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D;vam m Uddetl lTürkiye iç in,Hariç ıçi~ 
._!ne/ık . . . . . . . 1300 2800 
_Altı avlık. . . . . . 700 - /.100-

TELEFON : 2697 

Flatl " & ,, kuruştur. ___ _ 

il Menemencloğlu and içti 
Ankara, 5 (A.A) - Bugün Fikret 

Silayın başkanlığında yapılaı: Kamutay 
toplantısında Gaziantep saylavlığına se
çilen Numan Menemenc;oğlunun intihap 
mazbatası kabul edilmiş ve Menemen-

i cioğl~nd içmiştir. · 

Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
;=;;;;ı 
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HEYETİ DÜN ANKARA y A GITTirzyz-puii1Czzn«?"SO'N"''"1''*ırrp:zrg~ 
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arıcı 

• 
urıye azırı uvvetli ve s vgili 

da • 
kom um z nin dost ğu hiçb · r şeye emeyız 

'' r n·yeti • y r,, 
Istanbul 5 (Telefonla)- Cenevrede, lsv~ç ha

riciye nazıra B. Sandlerin büyük yardımlariyl e 
elde edilen Sancak anlaşması hakkmda teşeb
büsatta bulunmak üzere bir Suriye heyeti Pa
rise ve Cenevreye gitmişti. Heyet Suriye baş
'-'ekilinin riyaset indedir. Pariste iyi bir netice 
elde edemiyen Suriye heyeti Cenevrede, konuş-
nıahır üzerinde müessir olmak istemiş; ancak 
elde edilen anhışma birçok güç safhalar geçir-
diği için bu mevzuun üzerinde yeni bir müna
kaşa kapısı açı lması faydalı görülmemişti. 

Cenevreden dönmekte olan Suri
ye başvekilinin riyasetindeki heyet 
bu sabah şehrimize gelmiş ve doğ- Ankarada devlet mahallesi 
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ruca T oros ekspresiyle Ankara ya 
ha;ı·eket etmiştir. Heyetin Ankarada 
birkaç gün kalarak dostane temaslar 
yapılması kuvvetle memuldür. 

Yakın komşu ve dost Suriyenin istiklaline 
kavuşmasını candan arzulayan Türkiye ha lkı, 
senelerden beri yaptıkları teşebbüsleri memnu-
niyetle takip etmekte idi. Bir habere göre Irak 
hükümeti Türkiye - Suriye münasebetlerinin 
daha dostane bir şekil almasını ar u etmektedir 
ve bu arzu ile teşebbüsata geçilmiştir. 

Suriye hariciye nazırı B. Abdullah Cabiri 
Ankaraya hareket ederken beyanatta bulunarak 
şunları söylemiştir: - Sonu 3 ncü sayfada -
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Çek Cumhur başkanı Belgradda 1 Yeni satış kooperatifleri iç vaziyette 1 . 

inkişaf-· iki devlet reisi, Yugoslavya ordusu- incir ve üzüm koopera-
devam edecek 

~'Yeni Türkiyeyi bütün yabancı teıir-
. e karıı atdmu ~ikten bir kale ba
liııe koyan kuvvet ayarsız, dağınık bir 
tİdiJ l'P-rine hayabmwn her safhasını 
l~İın eden planh bir gidqin kaim ol
blasıdır. Hiç bir iı, hiç bir teıebbüs sa· 
~ı gösterilemez ki orada önceden tes-
.•l edilrnİf bulunan hedeflere göre ih

tiıe.3a, bilgiye kıymet veren bir İ§ pro
ttaın kendini eöstenniş olmasın .. 
l>u lienüz inşa halinde olan Türkiyenin 

&İstemli, bu metodik mesaide daha 
tkıtıa.Z2am hamleler yapmağa ihtiyacı 
~dır. Ve bu ihtiyaç inki§afımız kuv· 
~Ct buldukça azalmıyacak, cenişJiyecek· 
~ 1ktuadi kalkınmayı gerçekleıtirnıek 

en müşkül prtlar içinde alman fev
~ede tedbirlerin, bilhaua henüz do· 
~ halinde olan endüstrimizi haricin 
L. ca rkabetinden, damping gibi yt• 

~~ tesirlerden korumak makaadıyle 
~\r\ırulan himaye tedbirerinin konten· 
~ takas usullerinin normal ıeyler oldu
liı ~ hiçbir zaman, kimse iddia ebn.İf de· 
l dır. Nitekim bu tedbirlerin ilk vaz 
:;nduğu günlerdeki iktisadi §artlar de
'ci tikçe devlet te normale doğru mühim 
~ lrnl~r abnakta, iktisadi bünyemizin 
t.1~lJ!et.ini ancak normal prtlar içinde 
L~ ettirmeyi, ithalat aistemimizdeki 
;-l'•tları fırsat ve imkan düıtükçe bir 
.._~ece azaltarak ıerbest vaziyete doitu 
·"'llleği tercih etmektedir. 
L lktuat vekı1imiz geçenlerde vukubu
~ beyanatında, gÜmriİk tarifesinde ha
~lanan but tadiller iti ikmal edildik· 
lı.. ac>nra ithali memnu eıya listesinin 
liabütün kaldırılacağını, zaten bu kı· 
~ maddeler üzerinde yapdan tetkik
~ de hitam bulmuı olduğunu ıöyle
·~lerdi, 

'tir,. nu sözler, kat'i bir tekilde hedefimi
tb...~orınaıe avdet azmını kuvvetle ifade 
-·"§tir. 

tıı ~ernJeketin ekonomik mekanizması
~~en bugünkü plfuılı zihniyet, mÜ.S· 
'ol ın kalkınmasını, iç pazarın rahatca 
lıit ~ ~imasını, d l§ ticaretimizin feyizli 
İle ,ltıkiıafn mazhariyet.ini, bir kelime 
rtlt 11 h emini mütemadiyen genişlete
' refaha doğru müsb et adunlar atd
t~ 1111 İstihdaf ediyor. Bugüne kadar bu 
r~ cl _hedefe vnrmnk için aarfedil~n gay

"irı ~ müsbet neticeler verdiğini, se
~ teralı.hiler elde edildiğini kimse 

""'1t ~~mez. Vaziyetin gittikçe daha 
,. Urnıtler taşıdığı bu zamanda her 
ltııı" 1 bir sebep yüzünden dış ticaretimizi 
~İill llkkaten anzaya uğratan bazı mÜŞ· 
~r baıgöaterdi mi derhal menfi dü· 
ltt-İrıi eli bazı tabuların harekete geçtik
bl.,.,. ' aça!c bir hava içinde ümidleri kır-
\.~ll Ça}lft-''-1 •· •• •• F'1~-'-'"" tc_ °' arını goruruz. .llLrlIIlüCe 

bil endifelere kendilerini kaptıran-
- .)onu ikinci sahifede -
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nun geçit resmini seyrettiler lifleri faaliyete geçiyor 
9,~~.~-.. ~~.~-.. ~~.~~.! .... !.~~.~~ ...... ~~!.!.~P. .... ~!~.~~~ B. Salahattin izahat veıiyor 

rif at direktörü v-e arkasın
a an B. ve Bn. Benes trenden 
indilerp.ıens Pol ve prenses 
ile Birlikte gar salonuna girdi
Burada prenses Olge Bn. Be
ues' e kırmızı güUeiden bir bü
lcet verdi. B. Benes, prens 
Pol, harbiye, bahriye ve hava 
nazırlariyle birlikte kitaatı tef
tis ettile:r:. Bunu müteakip gar 
selonunda mutad lakdim me
raimi yapıldı. · B. Benes ve 
prens Pot bir otomobille eski 

Küçük Antant haticire nazulan: Kto/la, Storadinovir ı•e Anlonesko krallık sarayına gittiler. B. Be-
Belgrad, 5 (Hususi Muhabiri- mişlerdi. Gar binaları Çekos- nes Belgrad'ta kaldığı müd-

miıden) - Çekoslovakya cum- lovak bayraklariyle donatılmış· detçe bu sarayda ikamet ede-
burreisi B. Benesi getiren hu- ta. Prens Pol garda Başvekil cektir. 
ıusi tren sabah saat 9 32 de B. Stoyadinoviç ve bütün na- Çek Cumhurreisi şerefine 
Belgrad garına girmiştir. Biraz zırlarla sefirler tarafından kar· tertip ~dilen büyük geçit res-
evvel krallık naibi Prens Pol- şılandı. Tren geldiği zaman mi, tam bir intizam içinde geç• 
la zevcesi Prenses Olga gel· ilk önce Çekoslovak teş· - Sonu üçüncü sahifede -......... s~;i"i~d~ .. h~·~~ ... ~i'~ğiŞiy~;··~~? ........ T ............ s~·iÇik~ ........... . 

. d Demokrasiyi mi, yoksa 

Sovyetlerle ostluk 010kr~~:~:::.· ?terc•tJ 
Brüksel 5 (A.A)- Brüksel-• t • • p ı k Jiler 11 nisan tarihinde demok-S I y ase l mı ya l aca rasi v~~a.otokrasi prensıpteri!1· 

den hırını tercih edeceklerdır. 

Sovyetlerle ittifak istiyen Ludendorfun 
Bitlerle harışmnsı hıınu ifade ediyormuş 

Polonva C. Reisi Moscicki bir tötende 

Reksist'lerin lideri B. Leon 
Degrelle ile ba~vekil B. Ze
landı karşılaştıracak olan kısmi 
intih.abat Belçikanın siyaseti 
üzerınde kat'i bir tesiri ola
caktır. 

, rım!r.LZ72J 

ÜÇ ROMANA BİR
DEN BAŞLADIK 

•••••••••••••••••• 
1-Bir körün ıstırabı 
2-Kinı öldiirdü ? 
3-Katırcıoğlu 

Pek yakında : 
•••••••••••••••••••••••• 

1 - Tarihin büyük met-
reslerL. 

2 - Petrol kralı Rokfel-
lerin hayatı ve kav

İyi ambalajlanmış indtlerimlz 
Yeni teşkil edilecek oJan geçilmiştir • Bu iş etrafında 

ilzüm ve incir satış kooperatif· üzüm kurum direktörü ile bir-
leri için esasla surette faaliyete - Sonu ik inci sahifede -

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

Her iki maçta da yenildik 

Beşiktaş : 4, Üçok : 1 
An.Gücü: 5 Do.spor: 1 

Yukarıdaki neticeler, " bitaraf ,, ha
kemlerin kararları mahsulüdür (!) 

'~~1· 
1 ~~ 
~ ' 

Üçok ka/l'sille atltğı yeg011e gol 
Ankara, 4 ( A.A ) - Doğanspor ı lannda sağ açığın şandelini Adnanın kn. 

ikinci maçını bugün sekiz bin kişil ik bir fasiyle ağlara takarak ilk sayısını yaptı. 
kalabalık önünde Ankaragücü ile yap- Ankara on dakika sonra b una muknbe
tı. Hakem Sait Salnhattin idi. Doğan- le etti. Oyun rnütevaz.in devam ediyor· 

spor Adnanı orta muhacim yerine ko- du. Akınlar biribrini takip ed iyor, fakat 
yarak sahaya çıkmıştı. beraberlik bozulmıyordu. 

Takım ilk zamanlarda biraz mütered- Devrenin sonuna doğru Ankara gü• 
dit oynadıktan sonra yavaş yavaş açıl- zel bir inişle ikinci golünü kaydetti. 

Varşova, 4 (A.A) - Siyasi 1 lerin inkişafana intizar etmek-
mabafil Almanya ile Sovyet tedir. Bu inkişafın bazı ruhi 
Q.uıya arasındaki münasebet- - Sonu 11edinci aahif ede - .._~----••••Mmlll'llBI••-' mağa baıladı. Daha oyunun ilk dakika- _ Sonu altıncı •ahi/ede _ 

gaları .. 



Sahife 2 

iç vaziyette 
·-· 

inkişaf 
devam edecek 
-Baıtaralı birinci •ahilede

lar aldandddarmı görmekte gecikmiye-
cekleridr. Zira bugijnkü Türkiyede he
aap~ adımlara yer yoktur. Hariçle ik
tisadi ünuebetlerimizi tanzim ve tak-

ıını:nuımda ıclevletin ne kaLr bü
yiik bassa et österdiği bilinen •eydir. 
n· . e ihracat puarlaruıdaki 
mevlüini lcuvvetlenairmelde beraber 
yeni ihracat pazarlarına olan ihtiyacanı
:u bir dakika bile gözden uzak bulun
duramaz. En mühimi de fU ki 1erbeat 
vaziyete doğru hızlı adımlarla gitmek 
isteyen bir memleket, dlf ticaretinde im
tiyozlı b'ir mevkide bulu:aancnk olan bir 
varlık istemez. Zira anormal fi-
llerle temin edilen böyle imtiyazlı bir 

mevkün bize hir ıçok ımüfterilerimizi kay
bettirebileceğini, ihracat ıpazmılanmn 

mühim bir kısmında mevkümizi zaafa 
uğratacağını anlamak için büyük kiyn
sete ihtiyaç yoktur. Bundan ötürüdür ki 
devlet, yeni ticaret m31ann bu-
günkü ihtiyaÇtan d - u hakim kll-
maya ehemmiyet vermektedir. Bu vadi
deki çalışmalann memlekette ferahlık
la kar§ılanması tabüdir. Geçici fuualar 
mevcud olsa bile devlet onlan önlemek
te müşkülata uğramıyacaktır. iç vaziye
timizdcki inkiw devam edecek, bu in
kiğafı geriletebilecek bir teY bafgöster
miyecektir. Müstahsil önümüzdeki iatilı
sal yıllanmn geçen yıllardan eyi ola
cağına ~olabilir. 

ŞEV KET BiLGiN 

Logaritma 
Sözünün Türkçe 
karşılığı nedir? 

Ankara, 4 ( A.A) - Türk 
Dil Kurumu Genel Sekreter
liğinden: 

Logaritma sözünün Türkçe 
karşihğını bulanlardan en isabet 

edene yüz lira hediye edile
cektir. 

Bu hediye şimdiden iş Ban· 
kasına tevdi edilmiştir. Cevap-

lar 6 nisan akşamına kadar 
verilmiş olacakhr. 

Genel Sekreter adına 
H. R. Tankut 

Irak hükümeti 
KUi tur ıslahatı için Anka
ra ya bir heyet gönderiyor 

lstanbul, 5 (Hususi Muhabi
rimizden) - Irak hükümeti, 
Türkiy,e ilk ve orta tahsil 
saha~ındaki yenilikleri tet-
kik ederek bunlan lrak'ta 
tatbik için Ank raya bir heyet 

göndermiye karar vermiştir. 
Irak Kültür heyeti Türkiyede 

yapacağı tetkikleri bir raporla 
Irak Kültür nezaretine bildi-

ıecek ve Iraktaki kfiltür tıli
bah bundan sonra yapılacakbr. 

Halkevinde 
Bu haftaki toplantılar 
1- 6-4-937 Salı günü saat 

17 de Müze ve Sergi komite• 
sinin bnftahk toplantısı vardır. 

2- 7-4-937 Çaışamba günii 
saat 16 da Sosyal Yardım ko
mitesinin umumi topl nbsı 
vardır. 

3- 7-4-937 Çarşamba günü 
akşamı aat 20,30 da Halkevi 
temsil şubesi tarafından (Kör) 
piyesi temsil edilecektir. 

AY 

• • • • 
• • .. 
•• 
' . 

Almanya 
lzmir Fuarına 

Denıir yollarında tenzi
Hit yapacal< 

lzmir Enternasyonal Fuarına 
gidecek yolculara Alman dev
let demir yoHarının yüzde 25 
tenzilat yapacağı Berlin büyük 
el~iliğimizden Fuar Komitesine 
bildirilmiş lir. 

Birliklerde 
C. H. PartiRi işçi ve esnaf 

birlikleri kurumuna bağlı cemi
yetlerin idare heyetleri intiha
batına devam edilmektedir. 
ş· ııdiye kadar 25 cemiyetin 
ye ai idare heyeti seçilmiş ve 
fr :Jliyete geçmiştir. Geri kalan 
tü!ün amelesi, kasaplar, imti
yazlı şirketler, ayakkabıcılar, 
Eczacı kalfaları, garsonlar ve 
küçük fabrikalar işçileri cemi· 
yetleri idare heyetleri intiha
bab da bu ay içinde bitirile
cektir. 

ihracat kontrolörü 
lktısat vekaleti teşkilatı ka· 

nununun 6 ıncı maddesi muci
bince vekalet mümeyyizlerin
den bay Ihsan Turgut lzmir 
ihracat kontrolör vekili vazife
siyle standardizasyon işlerinde 
çalışmağa memur edilmiştir. ........ _ 

Halkevinde 
Parlak bir ec 

3-4-937 cumartesi günü ak
şamı Izmirin temsil afakında 
parhyan bir muvaffakıyet bü
tün seyirci yurlta~lan memnun 
etmiş ve onla güzel bir gece 
yaşatmıştır. 

Reşat Nurinin (HüUeci) ese
rini temsil eden Halkevi gös
teri komitesi cidden muvaffak 
olmuştur. Bu muv ffakıyeti 
kaydederken burada rol alan 
kıymetli amatör arkadaşların da 
isimlerini zikrelmeği bir vazife 
bildik. 

Eser, din perdesi albnda 
dönen intrikaların ve o zaman· 
lar bu ulema geçinen ham so
fuların paraya tamaan yaptık
lan kepazeliği tam manasile 
belirtmektedir. 

Piyeste (Adile Dudu) rolünü 
oyoıyan Ziya Çiçekçier, Adile 
Dudunun kızı rolünü oynıyan 
Ahmet Sungur, Hafız rolünü 
oynıyan ahmak bir tip olan 
Mustafa Sungur, Adile Dudu
nun oğlu rolünü oynıyan Hay
d r, eski bir k tip rolünü oy
myan lbrahim cidden rollerini 
benimsemişler ve o hayab tam 
manasile yaşatmışlardır. Diğer 
rol alan arkadaşların da mu· 
vaffakıyetleri şayanı takdirdir. 

A 

YENi ASIR 
E --

Viliyet meclisi toplandı 
Varidat ve masraf bütçeleri müteva

ol a tes i ve ka 1 edil • z • 
ı 

Vilayet umumi meclisi dün olarak kabul edilmiştir. kika tatil edilmiştir. ikinci cel-
öC:.eden sonra vali Bay Fazlı Bundan sonra maHaf bütçeleri se açılınca memurin ve müs-
Güleç'in başkanlığında toplan- okunmuş ve yekunu 2,078,964 tahdemin kadroları okunmuş 
mış ve dünktı celse bilafasıla !lira olarak kabul eclilmiştir. ve tasdik edilmiştir. Bugün 
3 buçuk saat sürmüştür. Fevkalade masraf bütçesi meclis saat 14 te toplanacak, 

Bu tonlanbda evvelce bi- bütçe nizamnameleri ve kültür 
P' 575 350 ı· olarak k b l rinci müzakeresi yapıla- ' ıra a u 5 senelik kalkınma programı 

r k karara bağlanmamış olan edilmiş ve varidat ve masraf ile bütçe nizamnameleri, encü· 
varidat bütçesinin fasıl ve bütçeleri mütevazin bir şekilde men iolihabatt yapılacak ve 
madde itibarile ikinci müzake- tespit edilmiştir. meclis müzakerelerine son ve· 
resi yapılarak 2.654.314 lira Bundan sonra celse beş da- recektir. 
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Yen· satış koo eratifleri f Faydalı yağmurlar 

& Nisan te3~ .. , 
• ••••• 

f"'K~d;·~·k·öş·~~·i l 
: .........................•.........•••. 

Dilim varmıyor 

Ek . • . •_J b • """ •erımız evımıuıe, Or • lef. 
kitlerimizi dolduracak veıile k · 
arar dururux. Gidecek yer yo j 
konufQcak arkadQf yok, meıl" 
olanacak mevzu yok.. araJı 
l~n dıfQTıdan görünen t . 

budur. Hakikatte hepimiz bif,d 

B. e, 
yanlışın kurbanlanyız. ız it 
muhitimizde okuyan katlın ÇO 

kcı• az .. Kitap, gazete ıatın alan • • fza' 
dınlar ne kadar azdır?. Evını?. Je 
dmı cemiyet hô.diıeleri önıı~ı. 

