir verici is· 
tasyonda bulunduğunu ve bir 
müddet sonra da mağazanın 

depolarında birknç mitralylSı 

maydana çıkarıldığını haber 
vermektedir. 

Grevciler 
Pazartesiye ı,e ba,ı.yor 

San Fransisko, 3 ( Ô.R ) -
Otomobil kumpanyalarındakİ 
grev, amelenin kollarını ka• 
vuşlurmasile başlamıştır. 

Londra, 3 ( Ö.R ) - Ne•· 
yorktan bildirildiğine göre düll 
grev ilan etmiş olan 460.0~ 
maden emelesi pazartesi günil 
tekrar işe başlıyacaklardır. (9• 

tediklerini mübim mikyasta 
elde etmişlerdir. Haftada 35 
saat çalışacaklar ve günde 
yarım dolarlık bir zamdan isti• 
fade edeceklerdir. ,, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 
ve müşterek ülkülerimiı.i ta• 
kipten uzaklaştıracak zorl.~k· 
lar mevcut olmadığına kanıı~· 

Belgrad 3 ( A.A ) - Hüku~ 
met naibi Prens Pol Küçii 
antant hükümetleri dış bakan• 
lan ıerefine bir ziyafet qe~ 
miş ve bu ziyafette biı çok se 

u tur. 