'°""" heyecan duymıyor. Hatta a b'· 
sını, kendi yurdu içinde olup ı 
tenlere karşı bile kullanmıyor.Ge
çenlerde lstanbulda beklenen t~~ 
yarcci Ami Comonun Y eşilk0~ 
gelip gelmediğini telefonla şor k· 
yüz.lerce kadının ifade ettiği ra 
kam ne 'luıl!ar sii ük.. t 

iiyle ıtahmin e<l~:-im ki, cemi~~ 
hadiseleri içinde yorulan erkegı~ 
iulivaç mevzuundan ürk~j.f; 
bundandır. Erkek, .'kadınla cı 
bir mevzu üzerinde konuşulanıt• 
yacağını ıanıyor. " 

NERiMAN GORSr
1

, 

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

• •• • • 

Şeker konferansına 
iıtirak etmiyoruz 

Turgutlu, 5 ( Yeni Asır ) - NKARA, 5 (A.A) - Türkiye şetcet 
Turgutluda bağ, bahçe ve mez- fabrikaları anonim şirketinin 5 ~ 
ruahn suya büyük ihtiyacı vardı. Londrada toplanacaf,'1 bildirilen şcltef ncı e zum oopera~ 

lifleri f aa iyete geçiyor 
konferansına sanayiimiz.i doğrııd111

1• Nisanın 2 - 3 ncü günleri doğruya alakadar eden bir ciheti 0 

mebzulen yağmur yağmıştır. madığından iştirak et.miyeceği babd 
Halkımız sevinç içindedir. alınmıştır. ..,, 

B. Salahattin • ................................................................................... 

Btı§tartıfı birinci ıakifede -
likte çalışmağa memur edilen 
lkbsat vekaleti iç ticaret umum 
müdür muavini Bay Salahat
tin evvelki gün Ankaradan 
şehrimize gelmiş ve dün işe 
başlamışbr. 

Yine bu işte çalışacak olan 
lktısat vekaleti tarifeler mü
dürü bay Muhip te Ankaradan 
Ayvalığa geçmiştir. iki gün 
sonra şehrimize gelecektir. 

Bay Salnhattin dün kendisi 
ile görüşen bir muharririmize 
üıüm ve incir sab1 kooperatif
leri teşkili hakkında şu izahatı 
vermiştir: 

- "Satış kooperatifleri ve 
birliğinin kurulması işleri üıüm 
kurumu direktörü bay hmail 
Hakkı Verala tevdi olan· 
muştur. 

Önümüzdeki ihracat mevsi· 
mine kadar üzüm ve incir satış 

izahat verıyor 
incir satış kooperatifleri faali· 
yete gireceklerdir. 

Üzüm için istihsal mıntaka
sının belli başlı merkezlerinde 
yeni satış kooperntifleri kuru· 
lacaktır. Gerek incir ve ge
rekse satış kooperatifleri doğ
rudan doğruya satış işleri ile 
meşgul olmıyacaklardır. Satış 
ve ihraç işleri bu kooperatif
lerin kuracakları birlik tarafın· 
dan yapılacakhr. 

liususi surette haber aldığı· 
mııa göre incir satış koo
peratifleri Aydın mıntakasında 
baleu mevcut bulanan altı yer
de açılacak, üzüm satış koope• 

tifleri de evvelce yazdığımız 
gibi bu sene için yalnız Mani
sa, Kemalpaşa ve diğer yer
lerde değil, daha şümullü ola· 
rak bütün üzüm mmtakalann
da ayrı ayrı kurulacakhr. 

Bunun için bay Salahattin, 
Muhip ve bay lsmail Hakkı 
Veral taraflarından lizüm ve 

kooperatifleri, 2834 numaralı 
kanun hükümleri dairesinde 
kurulmuş ve işe başlamış ola-
caktır. incir mıntakalarıoda iki ay sü-

locir için halen tatbik edil- recek tetkikat neticesinde ha-
mekte olan Aydın Zirai satış :urlıyacakları rapor İktisat 
kooperatifleri ittihadı aza· vekaletine gönderilecek ve ve-
ları olan ve aynı kanu· kaletin tensip edeceği şekle 
nun 24 ncü maddesine gö· göre, satış kooperatifleri teş-
re yeni kanunun h.ikümlerine kilab yapılacak ve kooperatif· 
intibak karan vermiş bulunan ler işe başlıyacaklardır. 
...••.••• ························································••3••••·············=· 

vaitak olamıyan 
talebeler 1 

B. Kadri Emre 
Defterdarlık tahsilat müdür· 

lüğüne güır.rü 1der umum mü-
dürlüğü tetkik müdür muavini 
Bay Kadri Emre tayin edil· 
miştir. 

iKi MAYMUN RF.SMEN EVLENDi 
Meşhur kaşiflerden Hendricht Vaag

ner, ·İngiliz Hindistanınm Surat kasaba
sında çok garip bir tören yapıldığını bil
diriyor. İngiliz valisinin de hazır bulun
duğu bu törende bir izdivaç kutlanıyor
du. Avrupıılı ailelerden bir çoğu mera
sim elbiseleriyle törene gelmişlerdi. Az 
sonra düğün alayı gözüktü. önde yerli 
askerler yalın kllınç olarak ilerliyorlar
dı. Bunları ,arkılar söyliyen süvariler 
genç kızlar takip etmekte idi. En arka
da gelinle güveyi hamil olan araba ge
liyordu. Arabada yerli halkın itikadına 
göre Budanın ahfndmdan olan iki may• 
mun vardL 1ıte evlenmesi rnevzuubahs 
olan çift te bunlardı. Budi rahibinin su
aline maymunlar korkunç i~miznrlnrla 

mukabele ediyor, Üzerlerinde kıymetli 
taşlarla süslenmİ§ elbiseleri parçalamak. 
için fırsat kollıyorlnrdı. Bu törende İn
giliz valisinin bulunmasına belki hayret 
edilir. Halbuki İngiliz müstemleke poli
tikasının muvaffakıyet sını buradadır. 

Surat valisi binbaşı Smith bir gazeteci
nin suııline şu cevabı vermiştir: 

- Biz Hindistanı Hindliler gibi, on
lann arzu ettikleri tekilde idare ediyo
ruz. Bir tesadüf eseri olarak Hindistan 
kral vekili burada bulunsaydı o da bu 
merasimde hazır bulunurdu. 

HUSUSi BALO VE SUVARELERE 
GtZLt POLiS CETtRlLIYOR 

Londranın yüksek sosyete mahfille
rinde balo ve suvareler için davetiyeler 
gönden1irken, bir de herhangi gizli po
lisin getirilmesini dü§iinmek artık bir 
adet. olmuştur. 

Nitekim geçenlerde lngiliz nristokra
sh~inin en seçme phsiyctlerinin bir ara-

da. bulundukları bir suvarede, Scotland 
Y .ırd'ın (lngı1iz polis organizasyonu) ta· 

Lise ve ortaokullar talimat
namesinin muaddel 158 inci 
maddesine göre mezuniyet im· 
tihanma girerek muvaffak ola
mıyan ve hakkım kaybeden 
talebelerin yaşlan müsait bu· 
lunmak şarliyle hususi bir mek
tebe alınabilecekleri Maarif 
vekaletinden şehrimiz kültür 
direktörlüğüne bildirilmiştir. 

nınmııı eski memurlarından gayet şık gi-
T ayin yinmiıı yaşlı başlı bir zatın. etrafı büyük 

Deri ve tenasül hastalıktan bir dikkatle tecessüs ederek dolagtığı gö

dispanseri doktoru bay Selim rülüyordu. 

E 

Bu tedbirin cüzdan ve mücevherleri 
Sabri Zonguldakta zührevi has· korumak için alındığını aanacak olursa-
tahklar mücadele baş doktorla• nız, aldanır8lnız. Buradaki gizli polisin 

ğana tayin edilmiştir. _ dikkati. hiç kimseye zararı dokunmıyan, 
bedava zevk ve neşe çareleri arayan 
kimselerin üzerinde toplanıyordu. 

Telgrafı açıyor ve kocasının bir kaz0>~ 
kurban gittiğini öi:"Teniyor. Kocnsınıı btl 
yük bir sevgi ile bağlı olan zavallı !>I'' 

dm derhal çıldırıyor. Ondan sonra d: 
götürüldüğü timarbanede birkaç giil' 
içinde ölüyor. 

Bir müddet sonra Nevyorka Jöııcl' 
Bay Bles, kansının hiç beklemediği öliilt' 
haberi ile karşılaşıyor. Öteyi beriyi ıırtı'' 
tırırken eline, bu felakete sebep olııt' 
telgraf geçiyor ve anlaşılıyor ki, kOCj151o 

seyahatte bir kaza neticesi ölen koınf1l' 
daki bayana ait bir telgraf yanlı~tdd• 
Bayan Blese getirilip verilmiştir. Ad~ 
cağız posta idaresini dava ediyor. M 
keme postayı 25.000 dolar para cet'' 
sına mahkum etmiştir. 

NEVYORKTA OÇ CINA YE1° 

Vetonıka Oedon ~e 
Nevyoıkta 50 numıırnlı cadcO iİ~ 

paskalya günü ayni umanda isleoc~ et 
cinayetin uyandırdığı heyecan .Ukfıtl , 
bulınamqbr. Cıızetdcr cinayet k~rb;Iİ' 
lannın, bilha tdhir edici bir ~ tıi1 
ğe sahip olan Veronica Gedeon uıı fili' 
çok reşi:mlerim koymnktadırl r. v~ 
ca nefis sanatlar akademisinde ek ;;Jel 
r~ mlar ve heykeltfll§I ra çıplaik tı1 t;'' 

vazifesini görmekte idi. AmeriWınltl J~ 
zı g\izellik müessueleri de onuıı getıç~· 
ve güzellik ifade eden ıiluhetini ,eıJ~e' 
!arda bol bol kullanıyorlardı. Gat.~ ,.;
rin tahminlerine göre bu güzel kız~ tıi' 
ne kendisi kadar güzel olan anası ..lt1' 

uıeıo. 
sadizmin kurbanıdırlar.Maktuner c~ 

Bu hafta Fevkalade program 

Çünkü, son zamanlarda, genç kız ve 
erkeklerin hem doya doya dans etmek 
ve hem de çok. zengin olnn büfeleri sık 
ISlk ziyarette bulunmak için. hiç davet 
edilmeden suvarc ve bıılolara gelmek 
gibi yepyeni bir spor yapmağa ba§ladık
lan mü hede edilmi~tir. 

de bulunan cinayet izlerine göre. 1>ifl'' 
müthiş kuvvette bir adamdır. AY111 

0ıııl 
daki kiracılardan Raket klüp gıır' fıİ' 
Frank Bimes te katil tarafında~ ~;rfliif 
defa yaralanmak suretiyle ötduro t>i' 
tür. iki kadının cesetleri arnnn:o: ~r 
mücadelede bulunduklnnnr gost 

11 
f>il NE E 

Moris!Şövalye - Marie Glory - Andre Lasaür tarafından temsil edilen 

Ayrıca PARAMUNT DÜNYA havadis)eri 

feri l.15 ilave seansı vardır 

Şimdi, bu gibi vaziyetlerin önüne geç
mek maksadıyle, sosyeteyi iyi tanıyan si
vil bir polis getirtilerek eline dııvetlile
rin bir listesi verilmektedir. Listede olmı
yanlar göze ilişince, ufak. bir işaretle ya
hut büyük bir nezaketle, hiç kimsenin 
farkın vannıyac:ağı bir ~kilde lonu 
tcrketmeğe davet ediliyorlar. 

POSTANIN BiR HAT ASI 
NEYE MALOLABILtR 

Nevyorkta yaşayan ve kocası seya
hatte olan Bayan Bles çok tali3izce bir 

• c· • b b" • "p çıkO J tır. ınayetın u maya gın . ~rv" 
§llhıs tarafından i lendiği kanaııtı . ...;<' 

· etı .,-
Katilin bir anahtar uydurarak ıç •

110
yct 

ile c:ı 
diği tahmin ediliyor. Veronı ~r 13.ı11' 

k '"'" "f esnasında banyosunu alma tn ijtfı1 

· · d d · rken tf1 1.ı1' yo daırcsın en o aya gırt: ,, cıŞ P 

faciaya şahit olmuş, anasını boğtflr 1-P' 
1 stı • lunan katil kendi üzerine ntı Jfll~ 0cJ;ı.rı' 

• • • 1 clıı bıt lı 
bıta cınayctın ellı ya~ ann ..... cfetl e> 

tarafından işlendiğini zanncttıS'1~ de tı 
pz]eon 

linci sokakta oturan ve yu 1ııd 
b .. ·· soyıış m1k nişaneleri taşıyan utun . 



il 

Nisan 11 ıes7 

f!!!KUllJ!.'ı,;HLCYW 

Demir 
~ Dünya tarihini üç büyük kıt'a 
~ıtü?de dolattıran Türk kılıncı 
eınırdendi.. O demiri, Türk eli 

~erden koparır, Türk aleti üstün-
e Yakar, Türk örsü üstünde dö

'lerdi.Bu demir dünyayı farktan 
tarha doğru döndürdü, tarihi 
Yaydı tahtları ve taçları yaptı 
Yarattı, yahut yıktı yaktı bu 
demir .. 

" ' Uzun asırlar Türk demirden 

Maliye Vekili geliyor 
Üç vergi üzerinde 
bazı değişiklikler 

halk lehine 
yapılmıştır ~ıldı. lrandan, Arabistandan ve 

l'~~anatan yumutak teyler aldı 

0::::i::t;1!ev~yiti~~i (~;)u:a:; lstanbul, S ( Yeni Asır muhabirinden ) - Maliye Vekili B. Fuat Ağrah 
{~ahbub)a dostlardan alıtmıttı yarın (bugün) Avrupadan gelecek, doğru Ankaraya gidecektir. 

ı.ırk. .. • Bazı vergilerde tenzilat yapılmasına dair Maliye Vekaletince haz1rlan-
Dün Karabükt~ demire kavut- makta olan projelerin hazırlanması bitmiştir. 

lıık tekrar .. Bu demir bizim sade Kazanç vergisiyle muamele ve istihlak vergilerinde değişiklikler yapılmış
teknik hayatımızı değil, ruhumu- tır. Yapılan tadilat halkımızın lehinedir. Yeni projelerin mail sene başından 
lu Ve İc alemimizi de zırhlıyacak- önce kanuniyet kesbetmalerl muhtemeldir. 
~ır. Bilhasaa bu yüzden demire Bütçe müzakerelerine pek yakında Kamutayda ba•lanacaktır. 
avu,tuğumuz günü takdis ediyo- T 

[::da~ebe'.:k~i::ri~:: i::~~a;~~~ ···5·uR"fv·E: ...... ttii:Yiir·i"· .. ·o"l1N ...... ANKARAYA .... Cilril··· 
'<Uvvetli bir benlik verecek. 

~i~:;:~ü~t:u,t:r:~n;;;::;;i- Suriye H. nazırı diyor ki: Ankaraya 
Çek Cumhur baş- gidiyoruz Kuvvetli komşumuzun dost-
~::.;~l~!:~:~ luğunu hiçbir şeye feda . edemeyiz 

llıi ştir: Onbiri sekiz geçe Dr. 
Benes ve refikası, saltanat na
ibi Prens Polle birlikte geçit 
resminin yapılacağı Kral Alek
sandr caddesinde hazırlanan 

llıerasim locasını işgal etmiş

lerdir. Geçid rP.smine onikiye 
Yirıni kala başlanmıştır. 
Dünyanın sayılı askerleri 

arasında yer alan kahraman 
Yugoslav ordusunun geçışı su
rekli alkışlarla karşılanmıştır. 
Savaş akademisi talebesi ile 

' hassa alayı bilhassa intizam 
hususunda gözleri çeliyor 
du. Belgrad garnizonunun 
Piyade, süvari, topçu ve istib· 
kaın kıt'a!arı, motörize edilmiş 
kıt'alar ve ağır topçu kıt'ası 
büyük takdirlerle karşılanmış· 
lır. 

Yirmi birinci piyade ala
Yı geçerken halk büyük te
zahürat yapmış, Küçük Antant, 
Balkan Antantı, Fransa lehine 
Yaşa diye bağırmıştır. Geçit 
resmi sonunda Dr. Benes, 
Prens Polle, Yugoslavya har
biye nazırını tebrik etmiştir. 
~Undan sonra şereflerine veri
en ziyafette bulunmuşlardır. 

Gece saat )' irmide kral sa
rııyında B. ve Bn. Benes şe· 
1efine mükellef bir ziyafet ve
rifıni ş, bunu bir resmi kabul 
~akip etmiştir. Şu saatte resmi 
abu! devam etmektedir. 
Paris 5 (Ö.RJ- Bugün bey

llelıniiel siyaset sahasında en 
llıühim haber ÇekoRlovakya 
cuıııhur reisi B. Benesin Bel
~rada muvasa latıdır. Bu alela-
e bir nezaket ziyareti sayıla· 

llıaz, Cumhur reisi olarak B. 
~asarike halef olmazdan evvel 
S sene müddetle Çekoslovak

Yııııın harici siyasetini idare 
etıııiş olan B. Benesin şahsi
~~t~ ve merkezi Avrupada 
•kkati çeken meselelerin 

eheın · t ' b"" 1 b. f · mıye t oy e ır arazıye· 
Ye · k ıın an bırakmaz. ltalya-Yu· 
Roslavya paktının imzasından 
•onr a merkezi Avrupada 
ortaya k . . k'k çı an vazıyetı tet-
A etmiş olan ~üçük 
,,. ııtantın son Belgrad lcodse
,ıııd 
d en sonra Çt>koslovakya 
evlet . . b .. hi · reısı ve arıcıye nazırı 

Ç ç şüphesiz Yugoslavyanın 
Ilı ekoslovakyaya karşı tesanüdü 
ıe;:~lesin in tetkikini istiyecek
he ır. Zira Çekoslovakya kendi 
ihbabına en iyi ve en fena 
t llıallere karşı kendisini Yu · 
lıi:•lavya ile tesanüt halinde 
l'abetınektedir. Esasen bu se
l'ap ~t, B. Benese, Belgradda 
lır.: a~ hararetli kabule bakı-

--.., ı . ' 

- "Şimdi Ankara yoluna gid i yoruz. komitede çıkan bazı ihtilaflar bizimle deği ' ; 
En kuvvetli, sevgill yakın komşum·ız Fransız eksperleriledir. Biz artık Avrupaya 
Türklyenin dost merkezin i zi yaret, en dönmeğe lüzum görmüyoruz. Ankaradan doğ· 
tabii isteğimizd i r. Türldyenin dostlu· ruca yolumuza devam edertk memleketimize 
ğunu herşeye tercih eder, hiçbir gideceğiz . ., 
şeye feda edemeyiz. Komşu Suriyenin hariciye nazırı B. Aptul!ah 

Türkiyeyi çok sevdiğimiz için San Cabiri, beyanatının sonlarına doğru, Hatay 
c aktakl Türkleri de sevmemiz, onla- Türkleri hakkında bazı iddialarda bulunan Is· 
rın saadetlerini istememiz çok tabii- kenderun malmüdürü Hasan Cebbarın Suriye 
dir. heyetiyle ne resmi, ne de gayri resmi hiçbir 

Cenevrede, Sancak işini tetkik eden teknik aliı:ı as ı o !m adt.Zl!·ı ilave etmiştir. 
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Londra şeker onferansı 

Avrupa -Asya ve Amerikalı 23 devlet 
konferansa iştirak etmiş bulunuyor 
Konferans ilk maddeler meselesini ortaya koyacaktır 
Roma 5 (Ö.R) - Londrada toplanan beyne(- I hükümeti arasında girişilmiş olan müzakerelere 

milel Şeker konferansının mesaisi bakkınd_a Londrada devam etmesini imkan dahilinde gör-
Italyan yarı resmi mahfelleri şu izahatı verı- mektedirler. 
yorlar: Paris, 5 (Ö.R) - " Journal ,, diplomasi mu· 

Konferans ilk celses:ni Londrada dün aktet- harriri Saint • Brice imzasi!e şeker meselesini 
miştir. Avrupa, Asya ve Amerikaya ait 23 de~- tetkik ediyor ve şu ınütaleaları ileri sürüyor: 
Jet bn konferansa delegeler göndererek kendı- Bu konferansta bizim ençok ehemmiyet verdi· 
leri~i resmen temsil ettirmişlerdir. Şeker ist ıhsal ğimi:t nokta şeker meselesinin kendisi değildir . 
ve ıhıaç eden büyük devletler arasında konfe- Londra konferansı bundan çok mühim olan me-
ransta kendini hiçbir suretle temsil ettirmeyen 1 1 • 1• · ık dd 1 . .• d 

1 it 1 d d k f se e erı, mese a ı ma e erın tevzıı avasını 
ya nız a ya var ır. Japon ya a on eransa . k . . 

en del ·· d ki b b .. k müzakere masasına oyacaktır. Şımdıye kadar resm ege gon ermeme e era er muza e· . .. .. . . . . 
releri takip için müşahitler göndermiştir. beynelmılel buton ıçtımalara ıştırakten sakın-

Mesaisi bir kaç gün devam edecek olan kon- mış ve hatta ilk maddelerin tevzii meselesi üze-
feransın tetkik edeceği meseleler şeker istih- rinde Cenevrede yapılan içtimaa da iştirak et-
salatının beynelmilel tahdidi ve şeker ithal m~miş ~lan .. Al~anyanı~ bu def'a . Londraya 
eden memleketlerin bu ithalatta bazı kolaylıklar mümessı!lerını gondermış olması bır tesadüf 
temin etmelerini müınkün kılacak vasıtalann eseri değildir. Almanya şimdi Amerika Birleşik 
tetkikidir. Dört sene evvel de bu meseleyi devletleri ile aynı ıı;ıasa başında bulunacaktır. 
gözden geçirmek için bir konferans içtima ~_da P:1illet:e~. Ce~ıyetinde. temsil edilmiyen 
etmişti. Fakat o zaman bu görüşmelerden hiçbir dıger bır ~uyuk bır _devlettır. Bu karşılaşma-
mühim netice çıkmalJ!ıştı. Çok muhtemeldir ki dan ne netıce çıkacagını da elbet göreceğiz. 
Italya bu defa da konferansın mühim bir neti- Londra 5 (Ö.R)- Umumi bir ekonomik kon• 
eeye vasıl olamıyacağını tahmin ederek bu feransın içtimaa daveti beklenirken Londrada 
sebeple ona iştirak etmek istememiştir. bugün bu büyük teşebbüsün bir nevi umumi 

Fakat Italyan yarı resmi mahfellerinin kay- tekrarlaması, beynelmilel Şeker konferansı şekli 
dettikleri bir görüşe bakılırsa, bu dünya k<ı!!· altında yapılmıştır. Bu konferansın gayesi Şeker 
feransının toplanmaqında şeker meselesinin bir istihsalini islihlakle mütenasip bir şekle sokarak 
vesile olması mümkündür. Bütün dünya devlet- dünya piyasasını teşkilatlandırmaktır. Gerçi, 
ferine şamil bir silahsızlanma, hatta daha umu- konferansı açan B.Ramsey Makdonald tarafından 
mi o'. arak bir sulh konferansından bahsediliyor. açılış nutkunda kaydedildiği gibi Şeker piyasa-
Gerçi bu hususta Amerika birleşik devletlerine sının bugünkü · vaziyeti pek kötü değildir. iki 
atfedilen tasavvurlar "resmi olarak tekzip edil- aydanberi Liverpol piyasasında toptan Şeker 
miştir. Fakat Amerika diplomasi aleminde en fiatleri yüzde 5 artııııştır ve stoklar azalmak-
mühim bir şahsiyet ve B. Rooseveltin en yakın tadır. Bununla beraber Şeker endüstrisinin is-
bir müşaviri olan B. Narman Davisin Amerikan tihsal kudreti hala istihlak kabiliyetinden faz. 
delegesi olarak konferansta huzuru şeker me· ladır. işte yeni bir buhranın önüne geçmek 
selesinden çok daha mühim başka şeylerin de içindir ki Londrada beynelmilel bir konferans 
görüşülmesini muhtemel kılmaktadır. toplanmış bulunmaktadır. 

Esasen gümrük manialarının alçaltılması me· Konferansın birinci celsesi bu sabah Forayn 
selesi bir müddettenberi Ingiltere ve Amerika Ofiste eski Başvekil ve şimdi Devlet nazırı B. 
Birleşik devletleri arasında resmtın mlizakere Makdonald tarafından açılmıştır. B.Makdonaldın 
edilmektedir. lngiliz ticaret n zırıyle Vaşington nutkundan sonra Fransız delegesi ve Ekonomi 
konferansında görüşülen noktalardan biri de bu nazırı B.Spinasse'in teklifiyle lngiliz aömürge-
idi. ltalyan mahfilleri B. Norman Davisin Va- ler nazırı konferans riyasetine tayin edilmiştir. 

le. B. Rooaeveltin 1 tima il" leden sonra aaat 16 ya talik edllmiıtir. 

Viya nada 
HabsburgcuJar bir 
alay tertip ettiler 

Viyana 5 (Ö.R)- Yarı resmi 
"Korrespondenz Politik,, gaze · 
lesinin bildirdiğine göre bir 
dini ayin neticesinde legitimist
lerden (Habsburg taraftarların· 
dan) mürekkep mühim gruplar 
kilise önünde toplanarak prog
ram hilafında bir alay teşkil 
etmiş lerdir . Bu alay Katedral 
önünden hareketle büyük cad
delerde nümayişe başlamıştır. 
Alaya bazı muhalif unsurlar da 
karışıklık çıkarmak maksadiyle 
karıştığından süvari polis kuv
vetleri nümayişçileri dağıtmışlar 
ve 2 kişiyi tevkif etmişlerdir. 
Bunlardan birisi sonradan ser
best bırakılmıştır. Başka hiçbir 
hadise olmamıştır. 

Mısır kralı 
Majeste Faruk annesiyle 

müzeleri gezdi 

Mısır kralı Ma1este Faruk •ın a rıncsi 

Bern, 5 (Ö.R) - Mısır kralı 
Majeste Faruk dün anı . esile 
ve maiyetile birlikte Bern 
tarihi müzesini ziyaret etmiş, 
eski paralardan mürekkep zen
gin bir koleksiyonla, eski şark 
silahlarını muhtevi bir koleksi
yonla çok alakadar olmuştur. 
Bundan sonra tabii tarih mü• 
zesini gezerek fosillerin teknik 
şekilde gösterilmesini pek be
ğenmiştir. Vaterlo koleksiyonu 
adı verilen bir Afrika fosil ko· 
leksiyonu hükümdan çok ali
kadar etmiştir. Akşam hükiim
dar maiyetile şehirde gezin
miş ve mimari abidelerine hay
ran olmuştur. Kralın ikamet 
ettiği otele gümüş yıldızlarla 
ayı taşıyan yeşil bayrak çekil
miştir. Hükümdarın Çarşamba 
günü hareketi muhtemeldir. 

Muvaffakıyet 
dileriz 

Istanbul, 5 (Telefonla) - Av
rupada binicilik müsabakalarına 
iştirak edecek olan değerli 
binicilerimiz bugün Avrupaya 
hareket ettiler. 

SOMADA 
Soma, 5 (Yeni Asır) - Bu 

yıl kazamızda pamuk zer'iyat 
faaliyeti fazladır, Gelen tohum
lar müstahsile tevzi edilmiştir. 
Köylüler bir mikdar daha to
hum tedariki için partiye baı
vurmuşlardır. 

Sahife• 

KÖŞEMDEN 
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Cennetteki huriler 
Cennetteki huriler A rapça konll§ur

larmış, •evap i§liyenlere, güruılıı olmı

yanlara şimdiden tavsiyem oİsun : H~ 
durmadan heman harıl harıl Arapça 
öğTensinler ... 

Isken.derunda kafası bitli, sakalı 

tarak yüzü görmemiş, bh' apdal vliiı: 

~ Cennette h~riler Arapça konll§u
yorlar! Diye ip Haıa yı1' ~ beöz 
Türkkrine k ' kitler telkin eğe, 

uğraşyormuş. 

B en sevap i§lediğimi, cımnetlik ola
cağımı pek te bilmiyorum amma faT%l 
muhal cennetlik bile, olsam bu haberi 
duyduktan sonra, kırk melliike bmi 
zorla kaldırıp cennete uçursalar, ka
natlarından kurtulup yedi kat cehen
rtem olsa bile kendimi ora.ya ata.ı-1m. 

öyle ya , dünyada iyilikkrime müka
fat olarak himıetime verilen huriler be
nim dilimden anlamıyacak old11ktan 
sonra, va1'sın cennet te onların olsun, 
zevk te.. Ben kendi dilimin ahengi 
içinde daha illa ve rahat cennetler bu
lurum. Varsın 1skenderıın vaizi gibi 
kara diL§ünceli vaizler, şıkmlaklı •ya
klli ! Cerle• Kevser şarabının havuzu"4 
beğerulikleri, datJabildikleri kadar dal
sınlar, ç-ıksınlaT ! 

Hey gidi molla hey ! Eskide" Romo 
papaslarının cl!tlnet anahtarı sattıl.Zarını 

duymtLŞtuın anıma, cennette A rapça 
görii§üleceğini hiçbir kitapta oku
dığım gibi, bir Türk hocası da söyle
memişti böyle apdalca bir sözü bana .. 

O hocanın, hiçbir şey bulamayıp ta 
bu yoldan propaganda yapışına şaşıyo-
rum. 

•Vaiz 1nıımaileylı 1> bıı yolda ~e gi
rişeceğıne, eı;velli kendi kafasındak1 

kıırdu a!J1kla11ıı,, saplandığı bataklığın 

etrafma bir bakarak, haykırayım der
ken çöktügiinü ı•e battığını görmuş ol· 
saydı, herhalde §imdiden cennet deZ
lrillıyı yapmazdı. 

Fakat ondan ı:e o gibilerden bu göz 
açıklığı beklenmez ki ... ônii ııe getirilen 
bir lenger y«ğlı hamuru yuttuktan sonra 
karnını doyııranın eteklerini Operek, 
htilıi kı;dstyetiııi ıanınıadıkları camiler
de, hala ne demek olduğunı; bilmedik· 
!eri din perdesi arkasında ağzında,. ba
ğırsağının kokusuyle yediği naneyi •a
çarak olmadık ve olmıyacak, evham 
dolu hurafekr söylerler. 

•Nerde Van .. ııertle boz beygiT! 

TOKDIL 

Valera 
intihabat mücadelesine 

başladı 
Dublin,.5 (A.A) - Muhale· 

fet lideri, eski başvekil Cos
greve umumi parlamento inti
habat mücadele•İni bugün söy
lediği bir nutukla açmıştır. Cos· 
greve De Valera bükümeti 
lngiltereye karşı yaptığı eko
nomik barpl<! hayatı pahalılaş
tırmakla ve ziraat mahreçlerini 
kapama kla itham eylem iş ve 
kendi partisinin lngiltere ıle 
olan güçlükleri izale edeceğini, 
ziraatçılara gümrüksüz mahreç
ler açacağını ve emlak vergi
sini indireceğini söylemiştir. 

Eski Fas sultanı 
Mulay Hafız ölmüştür 
Paris 5 (Ö.R) - Fransada 

oturmakta elan eski Fas sul
tanı Mulay Hafız dün saat 
~ 1_,30 da ölmüştür. 61 yaşında 
ıdı ve tansiyon yüksekliğinden 
muztaripti. 26 Marttanberi ya
takta idi. Cumartesi - Pazar 
gecesi; menenj iltihabı kendi
sini kurtarmak ümidi bırakma
dı. Cenazesi Paris camiinde 
yapılan merasimden sonra bir 
tabuta konmuştur. Ve Fasa 
gönderilerek Mulay Abdullah 
camisinde defnolunacaktır. 

Paris 5 (Ö.R)- Cuma günü 
eski Fas sultanı Mulay Hafız'ın 
cenazesi aske i merasimden 
sonra Marsil:ıı.ilya, ve oradan 
Fasa nakledilecek, kardeşi Mu
lay Yusufun yanına defnoluna· 
caktır. 

Yugoslavya - Bulgaristan 
araaında gümrük ittihadı 

Belgrad, 5 ( A.A ) - Yarı 
resmi Vreme gazetesi Yu
goslavya ile Bulgaristan ara• 
sında ticaret münasebetleri
nin genişletilmesi imkanlarını 
tetkik edeıek iki memleket 
arasında yapılaca!.. bir güm
rük ittihadının her iki ta
raf için de azim menfeatler 
temin edeceiiui yazmaktadır. 



Sahife • VENi ASIR 

Başvekilimiz harici siyasete de temas etti J Müzelerimizin tarihi: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ı 30 JaklA 

lzmir ve Ef ez müzeleri 
nasıl kuruldu ? 

"Sulh yolunda bir takım iyi hareketler 
hissediyor veya hissetmek istiyoruz,, 

öğle neşriyatı - Saat · P O) 
Türk musikisi, 12.SO havadis, 13. 
muhtelif plak neşriyatı, 1 4 son. 

Alqam nqriyatı l 7 in kıl· P ders• 

!eri üniversiteden naklen Mnhmut ~~ 
ikiSl Boikurt. 16.30 plfıkla dans mus 

19. 30 Eminönü Halkevi Sosyal yarclıtLl 
şubesi namına konfernns doktor Ahn1et 
Asını Onor (kanserden korunma) Istanhul müzeleri umum müdürü B. diyor ki: iki millet harpta san' at kudretlngiliz sefiri 

lerini gösterdiler .. 
20 Belma ve arkadaşları tıı.rafıncl~ 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 20· 
Ömer Riza tarafından Arapça söyleY· S 

Aziz bize hatıralarını anlatıyor - Şimdi sul kudretlerini gösteriyorlar --------------------------------tıtanbul müzrJfri umum müdü-ı yoktu. ~ıkan eser~er. lstanhul müz~ine 
nı bay Aziz gcızetemiz için hazırla- naldedılıyor, edılmıyenler de hafrıy~t 
dığı makaleler serisinde 1zrı-:.ir ,Efez yerlerinde knlıyordu. Rumlann lzmır 
müzelerinin teşekkül tarihçesi hak- içinde frenk mahallesindeki Evangeiko11 
kında hatıralarını anlatmaktadır.. mektebinde sureti hususiyede topladık· 
Okurlarımız bu makaleleri alıika lan muhtelif eserler, ecnebi kidlerc va• 
!'f .. _T.· debil kl d' nncaya kadar mahalli müze diye anılı· "c ı.utCıp e ece er ır : . 

Karabük demir ve çelik fabrikaları
nın açım töreninde Başvekilimizin irat 
ettikleri çok değerli nutuk, maalesef an
cak dün bize verilmiştir. Ehemmiyetine 
binaen nutkun Türk - İngiliz dostluğu 
ve harici siyasete ait kısımlarını aynen, 
A. Ajansı bülteninden çıkarıyoruz : 

için Cumhuriyet hükümetinin bana bah- den bize tevdi etmiş olduğunuzu gör
şettiği ehemmiyet ve kıymetini kayde mekle bahtiyarım. Buna şitap etmekte 
mahal olmıyan imkandan dolayı pek kusur etmedik. Ve etmiycceğiz. Hükü
mütehassisim. Bu ovada doğacak olan metim sermaye için garantisini vermek 
bu toprağı asırlık uykusundan uyandı- suretiyle kuvvetli alttkasını göstermiş 
racak olan sürülerin ve çobanların ye- tir. Vatandaşlarım inanç ve sevgi ile 
rine en asri madencilik fenninin cihaz- işe sarılacaklardır. 

m. 3Ei?,5 BO~EŞ kh· 82 
18 pl!k, 9 kon. 19.20 plak 20 k0~ 
20.20 şan konseri 20.45 flüt konııerı. 
2 1. 1 5 kon. 2 1. 3 5 senfonik konser 

'k v-nr• (Franck: senfoni D- Moll; senfonı 
l. :ı:· 

yasyonlar, Rabaud: Eglogue, Ber 10 ' 

cBenvcnuto Cellini> uvertürü) ( a7; 
lıktn 22,30 h yakın kon.) 23. I O ha 1 

gece konseri. 
YAZAN • AZIZ yordu. Bu ise Türk gururunu Tencıde cExport Credit Cunrantte> dairesinin 

Br~ert müessesesine yapmış olduğu 
yardımın lngilterece memleketimize 
karşı gösterilmiş olan bir itimat ve 
dostluk eseri olduğunu bilhassa kay
detmek isterim. 

larını kuracak olan ve ay ve yıldızların Atatürk ve hükümeti memleketi tam 
_ 

1 
_ • ediyordu. Valiye bu ciheti anlattım ve 

dedim ki: Uzun boylu progumlara ha
cet yo k .. Vilayet veya belediye burada 
bir arsa tedarik eder ve üzerine bir mü
ze binası kurulursa mesele hallolunmu!J 
demektir. Valiyi müze meselesinde pek 
samimi bulmuştum. Ertesi gün o zaman 
maarif müdürü olan Abdi Namıkı nez· 
dine davet ederek tzmirin merkezi bir 
yerinde maarife ait bir arsa olup olmn· 
dığını sormuş, o da lzmir - Göztepe 
trnmvay hattı üzerindeki 17imdiki milli 
kütüphane binasının yanındnki küçük 
bir arsayı teklif etmi11. küçüklüğü tııra· 

fımdan ileri sürülünce bundan vazgeçil
mişti. 

lstımbul müzeleri umum müdüriyetin
'den aldığım 14 Mayıa 1330 tarihli tel
gt"afnamede münhal olan Aydın vilaye• 
ti &sanatika müfettiJliğine tayin edildi
iimden Salihliden dönüşte lzmire gide· 
reik hu yeni işe başlamnklığun lüzumu 
badirilmekte idi. 

Mimar oğlu Vangelin Osmanlı parla
mentosuna mebus intihabından dolayı 

açılmış olan bu memuriyet, birkaç sene 
evvel görülen lüzum üzerine ihdas edü
miı idi. Merkezi Jzmirde olup doğrudan 
doltruya lstanbul müzelerine bağlı idi. 

Tıtyin emrini aldığım vılkıt Salihli ci
"annda Sartta profesör Butler tarafın· 
dan Ameriknnın Prineton üniversitesi 
amına yapılmakta olan hafriyatta ko· 

miser olarak bulunuyordum. 

Bu yeni ve mühim bir vazifenin uh
deme verilmesinden mütevellit memnu
niyetim payansız ıdi. Oç senedir E.fezos 
Afrodisia.s ve Sart hafr!yatlarında komi· 
set' olarak bulunmaklığun yüzünden iz. 
mir ve civannı tanımak fırsatını bulmuş

tum. Gerek lzmirde gerek harabe ve haf· 
riyat yerlerinde çalışacak genit bir saha 
vardı. Bu çalışma sahasında. en ıerefli 
işin de lzmirde bir müze ıubcsi tesisi ola
cağını düşündükçe pek ciddi ve mühim 
bir işle karıılaşbğımı anlıyordum. Bu ta-

yinimden altı sene evvel idi, bnzı kıy· 
metli ~-Yayı müzeye getirip teslim etmek 

için lstnnbula gelen manrif müdürü ls
mait Naili merhum bir gün müdürü umu· 
mi bay Hamdiye: ViUiyet dahilinde pek 
çok eserlerin kaçmlmakta ve bir tarnf
tan yer yer de zıyaa uğrndığından ba-
hisle fzmirde bir müze tesisinden bahse· 
diyordu. O sırada odaya girmiştim. 
Bay Hamdi: işte bay Naili: Senin bah· 
settiğin müzeyi bu genç kuracaktır. fyi 
yetişiyor, elverir ki müstakbel müze için 
malzme teşkil edecek güzel eserleri 
şimdiden idadi mektebi bahçesine top· 
lamağn gayret etmelisiniz, 

Dediğini hatırladıkça maddi ve mane· 
vi büyük bir yükü tekabbül ettiğimi tak
dir eyliyordum. 

Bu tayinimden dolayı hem tnnışmak 
hem de müzeler müdürlüğünden vilayet 

makamına yazılmış olan tezkereyi tak
dim etmek üzere birkaç gün sonra lz
mire gittim. O gün vilayetin emriyle bü
tün lzmirliler çekirge mücndelcsine çık· 
mış olduklarından yeni yeni dönmeğe 
bnşlnmışlardı. Vali, bay Rahmi idi bir 
'hayli konuştuk. Ve lzmirde arkeolojik 
hareketler ibdaı için ne düşündüğümü 
sordu ve bu hususta bir program çizme· 
mi istedi. 

O zaman Bursnda bir müze şubesi 
vardı. Hatta Konyada idadi bahçesin· 
de biriken birkaç parça eserden dolayı 
küçük bir müze teessüs etmeğe baıJla
mıştı. lzmire gelince: T rihi mıntaka 
icabatı olarak asfmatika bolluğuna rağ
men burada resmi böyle bir müessese 
r:ee 
Aşk ve macera Romanı 

Bir iki ay sonra umumi seferberlik 
ilanı üzerine 1stanbula ihtiyat zabit mek· 
tebine gittim. Mektepten çıkınca evvela 
Çanakknle. Kafkas cephesi ve müteakı· 
ben de Şamda cSuriye ve garbi Arnbis
tan umum kumandanlığı asarıatika mü
şavir muavinliği> ne tayinimden dolayı 
mütarekeye kadnr lzmirde bulunama
dım. Mütareke sıralarında ise bu gibi 
işlerle ciddi bir surette meşgul olmnk 
imkinı yoktu. Fakat Bahribabadaki Mu
scvt kabristanının feshiyle arsa haline 
ifrağı sıralannda bir hayli eski bina te
meleri ve mozayik döşemelerin meydana 
çıkması üzerine ( 1 ) buralarda müze in· 
şası için bir arsa tefriki tckarrür etmiş 

idi. Fnkat araya lzmirin Yunanlılar ta
rafından işgali hadisesi girince memuri
yetim lstanbula nakledild ve son te• 
şebbüs te tabiatiyle geri kaldı. 

istirdadı müteakip maarif vekaletin· 
ce iz.mirde yeniden bir müfetti11lik ihda
sı tekarrür etrniı1 ve burayn da benim 
getirilmekliğim tensip olunmnsı üzerine 
11 KMıunuevvel 1336 de lzmire gide· 
rek işe başladım. 

( 1 ) Malfımdur ki Bahribabanm park 
haline konması İzmir valiliğiyle beledi
ye reisliğinde bulunan ıiındiki Erzurum 
saylavı bay Aziz zamanında olmuştur. 
MunWleyh asanatika müfetti§liğinin ri
cası üzerine parktaki mozayik döfemeli 
sahanın dağılan yerlerini restore cttir
miJ ve hem de üzerinde gezinilerek ha
rap olmaması için etrafına bedii bir te
kilde balostrad koydurmu§tur. 
(7 .. J!:ZZZZZZZX.1f7iTLZZTLT.zzzr-L7_.zz:. 

GöZTEPEDE 

Satılık Ev 
Göztepede, 

desi üzerinde 
ev satılıktı:. 

tramvay cad-
831 numaralı 

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

Tefrika No. 1 

• 

Biz Türkler memleketimize maddi 
delillerle sempati gösteren bir siyaseti 
en itimat verici bir siyaset telakki ede
riz. tki memleket arasındaki bu yeni 
vaziyetin iki yüksek yapıcısını sizin 
yüksek takdirinize arzederiın. 

Doktor Aras ve tngiltercnin Türkiye 
deki Büyük elçisi Sir Persi Loren .. 

Muhterem büyük elçi bugünkü top
lantımızda neşemize iştirak için aramız 
da bulunuyor. Bu dostane ve nazikane 
alakadan dolayı kendisine aynca teşek
kür ederim. 
Sayın Başvekil bundan sonra harici 

siyasete temas ederek şunları söyle
mişlerdir : 

- Arkadaşlar, Bu güzel toplant1da 
harici siyasete ait bir iki kelime söylc
meği sevgili ve sayın dinleyicilere karşı 
bir saygı eseri saymaktnyım. Umumi 
olarak beynelmilel sahada söylenecek 
şey azdır. Beynelmilel siyaset sık sık 
heyecan verici buhranlara maruz kal
maktadır. Fakat son zamanlarda muh
telif siyast cereyanlar daha ziyade sulh 
istikametinde düzelmcğe başlrunıştır. 
Öyle günler yaşıyoruz ki bir iki sene 
gibi kısa bir zaman içinde bile kat'i teş
hisler koymak mümkün değildir. Fakat 
biraz evvel söylediğim gibi sulh yolun
da bir takım iyi duygular ve hareketler 
hissediyoruz. Yahut hissetmek istiyo
ruz .. 

MüHlM DEC!ŞlKLtKliER 
Arkadaşlar, biliyorsunuz ki beynel

milel sahada son senelerin en mühim 
değişikliği silahsızlanma teşebbüsünün 

akamete uğraması ve her memleketin 
silahlanmağa var kuvvetiyle koyulmuş 
olmasıdır. Bu gidiş nereye varacaktır? 
Zannedilebilir ki tehlikeler geçirdikçe 
silahsızlanmağa dnyanan bir sulh sis
temi yerine zaman ile milletlerin tn
katlnrı sonuna kadar silahlanmalarına 
dayanan bir sulh sistemi kendi ken-

dine kurulacaktır. Böyle mühim bir 
geçit devresinde Türkiyeye düşen ken
di müdafaası için hassas olması ve ha· 
zırlıklı bulunmasıdır. Buna ötedenberi 
büyük bir dikkat atfetmekteyiz. Bunun
la beraber her fırsattan istifade ederek 
siynsetimize hakim olan sulh zihniyetini 
yürütmeğe çalışıyoruz. Sulh davacıları 
ile samimi olarak beraberiz. Beynelmi
lel ihtilaf mevzularına her hangi biri
nin kalkmasını meserretle ka~ılıyoruz. 

lNG!LtZ SEF1R1N1N NUTKU 
KARABÜK, 4 (A.A) - Başvekil ts

met lnönünden sonra İngiliz BüyUk 
elçisi B. Persi Loren aşağıda}s:i nutku 
söylem.iştir : 

Ekscillnslar, Bayanlar, Baylar, 
Bugün a~nızda bu merasime iştirak 

/ngil/e1C11in Ankaıa büyük elçisi 
8. Peıcy Lotaine 

gece parıltısınn yüksek bacaların kır

mızı ışığını ckliyecek olan bu teşebbü
sün Türkiye için hfilz olduğu bütün 
manaları ekselfıns Başvekil sizlere ben
den evvel izah buyurdular. Ben ise bu
gün İngiltere ve Türkiye müruısebetlc
rinde aştığımız mühim merhaleyi kay
d'}(feceğim. 

TAR1HTEN ALINAN DERSLER 
İki millet tarihlerinde harp san'atların
deki kudretlerini gösterdiler. Mertçe 
müttefik veya mertçe muhasım olarak 
çarpıştılar. Bugiln lngilizler ve Türkler 
sulh san'atlarında teşriki mesai ediyo
ruz. Ve müttehit krallık modem Tür
kiye sınai ve iktısadi hayatının yaradı
lışında günden güne çoğaltmakta oldu
ğu harikulade gayretlerine kardeşçe 

elini uzatıyor. Memleketimde Türkiye
nin kendi hayatında ve milli menbala-

rının inkişafında gösterdiği güzel ham
leler büyük bir alaka ile takip edilmek
tedir. Ve pek iyi biliyorlnr ki bu büyük 
Türk ilerleyişinin nazımı ve ilham 
ınenbaı Büyük Başbuğunuz Atatürk
tür. Azminin ve memleketle olan aşkı
nın kuvvetiyle milli hayatın her şube
sinde büyük bir teceddüt işine sarılmış 
olan büyük bir adama hiçbir kimse bir 
1ngi1iz kadar hürmet edemez. Ve hayran 
olamaz. Devlet şefinin mesaisine yar
dım etmek ve onun dehasının çizdiği 
yoldan yürümek hususunda Cumhuri
yet hükilmetinin ve bahusus dostum 
Başvekilinizin güzide bir ekip disipli
niyle çalışmasını hiçbir kimse bir 1n
gilli:dcn fazla takdir edemez. 
TüRK ACIR SANAYllN!N TElVIELl 

Bugün burada memleketin iktısadi 
hayatının esaslı ve verimli bir fımili 

olan Türk ağır sanayiinin temeli atılı
yor. Bu büyük işi dostluğumuza istina-

- Bırak, dursun oğlum ... tlköncc ba· ı bulunmuştur. Bunlardan birisi kalp hi-
na cevap ver bakayım : zasına yakm bir yerinden yara alarak, 

- Beni burada kimse bekledi mi? diğerleri kalplerinin sol Uzeyninden 
Garson henüz hayretten kurtulamadı- yaralanarak öldürtiLnUştür. 

ğını gösteren heyecanlı bir sesle cevap Muhabirimiz bizzat tahkikata el koy-
veriyor : muş olan polis müdürüyle görüşebil-

- Hayır bay direktör... ıniştir. 
- O halde beni telefonla arıyan olur- Kadının ve kocası olduğu anl~ılan 

sa cevap vermeden önce beni haberdar kwnral gencin yalnız hüviyetleri tes-
etmeği unutma... pit edilebilmiştir. üçUncU erkeğin he-

t T d d d VEDAT A - Başüstüne bay direktör... nüz kim olduğu anlaşılmamıştır . 
...... '!K1.~~c;~ .• ~.'? •• ~ •• ~1?~~ •• t; •• ~!? •• ~ ............................ ;.!!~P.t"!P.Q,:?! Kabarenin geveze çenesi bir türlU Husust olarak -yaptığımız tahkikata 

Birinci Kısım olan bir ndam içeriye giriyor. Siyah dinlenmiyordu. Rakısını bir yudumda göre Villanın temiz bir tarihçesi vardır. 
Ben Polis Müdürüyüm şnpkasının gölgesiyle daha derinleşmiş yuvarlıyan Polis müdürünü yine gar- 1901 senelerinde bir İngiliz Lordunun 

l<:ızıl kabarenin .orkestraya yakın ma- gibi duran bakışları esrarengizdir. Kol- sonla konuşuyor görmekteyiz • oğlu tarafından yaptırılan bu villanın 
salanndan birine doğru ilerledik. Biraz tuğu altında sıkışmış bulunan yuvarlak _ Sizi 2222 den arıyorlar... methalinde, İngilizce olarak aşağıdaki 
zorlukla oraya soh.-ulduk. Masac:Lı iki başlı bastonunu etrafındakilere değdir- Garson eğilerek bu telefon nuınara· I satırlar mahkuktur : 
.andalye vardı. lkisi de boş... Adeta memeğc dikkat ederek masaların ara- sını tekrar ediyor . . . . I cComing Paradise of love, you will 
beklemekten sabrı tükenen boynu bü- sından geçiyor. Garsonların yer göste- Polis müdürü cevap vermeden yerin-( find life and beauty> Datc: 1901 W.A.W 
kük bir gönlün sükununu taşıyan hir rişlcrine hiç ehemmiyet vermeden iler- den kalkıyor, bir rüzgar gibi masaların GARİP BlR AŞK MACERASI 
halde... liyor. Nihayet bir masanın önünde arasından geçiyor. Ve şu birkaç daki- İngiliz. Lordlarından (W.A.Wickings) 

Kızıl kabarenin tasarruf bilmiyen görüyoruz onu... ı kalık muhaverenin kahramanı geveze in oğlu (Arthur Wickings) 1skoçya köy-
g.e~eze çenesi geviş getiriyor, azı dişle-j Garson : çeneli Kızıl kabarenin boluna giriyor. lülerinden bir ailenin kızını çılgınca 
;rmın arasında kıskıvrak kalan şehveti, Pardon bayım, burası angajedir, 1 üÇ ÖLÜ .. AYNİ MARKALI severek, evlenmek istiyor. Bu izdivacın 
dansı, neşeyi kemiriyordu. diyor. ı ÜÇ TABANCA ailesi tarafından tasvip edilmemesi üze-

Cötlerimizi memelerinin uçlarına ka- O hiçbir şey söylemiyor, sandalyeye I Sabah gazeteleri sütunlarını dolduran rine Lordluk unvanını ve anavatanını 
dar dekolte kadınlardan dönüp dolaştı- oturuyor. Garsonun hayretli bakışlarına esrarengiz bir vak'ayı~yazıyorlardı : terkederek şehrimize geliyo;: Çamlıkta 
rarak salona gezdirdik. Holl antresinin bir cevap olsun diye: ı cDiin geceki müthiş cinayet!> yaptırdığı villada münzcvt bir aşk ha-
tirte perdesi muttasıl oynıyordu. Bir Ben polis müdürüyüm, diyor.Bir Vç ölü. ve ayni markalı iiç tabanca.!• yatı sürdükten sonra ölüyor. Bu içli 
Clalga ibi a ılan ustorlnr on altıncı a.c;ra rakı etiriniz. cŞehrimizin çamlık mevkiinde, lngi- sevginln mahsulü olan (Lord Ourlove 

ve en modern bir tesisatla teçhiz etmek 
istediler.. Elde edeceğiniz budur .. 
lngiliz deha, fen ve kudretinin size ve-
rebileceği en mükemmel esere malik 
olacaksınız 

B. Brassert ile mukavele imzasına ta
kaddüm eden milzakerelerde bazı rol
ler oynamak fırsatı bana düşmUştü. Bu
gün bu münasebetle Ekselfins Başvekil, 
Ekselans Hariciye vekili ve Ekselans 
tktısat vekiline bu işte gösterdikleri bü
yük hüsnü niyet , geniş görüş ve ayni 
zamanda realist ve dostça tutumlann
dan dolayı çok saınimt takdirlerimi ar
zetmek vesilesini kaybetmek istemem. 

Sözlerimi Karabük demir ve çelik 
fabrikalarının ve verimli yapıcı Türk
tngiliz teşriki mesaisinin muvaf fakıyeti 
ve inkişafı hususundaki .samimi temen-

PRAG LL, 635 m. 470,2 1 ııu• 

19.1 O Liberec,in besteleri, 19.45 k0~ 
20.1 O hafif Çekoslovak musikisi. 21 pi' 

k ıı• yea, 21.45 konser, 22.05 orkestra ~ 
seri, 23 kon. 23.20 plak. 24 lngiliı'e 
kon. 

il •••••• 

Lehiatanda parti kavgasıı;ol 
V ARŞOVA, 5 (A.A) - Polis müfrit 

ccnnh partilerini tazyik etmeğe de~ 
ederek Lodz da 120 komünist tcV' 
etmiş ve bu şehirde muzır hareketlerde 
bulundukları iddiasıyle ilç amele teşe1'· 
külünü lnğvetrniştir. 

Muaaolini tayyareciler arasınd•c· 
ROMA, 5 (A.A) - Mussolini dUn ı-

ampino tayyare meydanında 300 ta>'>'11' 
re ile 10,000 tayyareciyi teftiş etmiş ~ 

nilerimle biliriyorum. birkaç nişan ve madalya dağıtmıştır;,. 
..........•...............•...... ················································-·· 

Türkkuşu faaliyete geçti 

Parça halindeki planör
ler bugün takılıyor 

Kayıtlı talebe bugün ilk ameli 
derse davet ediliyor 

;o: .... J~ 
Paı a-şu--t~le-k.-.öpe.._.k.,,,..lc·n·_,.n • .,d"-'e-t. a ..... ;o....ıya .... 1 .... e.._de--1-ı w ... b,.~11 ak ıla1 ak böyle reı c bıdık !eti göı ü/İİJ ot 

Geçen günkü nushamızda etmiştir. 
bildirdiğimiz gibi lzmir Türk· Saat 16 da kurum merke' 
kuşu için Ankaradan iki mu- zinde toplanacak olan talebe 
allim ile üç planör gelmiştir. Türkkuşu otobüsü ile Hal~~: 
Dün planörler çıkarılmış ve pınar sahasına gidecek ve ıl,. 
ambalaj halinde Halkapınar d k ı ı:ı) 

k ers olarak (planörün ta ı ıv 
uçuş sahasındaki hangara na • gösterilecek Ur. e 
ledilmiştir. Talebeden maada plaoörU. '. 

Parça halinde bulunan pla- s 
nörler (bir ders olarak) talebe takılışını yakından görmek 

1 

karşısında takılacağından hava tiyen her meraklı vatandaş ~: 
kurumu Türkkuşuna kaydedi· saatte Halkapınar sahasıP .

11 
len bütün talebeyi bugün saat bulunmakla bu arzusunu tatııı' 
16 da kurum merkezine davet edebilir. ~ 

giderek aile unvanını nlıyor. Çok scy- adam kimdir? Meçhul kalan bu nolcl~ 
rek olarak villasına gelen Lordun Kem- tahlile uğraşımı.dan önce muhn\'C~ 
biriç üniversitesi arkadaşlarından Ali kulak verelim : ııf 
Suha burada oturmaktadır. ölü olarak - Demek ki bu cinayetin sadecC ol 

bul Al. Suh k N" ·1 v d · 1 d·v• k · btılılıı unan ı a ·arısı uveyre ı e mus ugrun a ış en ıgıne anı 

pek sade bir hnyat geçirmekte idi. Yal- yorsunuz.. \' 
nız son sekiz ay içinde Ali Suhnnın ar· Polis müdürü de sigarasını içiyol'· ,< 
kadaşı olduğu zannedilen bir gencin de gözlerini bir noktı:ıya dikmiş ccV111' 

bu küçük aile nezdinde misafir pulun- riyor : 
duğu tespit edilmiştir. - Ben bu kanruıtteyim. l 
cKıskançlık ve belki de bir aşk cürmü - Peki o halde bu cinayete scbCbı"I 

meşhudunu müteakip adeta namusu uğ- veren aşk mevzuunu aydınlatı:ıcnk c 
runcla işlenm~ bir cinayet ve intihara reler buldunuz mu ? ıııı1 

pek benziyen bu hadise şimdilik bütiln -Bunu henüz elde etmedik, yıı rl 
csrannı saklamaktadır. ı- Vak'anın şümulsuzluğu ıdcliıı11, 

cMüddciumumi ile polis müdilrü tah- birçok sualler karşısında bulundlll' 
kikata devam ediyorlar. Zabıta muha- yor mu ? i ı 
birimiz bu esrarın iç yüzünü adım adım - Olabilir. Fakat ınüddciurn°1~11ıı 
takip ettiğinden rapor münderecatını tesbiti cürüm için mahallinde ~·nptı 
günil gününe karilerimize bildireceği- tahkikatta bulunan üç tabancan111 

mizi umarız.> bu işte kullanıldığını ve üç kllrŞ;ıı 
UZUN SAÇLI ADAM KlMDtR? mürettep bir şekilde hedefini btıl ıt 

Polis müdürünün odasındayız : lki nu şüphe götürmiyecek surette ıesf'çı~ 
maroken koltukta karşı karşıya oturan- 1 tiğimize göre bundan şu neticc)'l ~ 
ların birisini tanıyoruz.: Polis müdürü. 1 rıyoruz. Maktul kocanın nrkndllı;ı' 

Onun yUzü kapıya doğru olduğundan dmı seviyordu. Belki aralarındn ıo' ~ 
kendisini görebiliyoruz. ötekinin sade- bir aşk macerası devam ctınekte ô 1ıı 
ce başını gönnekteyiz.. Ensesini uzun Suha bunu hissederek bir ciirn1 ~o 
snçları kaplamıştır.Tavana doğru dol- hut tespit etmiş olabilir. B~ ~e 
gun dolgun dumanlar yükseldiğine göre Ali Suha ile karısı Niiveyrcnın t 

kad ı olan zatın bir reznlete tı1 
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MareşaJ Ludendorfa göre 

Roma katolik kilisesi 
Naziliğin can düşmanıdır 

Başvekilimiz Ankara ya döndüler Eski Alman ilahları dini "Neo-pa-
ganizm ,, ihya n11 edilecek? 

1 •• •• •• l •• E "' C h • t k l d Berlin, 5 {Ö.R) - Ludendro- son tamimi ile tezahürattan nonu SO uyor: ger um urıye uru masay J, fun riyasetindeki Alman milli ihtilafları ima etmektedir. Ma· 
nasyonal sosyalist rejimi tara- reşal Ludendrofun fikrınce ka-

partı•DJ• D devJetçı· po}ı•tı·kası olmasaydı, endu·· strı·nı·n fındım resmen tanınacaktır. tolik kilisesi nasyona1 sosya-
Generaıın bir tebliğine göre, lizm ve Almanya aleybin~e 

kk d 
k. Al ·ı•hJI rı dini yani çalışan beynelmilel kuvvetlerın 

k 1 h• b• t h k d • es ı man ı a a • t hl'k r 'd' uru masJ JÇ Jr zanıan a a u e emez J şimdiki~abirile.b~eol-Plaganiz~, enBeerli~,s~O'.~)~ Mareşal Lu-
diğer dıoler gı ı a ay ar tertıp d d f ·ı B H'tl · b 

Başveküımiz Ismd lnönü 
Ankara 5 (A.A)- Seyahat

leri esnasında Başvekil ismet 
lnönüne refakat eden Anadolu 
Ajansı hususi muhabiri yazıyor: 

Bir gün önce Karabük demir 
ve çelik fabrikalarının temel
lerini atan Başvekil ismet lnö
nü dün de Ereğli ince bez fab
rikasını işletmeye açtılar. Yeni 
ınensucat fabrikalarımızın ilkini, 
Kayseri kombinasını dün sabah 
bir defa daha gezip tetkik et· 
tikten altı saat sonra çok iç
ten tezahürat arasında Sümer· 
bank remzini taşıyan bir anah
tarla ve muvaffakıyet temennisi 
ile Ereğli fabrikasını açarken 
Başvekilin 24 saat önce Kara· 
bükte söylemiş oldukları nut
kun Cumhuriyet hüküınelinin 
devletçi ve yapıcı politikasına 
temas eden kısımları bir defa 
daha hafızalarımızda canlandı. 

Başvekil hüküınetin ve onun 
istinat ettiği Halk partisinin 
bu siyasetini şu cümle ile ifade 
etmişlerdir: 

- "Eğer Cumhuriyet kurul· 
masaydı, ve C. H. Partisinin 
devletçi politikası olmasaydı, 
enclüstrinin bu memlekette 
kurulması hiçbir zaman tahak
kuk edemezdi. 

Dün Ereğli fabrikasının ka· 
pısı önüne· kurulmuş olan ta· 
kın üzerindeki devletin yapıcı 
kuvvetine ioanımız bu haki· 
katin tam bir ifadesi idi. Bü· 
yük Önder Atatürkün yüksek 
ilham ve direktifleri ile bir 
gün önce Karabükte büyük 

sanayiin anası olan demir ve 
çelik fabrikalarının temelini 
atan ve bir gün sonra da yine 
Büyük Şeften alınan kuvvetle 
kurulmakta olan sanayiimizin 
mensucat ubesine ait yeni bir 
eserini, Ereğli fabrikasını aç
mış bulunan Başvekil ismet 
lnönü Anadolu Ajansı adına 

vaki olan ricam üzerine bu 
yeni fabrikamıza ait ihtisasla· 
rını şu cümlelerle ifade bu· 
yurdular: 
- Ereğli bez fabrikasının res

me ' açılmasını yaptım. Onbeş 
gü: den beri tam işlemeğe baş
lamış olan bu fabrika Sümer 
bar.k dokuma kurumlarının bir 
örneğidir. 16,500 iğ ve 300 
dokuma tezgahı vardır. Diğer 
fabrikalardan daha ince kumaş 
dokuyacaktır. Tezgahlarda bu
lunan ince bezler ve patiskalar 
seyircilerin takdirini celbetti. 
Fabrikanın boyahaneleri, labo
ratuvarları ve diğer kısımları 

vardır. Ve ilerde büyütülmesi 

imkanı gözönüne alınmıştır. Bu 
kıymetli eser için 3 buçuk mi!
yon lira sarfedilmiştir. Erğeli 
bez fabrikasının az zamanda her 
aileye kendisini sevdirecek çok 
önemli bir millet fabrikası ol• 
duğunu emniyetle söyliyebilirim. 
BAŞVEKiL ANKARA'DA 
Ankara, 5 (A.A) - Başba

kan ismet lnönü Karabilk fab-
rikasıoıo temel atına ve Ereğli 
fabrikasıoı açmak için yaptığı 

seyahatten bugün dönmüş ve 
istasyonda vekiller ve vekalet
ler ileri gelenleri tarafından 
istikbal edilmişlerdir. 

INGILIZLERIN TEBRIKI 

Ankara, 5 (A.A) - Karabük 
demir ve çelik fabrikalarının 
temel atma vesilesile bu fab· 

rikalar inşaatını finanse eden 
City bankalar grubu tarafından 
gönderilen bir telgrafta bu 
mes'ut hadise kutlanmakta ve 
bunun birbirini takip edecek 
diğer büyük Türk işleri serisi
nin muvaffakıyetli bir başlan· 
gıcı olması temenni er\ilerek 
temel taşını koymuş olan Baş
bakan ismet lnönü saygı ve 
takdirle selamlanınaktadır. 

BAŞVEKiL KA YSERlDE Ankaraya döner dönmeı: ço· k h kk h · ı kt en ro 1 e · 1 erın arış-etme a ını aız o.aca ır malarının neticesi mühim ola-
ulukışla, 4 (A.A) - Kara- cug· u için bir ad seçerek bil· N ı ı· t programı asyona sosya ıs cak ve kendini hemen hisset· 

b:ik'ten Ereğliye gitmekte olan direceğini genç anneye vadetti. bu dine diğer dinlerle müs~vat tirecektir. Eski erkanı harbiye 
Başbakan ismet lnönü ve refa- Başbakan bir talebeye fab- hakkını taoımaktadır. Bu hak reisi bıristiyan kil!selerine karşı 
katinde bulunanlar bugün 4.45 rika mamulatınıo Türkiye ih- müsavatı ile birkat daha kuv- mücadelesinde şimdi devletin 
de Kayseriye gelmişlerdir. Is- tiyacının ne miktarını karşıla- vetlenen bu din Alınan va· himayesinden istifade edecek-
tasyonun iç ve dışı Başbakanı dığını sormuş ve genç talebe tanına karşı mücadele halinde şir. Mareşal L11dend11rf bir be-
selamlamak için gelmiş olan bugünkü ihtiyacın üçte birini olan beynelmilel kudretlere yannamesinde tesis ettiği di-
küçük büyük Kayserililer ile karşıladığı cevabını verdi. karşı hareketine daha ziyade nin Alman milletinin tam tim-
dolu idi. Mensucat fabrikasından son· şiddetle devam edect-ktir. Bu sali olduğunu, bütün Almanla· 

Küçük bir mektepli kız kendi ra tayyare fabrikası ve müze dinin reisi rejim ile hıristiyan rın bu manevi sahada birleş· 
elile topladığını söyliyerek Is- gezilmiş ve saat 12 - ~S de kiliseleri, bilhassa Roma kato- meleri lazım geldiğini, yoksa 
met foönüne bir demet me- Erej!'liye hareket edilmiştir. lık kilisesi arasında papanın milletin, takd'rle karşılanan 

nbaeyk:ed;u~:uşg0 ~;n~zay;:~;, Şar- "''"'""''"f;·~·~~~~"'''<l'~lıiiiy"'~"'"~~~~;·~"'"""'"" ;:~:!n~U::;~~~i~~nl~~~~:~~~ 
den kurtulamıyacağını iddia 

Başbakan halkın çok içten etmektedir. 

gelen sevgi tezahüratı içinde Lı·ı ser'"'-'oı·sı·nı· açarken Paris 5 (Ô.R) - Almanya 
ve yanında Tevfik Rüşto Aras, ~ ile Papalık ara,ında münase· 
Celal Bayar, Rana Tarhan ve betler gerginleşir ve Mareşal 
lngiliz bOyOk elçisi Sir Persi sı•yas"ı beyanatta bulundu Ludendorf'un yeni paganizmi 
Loren olduğu halde otomobil- ortaya çıkarkoeo Italyan krallık 
!erle mensucat kombinasına hanedanı ile Papalık arasında 
gitmişlerdir. "B" d.. k ti" J ol münasebetler bilakis çok bara· 
Kombinaoın memurin ve ame- J;t; unyanın en ıyme 1 ma l an retlidir. Papa tarafında, ıtalya 

le evleri ile hastahanesine ka- sulhu mu·· dafaa edı"yoruz,, dedi kral ve kraliçesinin 25 inci iz· 
dar bütün tesisatını gözden divaç yıldönümleri miinasebe· 
geçiren ismet lnönü alakadar· Paris 5 (Ö.R)- Dahiliye na- ı silahıdır. işçiler de kanua ve tiyle Kraliçeye hediye edilen 
)ardan muhtelif meseleler üze- zırı B. Marx Dormoy Lil ser- nizam dairesinde bütün vatan- altın Rop büyük bir dini ayin-
rinde izahat istedi ve işçilerle den sonra Kraliçeye hediye 

gisini açarken beyanatta bulu- daşların hak ve hürriyetlerine d 1 f 1 k 
görüştü. Bir ara fabrika mubi- e i mistir. Altıncı de a o ara 

narak demiştir ki : Fransaya · tk• Jd ki ıoı " t S · h d b" J b' tindeki kız erkek yavruların rıaye ar o ıı ar gos erme- avoya ane anına oy e ır 

h 1 d 
I temin ettiğimiz mevltii iftiharla lidir!er. hediye verilmiş oluyor. 

bir grup a io e smet lnö- görebiliriz. Fransa yalnız kal- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nü'nün etrafında toplanarak mış değildir. lngiliz dostluJİ'U Küçük itilaf ve Fransızlar 
On yıl marşını söylemeye baş- her zamandan daha kuvvetli ve 
ladıkları göriıldü. sağlamdır. Amerika ile müna-

Bu çok candan sevgi teza- sebetlerimiz hararetlidir. Lebis- Yugoslavya konferansın 
bürüne Başbakan ayn ayrı her tana ve Küçük antant devlet-

~~l~~es~vu~ue:d:~rr~tiyle muka- ~:~i::di:~:ı !:~;:;~:ıı~;iğl~~z~ büyük galibi olmuştur 
Aile apartımanlarını gezer-

kıymetli bir teveccüh gösteri-
ken karşılaştığı memur ve 
amele bayanlarına bir sıkıntı- yorlar. Sovyet Rusya ile yaptı-
ları ve bir ihtiyaçları olup ol- ğımız pakt ise herkese açıktır 
madığını sordu. ve hiçbir devlet bunun dışında 

Bayanların hepsi her türlü bırakılmamıştır. Biz dünyanın 
ihtiyaçlarının temin edilmiş en kıymetli malı olan sulhu 
bulunduğunu söylediler. Bu müdafaa ediyoruz. 
arada sıtma mücadelesindeki Dahili siyasette hükümet 
başarı hakkında bir bayan cumhuriyeti her tecavüzden 
tarafından ileri sürülen müta- korumak azmıoa sarsılmaz bir 
leaya karşı başbakan : şekilde maliktir. idare kuman-

Bu mücadeleyi bütün yurtta dalarının elimizde olması cum· 
kat'iyyen muzaffer kılmak için huriyetin hiçbir tehlike geçir• 
bütün tedbirlerin alınacağını, miyeceği için bir teminattır. 
söyledi. Onu müdafaa için bize emni-

Kombina hastanesini geziş yet edilebilir. Şimdiye kadar 
esnasında dün gece doğurmuş yaptığımız inkılap sükünet için-
olan bir bayan mini mini yavrusu de cereyan P.tmiştir. Kuvvet 
için ismet lnönünden bir ad ver- kullanmağa lüzum görmedik, 
mesini rica etti. Ve Başbakan zira kuvvet ve siddet zayıfların 

Paris, 5 ( A.A ) - Fransız 

Halk Cephesinin gazetesi olan 
Le Soir diyor ki: 

Küçük antant konferansının 
neşrettiğ uzun tebliğ gösteri· 

yor ki, iki taraflı muahedeler 
kollektif muahedelere galebe ça 

lacaktır. Yugoslavya daha şimdi
den küçük Antant içinde bi-

rinci rolü ele almıştır. Ve Çe
koslovakya ikinci plana düş
müştür. Stoyadinoviç bu kon· 
feransıo büyük galibi olmuş

tur. Bu netice Milletler cemi
yetinin uğradığı muvaffakıyet-

sizlikten sonra hayreti 
olmamalıdır. 

mucip 

Liberta gazetesi de diyorki: 

Küçük antant devletini iki 

taraflı muahedeler sistemini 

Milletler cemiyetine ve kollek· 

tif ve karşılıklı yardım pakt· 

)arına tercih ettiklerinden do

layı muaheze etmek doğru 

olmaz. Hatta bizzat lngiltere 
bile Cenevre müessesesinin 

bariz muvaffakıyetsizliğini iti

raf etmek mecburiyetinde ka· 
lacaktır. Esasen Fransanın ilti
zam ettiği karşılıklı yardım 

paktının küçük antant devlet-

!eri arasındaki vecibelerin şü

mulünü artırmadıkları müd

detçe hiçbir tahakkuk ihtimali 
yoktur. 

Hissi, Atk Romanı Tefrika No 1 Kendisinin kör olduğu •Öyleniyordu .. 
Çelik kanatlar, geçit re.mi •ahasımn 

düğümüz zatın evidir. Vatan uğrunda kendisine çok faik olan dÜşman tay- m;-kteptedi;ler) 
gözlerini kaybettiği için, suallerinizle 1 yar !erine saldırdı. Gecenin karanlığı 1 - Ben öğretmenleriyi.m. Lisenin son 
bu noktaya kat' iyyen temas etmeme· içiı ·Je öyle bir vaziyet yaratlı ki dü~ I sınıf talebeleri size saygılarını arzetme-üzerinde nilmayiş uçuşları yaparlar-

ken askerler ve genç subaylar hep onu 
gösteriyorlardı. Şu halde onun bilin· 
mesi, anlaşılması gereken bir hususiyeti 
olacakh. 

Kulaktan kulağa bir :ıe~. hürmetle 
üzerinde durulan bir isim söylenip 

.. X~~~-~-~J?.~~~ .. ~!hÇ!~!.. duruyorda. Onun için milli bir kahra-
Ordu büyük geçit resmi yapıyordu ..• 1 vesile olmuştu. Tahminen otuz beş yaş- mandır, deniliyordu. Milli kahraman, 
O sabah şehir sokaklarında umumi larında, esmer benizli, uzun boylu bjr 

1 

fakat nasıl.. O da neden geçit resmine 
bir heyecan h8.kimdi. Her taraf bayrak- adamdı. Onu, hususi bir itina ile mu- iştirak etmiyordu. Neden halk yığınları 
larla süslenmişti. Halh yığınları dar ao- zikarun bulunduğu yerin sağında bir arasında sıkılıp kalan bir fert gibi ge· 
kaklardan geniş caddelere yayılıyor. ta- yere almışlardı. O da, herk.es gibi ordu- çit resmini seyrediyordu. Onda daha 
şıma vasıtaları ağızlarına kadar dolu ola- nun geçişini seyrediyor, gözleri dalına ziyade çile çekmiş bir insan hali vardı. 
rak geçit resminin yapılacağı meyd;lnda bir noktanın üzerinde toplanıyor, ara- Geçit resmini, beraberindeki. yetit· 
toplanıyordu. Sanki her sokağın ağzın- da sırada gözlerini yere eğerek düşü- ken talebelerle birlikte seyretmekte 
dan geniş cadelere doğru umumi bi.r nüyor, sonra asabi bir hareketle, bir olan genç bir öğretmen, merasimin ne
ak.ış vardL Türk göklerini saran çelik noksan görmÜ§ gibi gözlerini askerlere ticesine doğru onun yanına gitti. Ne-
arttırıyorlardı. dikiyordu. ler söylediği anlaşdamıyordu. Kula-
ltanatlar günün heyecan ve sevincini Hiç kimse onun kim olduğunu, iten- ğına eğilerek söylediği sözlere müspet 

Ordunun geçit resmi ba§larnıııtı.. disine gösterilen ihtiramın sebebini bir cevap almış gibi müsterih ve mem· 
Geniı tretvarlardan yollara kau.ı..... bilmiyordu. O da herkes gibi ordunun nundu. 

latan halk yığınları sert bakışlı, dik ve geçit resmini seyre dalmıştı. Kalabalık Merasim bitmiş, halk tcnliklcri baş· 
enerjik adunlt askerlerin sağlam yürü· arasında ezilip kaldığı bir sırada, genç lamıştı. Genç öğretmen. talebesiyle 
Yi.itlerini büyük bir kıskançlıkla seyre .. bir yüzbaşı kendisini görmüş, koluna yalnız kaldığı zaman onlara bir ziya
diyorlardı. Genç, ihtiyar, çoluk,çoculc, geçmi§, ve büyük bir hürmet göstere- reten bahsediyordu : 
herkes ayni heyecan havasına uyarak rek müzikanın yanına almışh. cÇocuklar, diyordu. Şimdi, oldukça 
orduyu alkıılıyordu. Çelik ordunun bü- Şimdi kadınlar, çocuklar, genç kız- müşkil ve istifadeli bir ziyaret yapa
YÜ.lt geçit resmi esnasında ufak bir hi.- lar, genç mektepliler ve ihtiyar adam- cağız. Anladınız tabü.. Gideceğimiz 

oluyorlardı.. yer, demin geçit reami oahıuında ıı:ör-

niz 18.zımdır.> ma 1 ordusu büyük bir bozguna uğra- 1 ğe geldiler. Sizi dinlemekle, yanın 
Genç öğretmen durmuştu. Talebe- mıı gibi ric'ata başladı. Bu suretle bü- saatinizi işgal etmekle istifade ede-

leri. ısrar edince anlattı : tün bir kolordumuz feli.ketle karşılaş- f ceklerini bildiğil"ft için .. 
- c Mevki, galiba Afyon sırtlarıy· maktan kurtuldu. Fakat yüzbaşı Nedim \ör adam bahçe sandalyelerinden 

dL Milli mücadele günlerinin en müş- de, düşman tnyyelerinin biri tarafından birini elleriyle muayene ederek otu-

k.i.~ .şartları içinde harp ediyord~. V ~- f sav~rulan bir mayile gözlerini kay- ruyordu : 
saıtı çok eksik olan ordunun guvendı- ( bettL> - Çok zordur, dedi. Genç ·yaşU 

ği biricik kuvvet, asil kanındaki enerji l Talebeler, geniı bahçenin içinde, görme imki.nlarından mahrum kalmalc 
ve imandı. Kırık, dökük harp vasıta .. 

1 
genç öğretmenin anlattıklannı dinlerler .zordur. Çok ıstıraplıdır bu .. Ne diyor· 

larunız arasında bir, iki eski sistem ken onu, evinin kapısından bahçeye dum.. Demek sizler bu yıl kısmen 
tayyaremiz vardı. Uçuş kabiliyeti bile doğru ilerler vaziyette gördüler. Sanki hayata atılmış olacaksınız. Çok iyi bir 
azdı. Bunları ancak keşif işlerinde ve 

1 
gözleri görüyormuf gibi, emniyetle şey.. Hayatı daha şimdiden anlama· 

harita iolerinde kullanıyorduk. ı yürüyordu. Çocuklar onu tanımak hu- nız. tanımanız li.zım.. Çok güzeldir, 
Bütün bir kolordumuz müşkil vazi- ıusunda acele ediyorlardı. Emekliyüz- hayat.. Hele hayal tarafları öyle fazla 

yette bulunuyordu. Bu çok nazik da- 1 başı Nedim, kendisini karıılıyan genç ki.. 1 

kikaların harp talii üzerinde kat'i bir I öğretmene elini uzatıyordu : Kör adam düıünüyordu.. Sö:z.lerine 
tesiri olabilirdi. i -Sizi beklettim galiba diyordu.Ço- devam etti : 

O zaman istihbarat işlerinde ve milli cuklar mazur görsünler .. He~ .bağışla- - Fakat dedi. Sakın hayale kapd· 
ordunun kadrosunda çalışmakta olan yın özrümü .. Çok zahmet ettınız. Ne mayın .. Hayata intibak en iyisidir. Va
yüzbaşı Nedim bir ihtiyat zabitinden lüzum vardı bu külfetlere.. zifeleriniz çok ve büyüktür. Muhiti· 
ba§ka hirtcy değildi. Kolordunun vaw V c sonra kendisini tanıtmak lüzumu- nize daima birşeyler vermeğe çal .. 
ziyetini gönnÜ§ ve vazife başına geç- nu hisseti : oınız .. Alacağınız şeylere gelince, onlaı 

mişti. Kendi tayyarelerinin himayesin- - Adım Nedim.. Genç yaşımda l azdır. İçinizde aıı:ker olmak istiyenleri-
de hedefe doğru ilerlemekte olan iken aerbe>t meolek sahibiydim. Tulu· niz var mı } 
düşman ordusu galibiyetten çok emin namadım mesleğimde.. Harp çıktı, va-ı - Ben h&rp okuluna gideceğim. 
görünüyordu. zife başına ko§tum. Daha sonra. ufak Uzun boylu bir genç cevap vermiıti 

istihbarat yüzbaşısı Nedim vazife bir kaza geçirdim. B. Nedim adeta mırıldanır ıı:ibi ko-
bqına geçerek.. bizim çlirü.k. çank tay- Döndü, genç öiretmene : ınu~tu 
yarelerimizden birine atladı. Sayıca - Ya siz, dedi ? Çocuklarınız hangi -BiT.VEDi-
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Enstitü öğrencileri Nazillide ı 

Nazilli Halkevi, misafir- ilk 
ilkbahar At koşuları 

hafta koşuları çok 
heyecanlı geçti 

Her iki maçta da yenildik 

Beşiktaş : 4, Uço 
·n.G ·· cü : 5 Do.spor . 
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Nazilli kombinası ve Pamuk ıslah 
istasyonu • 

zıyaret edildi 

Nazilli llalkevi binası 
Nazilli,5 (Hususi muhabirimizden)- Kız enstitüsü öğretmen ve öğrencileri 

lzmir Kız enstitüsü öğretmen ve öğren- pazar sabahı erkenden Nazilli kombi
cilerinden kalabalık bir grup, cumartesi nasını ziyare t etmişlerdir. Fabrikanın 

akşamı, Nazillinin misafiri olarak bura• montaj şefi B. Osman kendilerine gere
ya gelmişlerdir. Hayat kızı ve bilgili, ken izahatı vermiş tir. Talebeler, devlet 
kültürlü ev kadını yetiştiren bu modqn eliyle yükselen büyük eseri derin bir 
müessesenin muhitimizde bıraktığı iyi hazla gözden geçirmişlerdir. 
intiba dolayısiyle, misafirlerin cumarte
•İ gecesi karşılnnmalan çok samimi ol-
muştur. 

Gecenin saat onuna yaklaşmasına 

rağmen istasyon çok knlabnlıktı. Nazilli 
gençlerinin bando takımı, karşılama es
nasında istasyonda güzel parçalar çal
mış, genç kızlarımız doğru Halkevine gi
derek istirahat etmişlerdir. 

Gece Halkevi reisi B. Saminin ve eş
lerinin hazırladığı ziyafet samimi bir 
neşe havası içinde geçmiştir. Misafirle
rin teşekkürlerine Halkevi reisimiz ce
-.abında Kız enstitüsünün garbi Anado
luda ve Nazillide bıraktığı iyi intibaları 
anlatmıştır. 

Misafir enstitülüler öğleyin saat ya
rımda otomobillerle Nazilli pamuk is
tasyonunu ziyaret etmişlerdir. Pamuk 

İstasYonu gezilmiş, verilen izahat din
lenmiştir. Talebeler orada notlar almış
lardır. 

Pamuk istasyonu direktörü B. Celal 
Eğriboz' un eşi, misafirlere iyi bir kabul 

yüzü göstererek bir öğle ziyafeti vermiş
tir. Misafirler akşam üzeri Nazilli istas-

yonunda hararetle uğurlanmışlardır. 
Enstitülüler, Nazillide gerek Halkevi ge• 
rek Nazilli halkından gördükleri misa-

firperverliğe teşekkürle mukabde etmiş
lerdir. 

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

Köy Eğitmenleri kursları 

Bir Nisandan itibaren 
Edirne e faaliyete geçt · 

Edune Kız san'at Enstıtüsü talebe/en 
Edirne, 3 ( Hususi ) - Kültür ha- Kursların verildiği Gazi yatı okulu

.knnlığmızın büyük eserleri, her yerde nun bir resmini gönderiyorum. Bunun 
olduğu gibi, Edirnemize de ziynet yanı başındtı verimli bir çiftlik te bu 
vermektedir. Köy eğitmenleri kursu- yer için kiralanmıştır. 

nun bir nisanda açılma töreni yapıldı. Öğrendiğime göre bumda her çeşit 

Tefrika No: 134 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
1 -

Mayıs günlerinden serin bir gün .•.• 

cSclvili:. köyünün, bir kurşun atımı 
uzağında, yeni açılmış söğütlerin yeşil 
gqlgesi altında iyde ağaçlarının güzel ve 
sarı çiçeklerinin, ruha fcrnhlık veren 
baygın kokularına bürünmüş bir su de
ğirmeni, harıl harıl, gürül gürül dönü
yor, değirmenin beş on adımlık etrafına 
da taze ve serin un kokuları yayılıyor
du. 

Vakit, akşam vakti idi. Gökte bir iki 
bulut vardı. Güneş; köyün karşısındaki 
Ulu dağın arkasına yavaş yavaş inerken 
bulutlar kan kırmızı kızarm1:.<rtı. Gökün 
yüzünde her zaman görülmiyen bir fev 
knladelik vardı. 

ihtiyar ve sakalı , undan değil, ihti
yarlıktan ağarmış seksenlik değirmenci 

değirmenin bahçesine çıkmış, değirmen 

ı 
arkına (1) açtığı bir kanalla bahçe
ye ektiği mısır darısı, nohut, kavun, 
karpuz, soğan ve marullan sulıyor,elin
dek.i küçük bir çapa ile, bir yolu açıp, 
bir yolu kapıyarak uğraşıyordu. 

Bir aralık değirmenci doğrulup ta bir 
başka yol açmağa giderken, bahçesinin 
harımından atlıyan bir sürü keçi gördü. 
Durduğu yerde bağırarak : 

- Kişşş ! Kişşş ! Hey ! Ulan çoban, 
keçilerini çevir! 

Dedi. Fakat duyan yoktu. Elindeki ça
payı sailıya sailıya : 

- Seni anasını sattığım çobanı seni! 
K.işşt ! Bak ben sana gösteririm. 

Diye homurdanarak koştu. Bahçenin 
içindeki körpe mahsullere saldıran hay
vanların üzerine yürüyüp, birer birer 
kovaladı, kaçırdı, ve bahçenin yol ol
muş bir harımı üstüne çıkarak : 

- Hey ! Ulan çoban ! Sen hayvanla
rını gözetle.sen a ! Bu ne bu I Bahçeyi 
havrat mı verdik keçilerine ! 

• • 

Tribünler baştan başa doluydu Yukarıdaki neticeler, " bitaraf ,, ha
ke lerin kararları mahsu üdür (!) Güzel bir havada, kalabalık bir se

yirci kütlesi önünde ilkbahar at yarışla
rına başlanmıştır. Tribünlerde bilhassa 
kadınlar dikkate çarpıyordu. Çifte ve 
müşterek bahislere girenler bugün ol
dukça kiirlı çıkmışlardır. Elde edilen ne
ticeler şunlardır. 

Birinci koşu: 3 yaııındaki yerli yarım 
kan İngiliz. erkek ve dişi taylara mah
sustu. Jkramiyesi 245 lira ve mesafesi de 
800 metre idi. 

Birinci Muzaffer Ekerin Şimşeği, ikin
ci lsmailin Olkeri geldi. 

İkinci koşu: Oç yaşındaki yerli halis 
kan İngiliz erkek ve dişi taylara mah
sus olup mesafesi bin metre ve ikrami
yesi de 305 lira idi. 

İki hayvanın iştirak ettiği bu koşuda 
Emir Salihin Girgini birinci, Fethi Ya-

manın Baylanı ikinci oldu. 
Üçüncü koşu: 4 ve daha yukarı yaş

taki yerli yarım kan lngiliz at ve kısrak
l~ra mahsustu. ikramiyesi 2 75 lira ve 
mesafesi de 1400 metre idi. Birinciliği 
Velinin Ceylanı ikinciliği Fahrinin An
dıran Budini almıştır. 

Dördüncü koşu: 4 ve daha yukarı 
yaştaki halis kan İngiliz at ve kısrakla
rına mahsustu. Mesafesi 1800 metre ve 
ikramiyesi de 445 lira olan bu koşuda 
Fikret Atlının T omrusu birinci prens 
Halimin Sommeveri ikinci geldi. 

Be~inci koşu: 4 ve dah yukan yaşta
ki yerli yarım kan Arap at ve kısrakla
rına mahsus olup ikramiyesi 1 70 lira ve 
mesafesi de 1800 metre idi. Birinci A. 
Gogun Benli Bozu, ikinci F. Lütfünün 
Önlüsü geldiler. 

-Baştaralı birinci sahifede- ilan birkaç tehlikeli akın arasında fenc· 
Jkinci devrede de Ankaranın ağır bas- rinl sol müdafii 'Lebib, topu koluyle çc• 

mağa başladığı göze çarpıyordu. Güçlü- virdiği halde hakem penaltı cezası ve~: 
ler çok muntazam paslarla ve akınlarla medi. Bu suretle İzmirliler bernberlig• 
lzmir kalesini mütemadiyen tehdit edi
yorlardı. 

Üçüncü sayı devrenin ilk dakikala
rında oldu. Sakat olarak sahaya çıkan 
İzmir sağ içi oyunu terke mecbur oldu
ğu için Doğanspor devre sonuna kadar 
on kişi olarak oynadı. 

Ankaralılar dördüncü gollerini iz-
mir müdafaasının hatasından, beşinci •a
yılarını da bir serbest vuruştan yaptılar. 

Maç ta 5 - 1 Ankara lehine bitti. 
OÇOK - BEŞtKT AŞ 

kaçırmak talisizliğine uğradılar. Oçok tn• 
kımı heyeti umumiysi itibariyle futbolıı 
kavramış oyunculardan mürekkeptir· 
Ferdi oynamaktan kaçınmaları başJıcıı 
vasıflarıdır. Müdafaanın, müşkül zs• 

manlarda on müsait arkadaşı görerek to· 
pu ona geçirmesi lstanbul takımlarındıın 
pek çoğunu imrendirecek bir haldedir· 
En iyi muhacim Saidi çekingen bulduk.> 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lstanbul, 4 ( A.A ) - Oçok • Beşik

taş maçı bugün Şeref stadında oynandı. 
Ayni takımların lzmirdeki karşılaşmala
nnın revanşı mahiyetinde olan bu ma
ça bet altı bin seyirci toplanmıştı. 

SON POSTA: cFutbolun icap ettir• 
diği büyük meziyetlerden biri olan ccsa· 
ret, İzmir takımının bizce en kuvvetli ta• 
rafıdır. Oyun tarzları sürat ve cesaret 
hassaları üzerinde toplanmış olduğun· 
dan daha ziyade müdafaa yapmak sure• 
tiyle İşe ehemmiyet vermektedirler. f c· 
nerbahçe dün de oyunu büyük bir tıı• 

lihle kazandı.> 

Turgutluda Atatürk heykeli 

Ortamektep binası için 
tören yapıldı 

Oçok takımı ilk devrede Beşiktaştan 
üstün ve kombine bir oyun oynadı. Ve 
devreyi bir bire berabere bitirdi. 

Bu devredeki goller 35 inci dakikada 
ve birbiri arkasına oldu. Beşiktaş golü
nü Hakkının ayağıyle ve yakın bir me· 
safeden kazandı. Akabinde hücum eden 
Oçoklular sağ açıklarının ortaladığı to
pa günün İyi oynayanlarından sol iç 
Şükrünün yerinde ve güzel bir kafasiyle 
mukabele ettiler. 

TAN: 1zmir sağ içi Sait, yandan kap· 
bğı topu kaleye doğrultarak düzgünce 
sürerken Fener merkez muavini Angeli· 
des eliyle tuttu ve bu suretle Saidi sen• 
deletti. Jzmir kalesine gol girdikten son· 
ra İzmirliler canlandı. Sıkı ve insicamlı 
hücumlarla beraberliği almağa çalıştılar• 
Devrenin başından itibaren bu oyunu 
tatbik etselerdi netice daha başka olur• 
du. 

Oçok takımı bu devrenin bir kısmını 
yaralanan bir oyuncularının çıkmasiyle 
on kişi oynadı. 

İkinci devrede Hakkının kornerden 
gelen topa vurduğu kafa direğin içine 
çarparak dışan çıkmasını hakemin gol 
sayması ve yine Hakkının ve penaltıdan 
Eşrefin yaptıkları üç golle Beşiktaş ma
çı 4 - 1 kazandı. 

İzmirliler aradaki bu gol farkına rağ
men oyunun sonuna kadar canlı çalıştı
lar. 

AKŞAM: cF ener bahçeliler oldukça 
tehlikeli dakikalar geçirdiler. İzmir kıı• 
lesine giren golden sonra top, on dnki• 
ka kadar Fener nısıf sahasında oynan• 
dı. Sarı lacivertliler bu tazyıkten kur• 
tulmak için çok müşkülat çektiler. OP 
dakikalık baskından sonra oyundn tek• 
rar tevazün oldu. Sait, 1zmir takımının 
en iyi oyuncusu idi.> 

ANKARADA 
ULUS refikimiz Doğanspor - Genç• 

ler birliği maçı hakkında şunları yazıyor: 

Tufg11t/111ıwı şelm pafkı 
GAZETELERE GöRE 

YENİ ASIR - Yukarıda verilen iza
hatten de anlaşılacağı üzere, her iki ta
kımımız da İstanbul ve Ankara te
maslımnda mağlup olmuşlardır. Gerek 
1stanbul, gerek Ankara maçlarının ce
reyan tarzları hakkında söylenilen ve 
yazılanları aırasiyle ncşretmeği faydalı 

buluyoruz. Biz bunları kaydettikten ve 
lzmirli oyuncuları dinledikten sonra, 
ayrıca kendi görüşlerimizi de arzedece
ğiz. lstanbul gazeteleri Oçokspor • F e
nerbahçe maçı hakkında şunları yazıyor
lar: 

cDoğanspor neden bu kadar büyüt; 
bir gol farkıyle mağlup oldu~ Bunu~ 
sebebi Doğanspor oyuncularının ikincı 
haftayımdn .yorulmuş olmalarındandır· 
Bu mağlubiyetin ikinci sebebi lzınit 
sağ ve sol açıklarının müessir olrrıfl• 
yışlarıdır. Sonra, lzmir oyuncuları çi• 
men saha üzerinde oynamağa alışmam•~· 
lardır. Ancak bu mağlubiyete rağmen• 
Doğanspor bezginlik göstermemiş. oY'1' 
nun sonuna kadar gol çıkarmak için can• 
la başla çalışmıştır. 

Turgutlu, 5 ( Yeni Asır ) - 7 Eylw bin lira teberrü etmeği resmen taahhüt 
1922 senesinde idi. istiklal kavgasını etmiş ve faaliyete geçmiş bulunuyor. 
yüksek dehasiyle zafere çeviren Atatürk, Mektep binasının kurulacağı yerde in
T urgutluyu düşmandan kurtarmıf bulu- şaat sahasının belediye mühendisi tara• 

nuyordu. fından tahdidi, kazıkların dikilmesi, ar-
0 sırada henüz iptidai bir vaziyette salan teberrü eden zevatın halk huzu-

bulunan şehir parkının bir ağacı altında 
bir çadır kurulmuş lzmirin işgali ıçın 

bu yerde bir harp meclisi.teşkil edilerek 
kumandanlara buradan emir verilmişti. 

T urgutlulular bu yeri ehemmiyeti ta• 
rihiyesiyle mütenasip bir vaziyete sok
muı,ılar, bu güzel hatırayı mermerden bir 
anıtla süslemişlerdi. Bu anıt yanında bir 
yüzme havırzu yapılmıştır. Ağaçlar ve 
çiçeklerle bezenmiştir. 

Atatürkü candan seven Turgutlulular 
bu defa istasyon civarında Atatürkün 
bir heykelini yapmağa hazırlanıyorlar. 
Bu hazırlıklardan gazetemizi haberdar 
edeceğim. 

ORTAMEKTEP tÇtN 
Orta mektep binası için halkımız yüz 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ziraat ve hayvancılık gösterileceği gibi 
arıcılık, böcekçilik, tavukçuluk ve 
tavşan yetiştirme usulleri de gösterile
cektir. 

KIZ ENSTlTVSV 
Orta kız sanat enstitüsü etrafında 

büyük bir alaka mevcuttur. önümüz
deki yıl içinde enstitünün teşkilatı ik
mal olunacaktır. 

Diye seslenirken, gözü, ileride bir 
iyde ağacının yeşil çimenli altında iki 
gence ilişti. Sustu ve baktı. Dikkatle 
baktı. 

- Tuh utanmazlar! Bu ne hal ! Göz 
göze öpüşüyorlar. Taşlamalı bunları! 

öfkesiyle harundan atlayıp, aradaki 
yolu geçerek karşı tarafa doğrulurken, 
iki genç ancak bu : 

- Tuh utanmazlar ! 
SözünU duyabi!mişler, birdenbire 

ayrılmışlardı. Birisi genç gürbüz bir 
delikanlı, ötekisi de yanaklarına fiske 
vurulsa kan fışkıracak bir dilber kızdı. 
Sesi işiden kız evvela duraklayıp bir 
tereddütten sonra başının kaküllerini 
sallıya sallıya, arkasından yarı belini 
aşmış örüklerini dalgalandıra, dalgalnn
dıra kaçmağa koyuldu. Delikanlı da, ol
duğu yerden ayrılıp : 

- Hooy ! Pıçı, pıçı ! Ay! ay ayM Pıçı, 
pıçı ! Diye hayvanlarını çağırmağa ko
yuldu. 
Değirmenci ihtiyar bir kahkaha ata

rak: 
- Ulaaaan, Deliceli Hasan sen miy

din o ? Gidi kahpenin oğlu ! Yanındaki 
yosma kimin kızı idi ? 

Diye söylene, söylene; durup değir
menciye utanmış bir gülüşle çehresini 
süsliyerek bakan çobana sokuldu. Ço
ban. elindeki uzun çomakla toprağı 

runda tapularını hazineye devretmeleri 

suretiyle hamiyetli Turgutlu halkının za
ten pek yüksek olan alakasını bir kat 
daha arttırmak için pazartesi gunu 

(dün) büyük bir tören yapılmıştır. Ha
zırlanan programa uyularak öğleden 

sonra saat 13,S da Cumhuriyet meyda

nında toplanılmış, önde muzika, mek
tepler •ıe halk olduğu halde bayraklarla 
istasyonda orta mektep binasının kuru
lacağı yere gidilmiştir. 

CUMHURiYET: cBu arada yaptık-

Dünkü maçın hakemi Alaettin,gözlc' 
rinin fazla miyoplaşmış olmasından olll' 
cnk, bazı bariz hataları görememiştir. 

Merasime istiklal marşı ile başlanmış
tır. Sahanın tahdidi işi bitirilince kaza
n~n ~a.rti reisi B. Nuri Gürelli ile Halke-ı 
vı reısı Dr. Bay Seyfi Poyraz tarafından 

Biri ci 
SINIF SAA TTIR 

birer söylev verilmiştir. Halkın yübek 
alakasını tebarüz ettiren bu iki söylevi 
orta mektep kurma heyeti namına Hak-

kı Y enerin söylevi takip etmiştir. Mera
sime cumhuriyet marşı ile nihayet ve
rilmiştir. Belediye tarafından halka ay-

ran ve talebeye şeker dağıtılmıştır. Tö
;ende kasapların hediye ettikleri kur
banlar kesilmiştir. 

T. C. 
Devlet 

idaresinin 
Demiryolları 

kullandığt saat 

vızrL2?31tJ!v MR'.ZI 

Zmirde satış yerı : MOREN O D. GABA Y Yolbedesten &9 
RIZA KAYA '* ~ 

karıştırırken ihtiyar değirmenci yanına lik günlerinin deli macerasına daldırıp: · defa sınadım, iyiye çıkmıyor vessellifllı 
yaklaştı, elindeki çap:ısıyle çobanın 1 - Adam amaaaan ! Amaaaan! iyiye çıkmıyor ak§am üstü havanın }el" 

iki omuzlarına kollarını atıp: Diye gür sesiyle bir tilrkü tutturmuş, zarrnası .. 
- Sen söyleme canın isterse.. Ben değirmene doğru yürümüştü. Çomak- Değirmenci tam sözünü bitirirJtcllı 

görmedim mi sanıyorsun. Ulan ! o kız sız dayının üstünde keyif tümen tü- değirmenden içeri, Çomaksız dayıııııJ 
Koca Velinin kızı değil miydi ! mendi. akşamdan gördüğü çoban palas paııdt" 

Çoban tuhaf bir tebessümle: Değirmene girerken onu bir iki köylü ras girdi, bağırarak : 
- Çomaksız dayı! Senin üstüne ne karşıladı. - Çomaksız dayı! Hey! nerdesin ? 

lazım, dibine darı mı ekeceksin! lşte ki- Köylünün birisi : Diye gülle gibi taşların döndüğü ye~e, 
ın.in kızı ise kızı idi. - Ooo ! Çomaksız ! Bugün aşkın üs- ondan sonra köylülerle değirmencİllitl 

Diye yürüdü. Değirmenci Çomaksız tünde, ne bu hal ? oturduğu odaya daldı, soluk soluğa: 
dayı, ağır ağır yürüyüp giden çobanın Diye sorunca, Çomaksız değirmenci - Kalk! Kalk! .. Ağadan tek!ilif iSte-
arlr-=ıc:ından : dayı, gülerek : meğe geldiler. Dedi. 

/ azgeç! Vazgeç! Keçinin uyuzu pı- - Sorma evlat dedi, sorma eski gün- Çomaksız dayı, yerinden bir doğf'\l-
narın başından içermiş, sen nerde o !erim, gençliğim aklıma geldi de.. lup, gözlerini açarak : 
kız nerde! O kızı sana vermezler oğlum, - Sen ihtiyar mısın ? - Kim ? 

1 
beyhude yanıp tutuşmayın. Kara kara - Eylenıne de ununu öğütmeğe git! l - Kim olacak ! Yeni tekfilifçUcr • c 
aşık garip olursun. Bu sakal değirmende ağannadı. - Allah belalarını versin, cchcnllcJll 

Çoban döndü : - Allah aşkına yaşın kaç senin? gelsinler, ben ne ynparım Deliceli? 
- Kız beni istedikten sonra, isterse - 22 ye yeni bastım, verecek kızını - Canım! bir iki çuval un . l~~~ 

ne olursa olsun Çomaksız! bak görür- ı varsa düğün edelim, hadi evlat hadi. f yufka açılacak, herifler ziyafet ıs~Y ilti 
siln, anası, bubası vermezse, kaçırırım Bir gülüşme ve ahenk içinde değirmene 1 lar. Kalk! Apdal apdal ba~a!. B~ şa-
vallahi. Kızın gönlü bende! girdiler .• Dereden, tepeden görüştüler, çuval un ver, eşekleri getirdJJJl, ı 

Diye göksüne vurup döndü. gülüştüler. Bir aralık değirmenci : ! rıda duruyor. d 1tt , .. sar ıı;-
- Hcyy! Heyy! Pıçı, pıçı! pıçı! - Komşular! dedi. Bu akşam hava ı Çobanın telfişı, dcğinnencıyı I<-
Sesleriyle önüne hayvanlarını katıp, kızıldı gördünüz mü? 1 gibi köylüleri de korkutm~tu, Ç~;ace 

ıslık çala çala yoluna doğruldu. - He ! 1 sız dayı, dışarı un tedarikine gı iJl ç-04' 
• • . . • - Bu iyiye alamet değil! Ya! kan 

1 
köylüler; onun arkasından yUriiyen 

Değirmenci Çomaksız dayı, elindeki çıkaar, ya! kavga! 1 banı durdurdular. 
çapasıyle geri dönerken akşam da hayli - Hadi canım ağzını hayra aç ! - Ne var Hasan ? Ne oldu? 
ilerlemişti. Çapasını bahçenin bir köşe- ( - Hayra açması var mı ? - sakalını - Kim geldi ? 
sine bırakıp, aklından geçen eski genç-ı sıvaz.layıJ> - şu yaşa geldim J;?elcli kac - il.iTMEDi -



•Nisan 198'7 -
Mensucat. fabrikalarımız Berlinde hava 

değişiyor mu? 
• 1 ••••••• 

Başvekil güzel bir dekor içinde 
Ereğli fabrikasını da işletmeğe açtı 

- Baştarafı birinci sahifede -
ve iktısadi alameti görülmüş
tür. 

Şimdi siyasi muhalefet yeri· 
ne bir teşriki mesai ruhu kaim 
olacaktır. Bu hal Lehistanı 
endişeye düşürmektedir. 

Kayseri 4 (A.A) - Başvekil Başvekil istasyonda Konya 
ismet lnönü refakatindeki ze- valisi, ordu müfettişi izzettin, 
vatla saat 9 da şehrimizi şeref- Korgeneral Keramettin, Ereğli 
lendirmişlerdir. istasyonda top- kaymakamı, belediye reısı, 
lanan binlerce halk ve bükü- Ereğli mensucat fabrikası di-

tiyle yeniden kurulan mensucat 
fabrikalarından ikincisini res
men işletmeye açb. 

Bu esnada muzika istiklal 
marşım çalmakta ve hazır bu· 
lunan halk: 

Muhalifler mahafili bilhassa 
endişe içindedir. Sağ cenahın 
naşiri efkarı olan Adnova adın· 
daki haftalık gazete Sovyet 

IDet erkanı tarafından karşılan· rektörü tarafından seiamlan· 
dılar. mıştır. "Varol, uğurlu olsun" 
Halkın alkı• ve yaca sesleri istasyonun dışı ve fabrikaya Sesleriyle bu mesut hadiseyi 

Rusyanın Almanyaya açık kal
mış olan yegane iptidai mad· 
deler p\yasası olduğunu hatır· 
)atmaktadır. 

Y ... ·d 1 'bf k d kutlamakta idi. Bu merasimi arasında otomobillerine bine· gı en yo genç, 1 ıyar, a ın Bu gazete diyor ki: 
k k b••t" E evli halk bu takiben fabrika gezilmiştir. 

rek fabrikalan tetkike gittiler. ve er e u un r g 1 Fütuhat yolu şimdiki halde 
kapalı olduğundan anlaşma ve 
ticari mübadelelerden başkcı. 
yolu kalmamıştır. Bugün yarın 
Sovyet - Alman münasebetleri 
d~ğişebilir. 

ve güzel açılış merasiminde Başvekil yeni mensucat fabri-
Ereğli 4 (A.A) - Başvekil bulunmak için civardan gelen- kası tesisatı ile yakından ala-

ismet lnönü yan)armda hariciye JerJe dolu idi. kadar olarak fabrika direktö-
vekili Tevfik Rüştü Aras, Eko- Her taraf milli renklerle do- rüne muhtelif mevzular üzerin· 
nomi bakanı Celil Bayar, natılmış olduğu gibi fabrika de sualler sormuş ve direk-
Gümrük ve inhisarlar vekili methalinde yaşanılan şu daki- tifler vermiştir. 
Rana Tarhan, lngiliz büyük el- katarın en güzel bir ifadesi ismet lnönü ve yanında hu· 
çisi Sir Persi Loren, Millet olan devletin yı-.pıcı kuvvetine Junan vekillerle diğer zevat 

lktısat mahafilinin organı 
Handlo11a gazetesi diyor ki: 

meclisi azaları, bankalar direk- inandığımız yazılmıştı. Ankaraya dönmek üzere bura-
törleri ve diğer zevat olduğu Başvekil bu güzel dekor dan ayrılmış ve gelişlerinde ol-

Af manyadaki iptidai madde
ler kıthğı Almanya ile Sovyet 
Rusyanın mukarenetini tahlil 
etmektedir. halde saat 18,30 da buraya gel- içinde fabrikaya yürüyerek duğu gibi aynı derecede içten 

ıniştir. geldi ve kapısını açmak sure- tezahüratla uğurlanmıştır. 

... B~Y~~i;ii~r···~k~~~;f ·k~~r~;;~;~ ....... A.I;·~~I~;i·~· 
Solcenah mahafili ortaya bir 

takım pisikolojik deliller atmak· 
tadırlar. Vatikanın hem bolşe
vizmi hem de Nazimi mahkum 
etmesi Hitler ile Ludendorfu 
barıştırmışhr. Malum olduğu 
veçbile Ludendorf Ahnan·Sov
yet ittifakı taraftarıdır. 

lngiltere,F ransa Belçika- protestosu 
dan bunun tetkikini istedi ı:;:~r. s (~.'Ri ·~::Almanya 

~efırı başvekıl general Herzoga 
-Adis-Abebadaki 

Paris, 5 (Ö.R) - Dün ge
len mühim bir habere göre, 
Fransız ve lngiliz hükümetleri 
Belçika Basvekili B. Van Ze
elanddan beynelmilel bir eko
nomi konferansını .içtimaa da~ 
vet imkanını tetkik etmesini 
istemişlerdir. B. Van Zeeland 
böyle bir konferansın muvaf
fakıyet imkanı hakkında hü· 
kümetlere Jazım gelen ma
lümah vermek üzere ilk
önce lüzumlu olan haberleri 
toplıyacaktır. Yani şimdilik ve
rilmiş kat'i bir karar yoktur. 
Tabiatiyle konferansın içtimaa 
davet tarihi ise henüz hiç bahis 
nıevzuu ulamaz. Şimdiki kaide 
bütün hadise Ingiliz ve Fransız 
hükümetlerinin Belçika başve
kili nezdinde yaptıkları bir te
şebbüsten ibarettir ve beyıı.el
ın ıle l mübadelelerin inkişafı için 
hiçbir gayreti esirgememek 
azminde olduklarını göstermek
tedir. Bu da dünyada refahın 
İadesi için en esaslı şarttır. 

:I. cenubu şarki Afrika sömürgesi Fransız elçiliği 
münasebetiyle Alman Nazileri Ad's-Abeba 5 (A.A)- Fran-

. Brükseldr. şu tebliğ neşre• Be/çıka baş ı1ekilı 8. Van Zeeland 
dı lmi ştir: Beyelmilel ticaretin lngiliz hükümetlerinin Belçika 
İnkişafına engel olan sebep· hükümetini davet ettikleri 
le~i n izalesi ıçın beynel- doğrudur. Mesele salı akşamı 
rtıılel bir ekonomik silah- nazırlar meclisinde müzakere 
lanma konferansı içtimaa da- edilecek ve bunu müteakip 
Vet imkanı hakkında tah- matbuata daha tafsilatlı bir 
kikata girişmeğe Fransız ve tebliğ verilecektir. 

••••• -
Fransız Başvekilidiyor ki: 

''Benim · fikrimce asıl 
spor işçi sporudur ... ,, 

. Paris, 5 (Ô.R) - "Popula- işci sporudur. Çünkü hiçbir 
ıre,. gazetesi tarafından tertip şahsi menfaat ve ticari istismar 
edilen bir işçi spor toplantı- maksadı yoktur ve spor saha-
sında Başvekil B. Blum söz sında hakiki demokrasi ve 
alarak sporun işçiler için lüzum müsavat vardır. Zira bu sahada 
Ve ehemmiyetinden bahsetmiş ne imtiyazların, ne doğuşla 
\re demiştir ki: işçiler için üc- kazanılan unvan ve mevkilerin 
tetıj tatil haftalarının kabulü hiçbir tesiri yoktur. 
" ~ haftalık çalışma 'saatlerinin r::o:zy:zznxzz~ZT..77.zz:r.r.xr.L7.J 
4~ taate indirilmesile işçi spor yavuz lzmir nak
tgfencesi meselesinin ehemmi-
r~ti ı.rtmış, iŞÇi sporları 
kÇıo sa~lam bir esas 

0~tulrnuştur. Bu teşkilat tam 
·\lnca, haklı ve makul bir ce· 

~İYt-t kuru 'unca herkes istidadı 
an i şi yapacak ve teknik 

~;ojef~r. n is ~artlarmı ıs'ah 
'1ıesı sayesinde işçilerin boş 

"•kitlerini faydalı bir şekilde 
keçirn. 1 . b .. t •• . ~ 1 leı _. .. e erı u un sıyası mese· 

liyat umumiye 
birliğinden 

Görü ' en lüzum üzerine or· 

taklardan bay Haydar ve 

Mutahharın 1-4-37 tarihinden N 

itibaren müessesemizden ala- ~ 

ka ları kesilmiştir. ~ 
Keyfiyet ma!üm o!mak n trın en mühimmi olacaktır. 

kGı~~ni l.!rbiye yanında fi kri il üze~e muhterem müşterileri· N 

ik· Ur meselesi de vardır. Bu mize arz ile yüksek saygı-
taa 

1 
kiiltUr birbirinin zıddı ol- ı )arımızı sunarız. 

lıdaına 'ı, bir birini ' ~ •r. n ' s. 7 (590) 3-3 

aleyhinde neşredilen beyan- sız elçisi Bodard bugün kat't 
· olarak Adis-Abebadan ayrıl-

nameden d?l~yı bir protesto mışbr. Fransız elçiliği başkon-
notası vermıştır. solosluğa tahvil edilmiştir. ........ Ay·~f ;~~r~·: ... ş~·~piy·~·~·i~k .. ··;~·ç~ ....... . 

Nazilli takımı bire karşı 
ikiyle şampiyon oldu 

··-· -r1 -Odemiş - Tire maçı üçer golle 
neticelendi beraberlikle 

Şampiyonluğu kazanan lv'azilli spmculart 
Aydın, 5 (Hususi Muhabiri- 1 dın gençlerinin bir golüne Na-

mizden) - Lik maçlarına pa· ziHiler iki golle mukabele ede-
zar günü kalabalık bir seyirci rek galibiyeti elde ettiler. Gol-
kütlesi önünde devam edil- Jeri Nazilli sağaçığı ve soliçi 
miştir. Pazar sabahı saat do· yaptılar. Hakem oyunu iyi idare 
kuz buçukta NazilJiden huı1usi etmiştir. Bu suretle Nazilli ta-
bir motokarla hareket eden kımı şampiyon olmuştur. 
Nazilli sporcuları saat on birde . TiREDEKi _MAÇ 
buraya gelmişler ve hararetle Tır~, 5 (Hususi) - Odemi~ 

ve Tıre takımları arasmdakı 
karşılanmışlardır. maç ·· b' k · · t .. v ı uç ıne ya ın seyırcı a-

Maç oglede? so.nra saat 15te kip etmiştir. Maç başından so· 
y~pı1?1ıştır. Bır fınal maçı ma- ~~na kadar hararetli geçmiş, 
hıye.tı~de olan bu ~ar!ılaşma, ıkı taraf üçer gol yapmışlardır. 
her ıkı takımın da duzgun oyu- Bu maçta hakemin bazı hare-
nuyla, başından sonuna kadar ketleri, kulüp taraftarlannı 
heyecanla takip edilmiştir. Ay- memnun etmemiştir. , • 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

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

Hacıdavut zade 
llAIIMi KAltA DAVUT 

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

IZMIR 
Te lgrel edreel : KARADA YUT Telefon aaoe 

Sahife 7 

Kazmirci 
A. Hüsameddin Eren 

IZMIR ŞUBESl 

PEŞTEM 4 LCILARDA : Mimar 
K 1... ddc dd • No 43 ema e ın ca esı Teİefon 2555 

TOPTAN PERAKENDE 
( Bir defa gidip görünüz ) 

A. Hüsameddin Eren kuma,ıarı sağlam 
solmaz, şık ve ucuz1ur. 

·········1=:111111111111 ••••••••• 

SATIŞLAR ISTANBUL FIATl 
Pazarlık Yoktur. 

Slclll ticaret memurluğundan: 
Tescil edilmiş olan (bmir tütsü ile temizlenmiş "Fümige" incir 

Türk anonim şirketi) nin 24-3-937 tarihinde idiyen toplanan 
umumi heyeti zabıtnamesi ticaret kanunu hükümlerine göre si

cilin 1953 numarasına kayt ve tescil edildiği ilan olunur • 
b:mir sicili ticaret memurluğu resmi mühürü ve F.Tenik imzası 
1: ZABITNAME 
2: HiSSEDARLAR CETVELi 

ZABITNAME 
lzaıir Tütsü He Tem izlenmiş ( Fümige ) incir Türk Anonim 

şirketi hissedarlar umumi heyeti; 24 Mart 1937 Çarşamba güııü 
saat onda şirketin lzmirde Birinci Kordon 4 No. da kain bü
rosunda usulen tanzim edilen hissedarlar cetvelinde yazılı his
sedarlar hazır olduğu halde senelik adi topla~bsmı yaptı. 

Hükümet komiseri olarak Bay Zeki Afşin hazır bulundu. 

Şirket mukavel~sinin 58 inci maddesine tevfikan Bay Hüseyin 
Fevzi Beler içtimaa riyaset etmektedir. 

Hükümet komiseri içtimaa daveti mütezammın ilanları ve 
hissedaran cetveli ile hazır olanların duhuliye kartlarını tetkik 
ederek davetin usulünde yapıldığını ve içtima nisabının mevcut 
olduğunu beyan etti. 

En fazla reye sahip o!an Bay J. R. Jiro ve Mustafa Münir 
Birsel rey toplamağa memur edildiler. 

Katipliğe Hakkı Bayman seçildi. 

Ruznamede yazılı işlerin müzakeresine geçildi. Müzakere ne· 
ticesinde aşağıdaki kararlar ittihaz olundu: 

1 - Okunan idare heyeti ve mürakıp raporunun tasvibine 
ve bilanço ve kar zarar hesabile mevcudat defterinin tasdikine 
ve idare heyeti azalarınm geçen idare devresine ait muamelat
tan dolayı :zimmetlerinin ibrasına. 

2 - idare heyeti azalarının adedinin yediye ibJağiyle mün
hal azalıklara Bay Vilyam J. Jiro ve Fernand Braggiotti ve Hak
kı Bayman'ın tayinine dair idare meclisi tarafından ittihaz olu
nan kararın tasdikine. 

3 - Gelecek idare devresinde idare heyeti azalarmın her 
birine beher içtima için beş lira huzur bakkı verilmesine. 

4 - Gelecek sene için Bay Fuat Lostar'ın elli lira ücretle 
mürakıp intihabına . 

5 - idare meclisi azalarının şirketle muamelede bulunmaları 
hususunda kendiler ine salahiyet verılmesine. 

işbu kararlar müttefikan verilmiştir. 

Ruznamede görüşülecek cihP.t kalmadığından içtimaa nihayet 
verHdi. 
Katip Rey toplamağa Rey toplamağa Reis Komiser 

memur memur 
imzası imzası imzası imzası imzası 

lzmir Tütsü ile temizlenmiş (Fümige) incir Türk Anonim şirketi 
hissedarlar senelik adi heyeti umumiye toplantısının 24 Mart 
1937 Çarşamba günü saat onda şirketin Izmirde Birinci Kor
donda 4 No. daki bürosunda yapılması hakkında idare heyeti 

tarafından vaki davet lzmirde münteşir Yeni Asır gazetesinin 3 
Mart 937 tarihli nüshasında ilan edilmiş ve şirket ırerkezine 
müracaatla hisselerini gösterir vesaik ibrazı lh.erine kendilerine 
duhuliye varakası verilmiş olan hissedarların aşağıda isimleri ve 
hisseleri adedi i]e rey miktarı yazılı olup toplantıda hazır bulun• 
muşlardır. 
Sıra No. isim ve adres Hisse miktarı rey adedi ımzası 
t B.Mustafa Münir Birsel 500 10 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Karşıyaka, kurtuluş so. 
B.j.R. Jiro 
Bornova ismet loönü cad. 4000 
B.Vilyam J.Jiro 
Bornova Çayferah sokak 
B.H.F evzi Beler 

4000 

Karşıyaka Cumhuriyet cad. 500 
B. Marcel Russo 
lımir birinci kordon 398 
B.F ernaııd Braggiotli 
lzmir ikinci kordon 
B. Hakkı Bayman 
lzmir karantina 645 

500 

200 

300 
10000 

10 

10 

10 

10 

4 

6 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Yukarıda isimleri yazılı hisssedarlar isimlf'rİ hizasına imıalanm 
huzurumuzda koymuşlardır. 

Katip Uaıumi heyet reisi Hükümet komiseri 
ımzası imzası ımzası 

lzmir Tütsü ile temizleomiı Fümige incir Türk Anonim ıirketi 
Hakkı 6ra iotti 



a1111ne• 
t ~·T 

[.eo RSA 1 
uzum 

Çu. Alıcı 
72 M JTaranto 11 
53 Ş Riza Halef 13 17 25 
45 J Taranto 10 625 10 625 
38 F Solari 11 12 55 
34 Vitel 9 9 50 
27 AR Üzümcü12 12 50 
25 J Kohen 12 14 
16 S Ergin 13 50 15 
13 KTaner 16 75 16 75 
8 S Gomel 11 11 
331 Yekün 

424613 Eski yekün 
424944 Umumi yekun 

Zahire 
Çu. Cinsi Fi at 

360 Buğday 6 3125 6 3125 
60 ba. Pamuk 43 43 

704 ke. Palam 260 430 

Dostlar1n taziyet
lerine teşekkür 
insaniyete ve yurdumuza ka

dim olacak kıymetli bir evlat 
yetiştireyim diye 23 sene emek 
verdiğim oğlum Yavuz Mehmet 
SeJim'in Ankarada yüksek tah· 
silini bitirmesine ancak üç ay 
kaldığı bir sırada ecelin yüre· 
ğimi koparırcasına elimden al· 
masından dolayı basıl olan ailevi 
matemimize hizzat ve bilvasıta 
iştirakini bildiren dostlarımıza 
ayn şükran ederek millet, va
tan ve dostlarımız sağ olsun 
deriz. 

-

Levazım lnşaiye fabrikatörü 
Saadettin Dinmez ve 

ailesi efradı 
1043 (598) 

= 1 

Zayi 
Ziraat bankası zirai kredi 

kooperatifleri kontröllüğü na• 
mına mahkük 14 No.lu mührü 
zayi ettim. Hükümsüzlügünü 
ilan ederim. 

Kontrölör 
Eşref 

1043 (599) 

IZMIR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN : 

Safiye ve Huriye ve Tevfik ve 
Emine ve Müşerrefin fayİan mu
tasarrıf oldukları hmirde Değir
mendağı Selimiye mahallesinde 
Nuri .bey sokağında kain 11 No. 
tajlı ve 650 lira kıymeti muham
meneli ve 4 odalı bir bap hanenin 
10/5/937 pazartesi günü saat 15 
te lzmir Sulh Hukuk mahkemesi 
salonunda satışı yapılacaktır. 

Bu arttırmada tahmin olunan 
bedelin o/o 75 nisbetinde bedel 
verildiği surette müşterisine iha
lesi yapılacak ve aksi takdirde sa
bş 15 gün daha uzatılarak ikinci 
arttırması 26/5/937 çarşamba 
günü saat 15 le yine dairemizde 
yapılacaktır. Gayri menkul üze
rinde hak talebinde bulunanlar 
ellerindelti resmi vesailc ile bir
likte ve 20 gün içinde dniremize 
müracaat etmeleri lazımdır. Ak
si takdirde tapu sicili malum ol
madıkça paylaşmadan hariç kala
caklardır. 

Şartname 15/4/937 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için 
açıkta ve gayri menkulün evsafı 
da sartnamede yazılıdır. 

Müzayedeye i~tirak etmek isti
yenler kıymeti muhammenenin 
% 7 /5 nispetinde pey akçesi ve
ya milli bir banka teminata getir
meleri lfızımdır. Gayri menkulün 
vergi vesair kanuni mükellefiyet
leri ~ntıiılara ve o/0 2/5 dellaliye 
ve ferag harçları ıc ya ait olup 
ihale bedeli def aten ,.e peşinen 
ödenecektir. 

ihaleyi müteakip müşteri ihale 
bedelini tamamen vermediği ve
ya veremediği takdirde gayri 
menkul tekrar 15 giin müddetle 
arttırmaya konulup bu arttırmada 
en çok bedel verenin uhdesine 
ihalei kat'iyyesi yapılacak ve 
arada tahakkuk eden ihale farkı 
hiçbir hükme hacet kalmaksızın 
vecibesini ifa etmiyen müfteriden 
tahsil olunacaktır. Daha fazla 
malumat almak iatiyenler daire
mizin 937 /716 sayılı dosyasına 
müracaatları lüzumu ilin olunur. 

TENi ASIR .•. , 
" Haraççı Kardeşler 

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

Çocuk arabalarının: En lüks Avrupa mamulatı ve en dayanıklılarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

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

llaraççı Kardeşlerin 
mağazalarından 

l Z M 1 R ve A N K ARA 
temin edebilirsiniz. 

··················111:11111111111111111111111111 •••••••••••••••••• 

YENi EV YAP ANLAR, YENİ EVLENENLER 
Mobilyelerini muhakkak bu müess~seden temin etmelidirler. ' ................................. .. 

lzmlr belediyesinden: 
1 - 3119 numaralı ve 

10-2-937 tarihli ceza kanununun 
mevkii meriyete vazına mü
teallik kanunun 27 inci mad· 
desini değiştiren 952 sayılı ka
nunun ilgasıoa ve o madde ye· 
rine bir madde konmasına dair 
kanun. 

2 - 3123 numaralı vel0-2-37 
tarihli iskan kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 2848 sayılı kanuna 
müzeyyel kanun belediyedeki 
ilan tahtasına asıldı bilinsin. 

(605) 
1 - 3116 numaralı ve 

8-2-937 tarihli Orman kanunu. 
2 - 3122 numaralı ve 10-

2-937 tarihli Öğretici ve tek
nik filimler hakkında kanunun. 
Belediyedeki ilan tahtasına 

asıldığı bilinsin. ( 603) 
- Jtfaiye için alınacak yir· 

mi dört telli ve eczalı keten 
ipliğinden mamul yetmiş mili
metre kutrunda beş yüz metre 
hortumun açık eksiltme ile iha
lesi 13-4-937 sah gününe tem• 
did edilmiştir. Bedeli muham· 
meni beher m_,tresi yüz kırk 
Uurustan yedi yüz liradır. Şart
namesi bedelsiz olarak başka· 
tiplikten verilir. iştirak için elli 
iki buçuk liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
günde ve saat on altıda encü
mene gelinir. 

(604) 
- Belediyemiz kantarcılığın· 

da çalışmaktalar iken arzularile 
istifa ederek Belediyece alaka· 
lan kesilen kantarcıların isim· 
leri aşağıda gösterilmiştir. Bun
dan böyle bunlardan herhangi 
birinin belediye namına emtia 
veznine ve para tahsiline ka
nuni sıfat ve salahiyetleri kal
mamış olduğundan bu şekilde 
yapacakları muamelelerden do
layı belediyece hiçbir mes'uliyet 
kabul edilmiyecektir. Eskiden 
olduğu gibi belediyenin kantar 
servisi vezin işleri hususunda 
yapılacak her dürlü müracaat· 
)arı kabulde devam edeceği 

gibi veznedeceği emtianın be
her 100 kilosundan 1236 sayılı 
kanun hükmüne göre ve resmi 
makbuz mukabilinde yalnız 2 
kuruş resim tahsil edilecektir. 
Keyfiyet alakadarlarca bilinmek 
üzere ilan olunur. 

Kantarcıların isimleri: Mene• 
menli Mehıııet, Mehmet çavuş, 
Reşat, Ferit, Cemal, Şükrü, 
Recep, Arap Hasan, Nail, Os
man, Şerif Ahmet, Giritli Ah-
met. (602) 

1 - Alsancakta belediyeye 
a t eski tramvay garajı ve müş· 
temilatının yıkılması işi, çıka
cak malzemeden şartnamesinde 
yazılı olanların belediyeye ve-
rildikten sonra geri kalanlar 
müteahhidine ait olmak şartile 

9-4-937 Cuma günü saat on altıda 
açık artırma ile ihale edilecek· 
tir. işin bedeli keşfi ~Ilı yüz 
liradır. Keş f ve şartoame4Jini 
görmek ve bu hususta mallı· 
mat almak üzerııe baı mühıen-

, . ·:"'. . . .. ; . • . . . ·~ • \ ' . ' .... _ . , . . 1 ; ... · -: 

Liman işletme Müdürlüğünden: 
Karşıyaka Oso:{anzade de birisi umuma, diğeri ya!nız kadın

lara mahsus olan deniz banyoları bir yıJJık kiraya verilecektir. 
Muvakkat teminat 116 liradır. 15 nisan perşembe günü saat 15 
de şefler encümeninde açık artırma ile isteklisine ihalesi yapı· 
lacaktır. 

izahat almak istiyenlerio Levazım Şefliğine müracaatieri ilan 
olunur. 2-6 1006 [580) 

lzmir inhisarlar Başmüdürlüğünden: -
Alsancaktaki tütün işleme bakımevi pençere tamiratı pazarlığa 

konulmuştur. 
Kesif bedeli 565,53 muvakkat teminatı 42,41 liradır isteklilerin 

14 • 4 • 937 günü saat 15 de Başmüdürlüğümüzdeki komisyona 
S?t!lmeleri. 1048 (600) 

İLAN 
Denizli vilayeti orman direktörlü

ğ~nden: 
EKSiLTMEYE KONULAN iŞ 

CiPsİ 
Muhammen kıymeti 

No, 1 
1 
2 

Bir takım koltuk kanape maa teferrüat 
1 Adet tarto marka telefon makinesi 

Li. Ku. 
200 

29 
3 1 '' Zonguldak tipi 2 No. nikelli soba 31 

40 4 2 " Halk " " u " 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

3 Takım perde 
9 .. .. 

1 Adet perger takımı 
2 11 cep barometresi 
1 " Çadır 
3 " Termometre 
1 " Mira 
1 " T eodolit 

30 
72 
20 
12 

100 
3 

20 
300 

13 
14 

1 " Adler marka hesap makinesi 250 
20 1 " Çelik kabzalı şerit metre 

15 
16 
17 

1 " Hızır yangın söndürme aleti 
12 " Amerikan tipi sandalye • 

30 
36 

12 " Çinko ,o.ıu kovası 3 . --- ·- - -·--- -
No. 2 Cinsi Muhammen kıymeti 

1 
2 
3 

1 Adet yazıhane Üstü kıristal cam 
Li. Ku. 

60 
2 " Etijer ala nev'inden 40 
3 .. Dosya dolabı 90 

4 2 •• Döner sandalye 35 

No. 3 Cinsi Muhammen 

1 
2 
3 

1 Adet taban halısı 4x4 ebadında 

kıymeti 
Li. Ku. 
250 

1 " Türkiye haritasını havi <iıvar halısı 30 
30 3 " Paspa:4 

Bu işe ilgi!i evrak. 
Eksiltme şartnamesi ve evsaf şartnamesiyle mukavele sureti. 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı (25) kalem eşya komisyonu

muzca 1 Nisan 937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır. Talip olanlarının % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle birlikte eksiltme günü olan 15 Nisan 937 Perşembe 
günü saat 14 te Denizli ili Orman direktörlüğünde hazır 
bulunmaları iJan olunur: 

Bu iş~ ait eksiltme şartnamesiyle evsaf puslası ve mukavele 
sureti direktörlüğümüzden parasız olarak alınır. 

6~8---10-13 1037 (597) 

disliğe, iştirak için de lurk beş 
Jirahk muvakkat teminat mak· 
buzu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

2 - Senelik kirası altmış 
Jira b e d e 1 i muhammenle 
Üçüncü Kahramanlarda Selanik 
sokağındaki bahçenin bir sene
lik kirası Baş katiplikteki şart
name veçhile 9-4-937 Cuma 
günG saat o:ı altıda açık artır• 

ma ile ihale edilecektir. işti· 
rak için dört buçuk liralık mu-
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

3 - Senelik kirası yüz yir• 
mi lira bedeli muhammenJe 
Kemer caddesinde tanzifat hanı 
kuşısındaki benzin ıabş .yeri· 
nin bir senelik kirası Ba=s ki-

tipJikteki şartname veçhile · 9. 
4.937 Cuma günü saat on al
tıda açık artırma ile ihale edi
lecektir. iştirak için dokuz lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
He söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

26-30-2-6 899 (524) 
Beheri 30 Liradan 1020 lira 

bedeli muhammenle dokuz 
adet açık ve yirmi beş 
adet kapalı ceman otuz dört 
adet tramvay arabası başka· 
tiplikteki şartname veçhile 
16 • 4 • 937 Cuma günü saat 
16 da açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için yetmiş 
yedi" liralık muvakkat teoıinat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
ıaatte encümene gelinir. 
1 _ .. , - 9 - 13 ( 569 ) 987 

e Nlaan ı••7 

Sigara da içseniz 

· RADYO '.Li N-. 
. •. . . ·. .' ' . ..: .. , .. . : J . ~.' 

Diş macunu kuJJanıyorsanız, dişlerinizin daima temiz, daim• 
beyaz, daima sağlam kalacağına e:nin olabilirsiniz 

R R 
A A 
D D 
y y 
o • o 
L Diş macun- L 
1 larının en 1 tesirli ve en 

N 
nefisidir N 

Daima RADYOLIN 

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

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
jU' 

INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında baıırlanan jri 
v:rntio aaç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamaıneP 
olup aaçlara tabii renklerini bahşeder. ı, 

b .• reP~ 
Juvantln saç boyalarını kumral ve ıiyah olarak iki ta ~· di' 

üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temııı ede 
Jen renk yıkanmak, terlemek batta denize girmek suretiyle 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtrıyat maiazalarında arayınız. 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
. BACCHUS vaparu elyevm 
lııaaııuau.da c.lup Rotterdam 
Hamburg "'" Amsterdam liman
ları içiıa 7ük alacakhr. 
llERCULES •apuru 21 martta 

Burgas, V arna ve Köstence 
iııı anları için yük alacakbr. 

AR!ON Vapuru 13 / 4 Arnster· 
danı ve Hamburga .. 

TR!FON vapuru 18/4 Burgas Var· 
lla ve Köstcnceye 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
kumpanyası 

AASNE motörü 29 martta 
beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra Rotterdam, 
l'lamburg ve SkandinaYya li· 
ınanlarına yükliyecektir. 
GUNDURG vapuru 20/ 4 Hamburg 

~e Skandinavyaya 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN kumpanyası 
SUÇEAVA vapuru 23 

lllarta doğru beklenmekte olup 
Pire, Malta ve Marsilya liman
larına 7olcu ve yük kabul 
edecektir. 
ALBA jULlA Vapuru 21/ 4 Malta 

Ve Jılarnilyaya 

PELES vapuru 9 nisana 
doğru bekleniyor. Pire, MaJta 
\re Marsilya limanlarına hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha Fazla tafsilat için ikinci 

kb?rdonda Tahmil •e iabliye 
ınası arkasında FRA TELLi 

SPERCO Yapur acentalığına 
llıüracaat edilmesi rica olunur. 
Na,.lunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
•eenta mesuliyet kabul etmez. 
Telefon: 4142-4221-2663 

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

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

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

doğ'rn bekleniyor. Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanla
rına yük alaca\ıtır. 

• ı• -
American Export Lines 

The Export Steamship Corpo
ralion - Nevyork 

EXAMELIA vapuru 30 mart• 
ta bekleniyor, Ne.-york için 
yük kabul eder. 

Pire aktarması seyriseferler 
EXCALlBUR yapuru 9 nisan

da Boston ve Nevyork için 
Pireden hareket edecektir. 

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

•• esi •• 
Service Maritime Roumain 

- Bucarest -
DUROSTOR vapuru 3 ni

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

•• 181 ,.. 

Johnston Warren Lines 
Llperpool 

DROMORE vapuru 11 nisan
da bekleniyor. Liverpool ve 
Anuers limanlarlndan yük çı· ' 
karacak ve Burgaz, V arna, 
Köslence, Sulina, Gaıatz '\'e 
ıbraile limanlan için yük kabul 
edecektir. 

Den Norske Middelha.-liııje 
Oslo 

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

SARDINIA motörü 22 ma
yısta Pir«- lskenderiye Dieppe 
ve Norveç limanlanna hareket 
edecektir. 

DOKTOR ~~KTOR~~ 

~ A N O A N Sami ulatçı 
K. SARACOGLU 

Doğwn ye kadın hastalıkları 
Mütahassıst 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65, Tel 3956 

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

Telefon No. 2545 

Kulak, Boğaz, Burun hasta
lıkları birinci sınıf 

mütahassısı 
Muayenehane: Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramyay cad· 
desi 992 Telefon 3668 

. 1-26 (481) 
r..7-27Xl:.%/22'7.r.77';0';V.-f4'!Zl2J512ia ... 

-- ~ ~ 

,8Uiıiın· kendi kabalİaftnızdır;lira -dıŞrarlnlzl 
,lhnıal eldiniz. bunlara iyi bakmadınız, halbuki 

,tıundan daha kolay bir şey yoktur: zır; bu 

~llıtiract temin edecek bir PERLOOENT en 
• ol • 

'vl dil nıacunu vardır.~ 

;URAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
ı~~•!et sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem-
t ~nı ~ullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptın sa
t~·kr ıçin lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen-

ı Nef'i Akynzılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 
Posta Kut. 22& Telefon 346!1 

YENi ASIR Sahife 9 
--~ 

Olivier Ve Şü. •-----•ANSIZIN Y AKALIY AN AGRILAR 
Diş Hekimi LtMİTET 

Vap:ur Acentası 
iRiNCi KORDON REES 

BJNASI TEL. 2443 
LUermıo Lines Ltd. 

LESBIAN vapuru 19 martta 
Londra, Hull ve Anventen ge· 
lip yük çıkaracak '\'e ıyni za
mandı Londra .-e HuU için 
yilk alacaktır. 

GRODNO vapuru 8 nisanda 
Londra, Hull ve Anversteo 
gelip yilk çıkaracak Ye ayni 
zamanda Londra, Hull için yük 
alacaktır. 

OPORTO vapuru limanı
mızda olup Liverpool ve Svan
seıdan yükilnü tahliye ediyor. 
Ayni zamanda Liverpool ve 
Gla•gov için yük alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru S ni
sanda LiYerpool ve SYansea
dan gelip yük çı~aracık ve 
ıyni zamanda Lıverpool ve 
Glasırov için yük alacaktır. 

The General Steam 
Navigation Co. Ltd 

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

NOT : Vürut tarihleri, va-
purların isimleri ve navlun üc· ı 
retlerinin deiişi~iklerinden me- · 
suliyet kabul edilmez. 

A~dulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numarayı 
naklebniştir.Hastalarını müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1-26 [2101) 

·:eC>~C> 
Mübadil ve gayri mübadil 

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

Adres : lzaıir Kemeralh 
Hacı Hasan oteli No. 60 

C AV 1 T 
Telefon 3903 

(77) S.7 h.3 

Beş Çiçek, Krep Jorjet 
VE 

Nergis Nuvar , 
Leylak blam 
Revdor Ferit 1 

l~te siıe 

S. Ferid 
eczacı başının 

S ~aheseri daha 

Tecrübe edini~ takdir 
edeceksiniz. 

Alırkea 

S. Ferid 
lsim ve etiketine 

dikkat. 

M. Depo S .. Ferid Şifa eczanesi 

IZMIRDE 
(Nasırdan) şikayet ayıphr 

Eczacı Kemat Aktaşın 
( Nas1rol Kemal ) diye bir 

Nasır ilacı vardır 
( Hilal Eczanesi ) vardır 

30 kuruştur 

En Parlak 

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

vdemişli. 

~Y~i~~;:·hi;····k~ş~··G'i~IP'iN~ 
•••lllllllllLlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Almakla derhal izale edilebilir 

iPiN 

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

kabında günde üç kaşe alınabilir. 

GRIPIN 

_·IEoG 

Sağlam kefaletle herf&Y taksitle verlllr. 

Balcılarda NECİP SADIK No. 156 I 
• Ankara istasyonu için 

musabakası 
resım 

1) Ankarada yeni inşa edilen istasyon binası yolcu holünün kar
şılıklı ild yan duvarl.annda yapılacak' yağlı boya resimler için bir müsaba· 
ka açılnuştır. 

2) Müsabakaya girecek resimler; tu vat üzerine ra!lı boya, cskis halinde 
1/ 10 milcyasmda olacaktır. 

3) Müsabaı..ya ııireoelt resimler Nafia VekAletinln laJ'in edeceii bir jurl 
heyetince tetkik edileccldir. 

4) Müsabakaya ııireoelt resiınlerin nihayet 20 12/937 tarihine kadar An· 
karada Devlet Demiryolları Umumi müdürli.ij!üne makbuz mukabili tes
lim edilıniş olması şarttır. Bu tarihten sonra gelecek resimler müsabakaya 
kabul edilmez. 

5) Her resim altına sanatkar tarafın .ı.an bir ruınu• konacak ve 9.yrıca mü· 
hürlü bir zarfla rumuz sahibinin adresi ve ismi yazılarak gönderilecektir. 

6) ldarece verilen pllin üzerinde her \akım in mahalli.ne vaz'ı sırası 

gösterildiği gibi ayni numaralar takımı teşkil eden resimler üzerinede konula

caktır. 

7) Müsabakayı k:nanacalr:: üç tnltıın eserd~n sırasjy le 
Birinciye 1000 lira 

lltinc:iye 750 lira 
Oçilncü)'I! 500 lira 

müklfat verilecektir. 
8) 1steklilcr müsabakaya gönderilecek resiınlerin evsafı, mevzuu ve saire 

si hakkındaki şartnanıe ile bu resimlerin yolcu binasında konulacak mahal
line eit plAnlan Haydarpaşa birinci, Sirkeci dokuzuncu, tzmirde sekizinci 
İşletme mtldürlültleri.nd n ve Ankarad a D. D. Yolları Yol dairesinden paras12 
olarak alabilirler. 

9) Fazla tafsilat almak ve yapılacak eserlerin konulacak mahallerini ye
rinde görmek isteyenlerin Ankarada Devlet Demıryolları U. Müdürlüğüne 
milracaatleri. ~10....:14-19 592 ( 1019 ) 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 

Karşısında 

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



ispanyada zaferi Cümhuriyetçiler kazanacaktır 

Vaziye &silerin aleyhindedir 
Bask cephesindeki taarruzları da akim kalmıştır 
Asi tayyareler Dohango şehrini bombalarla yakarak hınç alıyorlar 

Madrid. 5 (Ö.R) - Kordova 
cephesinde şiddetli bombardı

manlar olmaktadır. Cumhuri
yetçi tayyareler düşman mev
zileri üzerine 32 büyük b'omba 
atmışlardır. Sivil muhafızların 

kadınlar ve çocuklarla birlikte 
isyanın başmdan beri kapanmış 
oldukları Notrdam kilisesi 
bombardıman edilmiştir. Po
zoblanks cephesinde muhare· 
beler devam ediyor. Sabah 
cumhuriyetçi bir kol Senopo
za' dan hareketle Norhara isti
kametinde ilerilemiştir. 11,30 da 
cumhuriyet kuvvetleri Vatego 
mevkiine girmişlerdir. Asiler 
teşkilatlı bir mukavemet gös
termemişler ve mühim malzeme 
bırakmışlardır. 

ASiLERiN HÜCUMU 
DURDURULDU 

Bilbao, 5 (Ö.R) - Cumhu
riyet bataryaları Guaderamilla 
asi mevzilerini müdafaa eden 
istihkamları bombardıman et
mişlerdir. Burası Bask cephe
sinin şimali garbisindedir. Asi· 
ler çok zayiata uğramışlardır. 
Franko kuvvetlerinin ileri ha· 
rcketi cephenin diğer nokta
larında da durdurulmuştur. 

KORDO CEPHESiNDE 
Madrid, 5 ( Ö.R ) - Kordo 

cephesinde muharebe devam 
etmektedir. Asilerid"'ilk hatları 
cumhuriyetçiler tarafından hü
cumla zaptedilmiştir. 

Roma, 5 ( Ö.R ) - Ademi 
müdahalenin kontrole ait ted
birlerin kat'i olarak hangi ta
rihte tatbik edileceği hakkında 
Londrada hiçbir malumat yok
tur. Ademi müdahale komite
sile teknik tali _komitesinin 
kontrolün tatbikinden ve hatırı 
sayılır bazı neticeler istibsalin
den önce içtima etmiyecekleri 
kaydedilmektedir. 

DOHANGONUN 
BOMBARDIMANI 

Bilbao, 5 (Ô.R) - Hükümet 
topçusu kuvvetleri dün, şimali 
şarki cephesinde, düşmanın 
esas mevzilerini himaye eden 
noktaları bombardıman etmiş
lerdir. Siper topları saatlerce 
faaliyette bulunmuştur. Asiler 
ağır zayiata uğramışlar ve ni
hayet ric'at etmişlerdir. Biskaya 
cephesinin diğer noktalarında 
da Franko ordusunun ileri ha
reketi durrlurulmuştur. Dohango 
şehri yeniden üç asi tayyare 
tarafından bombardıman edil-
miştir. Bombardımandan birçok 
siviller ölmüş ve yaralanmış ve 
mühim maddi zararlar olmuş
tur. On tayyarelik bir asi filo
tilası da şehrin istasyonunu bom· 
dıman ederek yangın bomba
ları kullanmıştır. 

BiR ASI TEBLIGI 
Salamanka, 5 (A.A) - Neş· 

redif en bir tebliğde ezcümle 
föyle denilmektedir: 

Yürüyüş kollarımız muzaffe
rane ileri hareketlerine devam 
ederek 4 kilometrelik bir me-

Cumhuriyet ordusuna mensup kuvvetler Cumlmri}et askerleri sıperlerde 

O~handiano Monchote kasaba- Ekspres gazetesi muhabirinin 
Iarıyle. Santa . ~ruz man~st~rı ispanyadan çıkarılmasını şid-
tamamıyle ehmıze geçmıştır. detle protesto etmekte ve asi 
Ş~!11diye kadar b'!,rp sahasında saflarında ihtilal çıktığına dair 
duşmanm bıraktıgı 600 ölüyü . . 

.. d'. d .. k 430 • ld k neşredılen haberlerm bu muba-
gom ur u • esır a ı ve b' f d .. d .1 . 

··h· 'kt d h 1 ır tara ın an gon erı memış mu ım mı ar a arp ma ze- _ . . 
· I d.. ·- . . oldugunu temın etmektedır. 

mesıy e ort top ıgtınam ettık. ALKAZARDA KARIŞIKLIK 
Estramadure cephesinde Vil- 1• 4 (A A) _ E ık· 

ı D R 
. , . 

1 
. ._ anca . vve ı 

ar e eıno yu ışga ettı11. .. . 
Cebelüttarık, 5 (A.A) _ ja- gun Alkazarda bır takım _kar-

ime olduğu zannedilen meç- ga~alıklar çıkmış. oJduguna 
hul bir harp gemisi bu gece kırk daır musırra.ne ş~yıalar dolaş-
dakika kadar Ceuta'yı bom- maktadır. Bır evın bombalarla 
bardıman etmiştir. Hasarat deJik deşik edilmiş olduğu ha-
miktan henüz tespit edi '.eme· ber verilmt>ktedir. 
miştir . Yerlilere göre Alkazar ya-
DAILI EKSPRES MUHABiRi kmmdaki mıntakada kain 

Hükümet memurları sıkı bir çilere gülümsiyeceği kanaatin-
tarassutta bulunmaktadır. İs· dedir. Bu fikri şu mütalaalara 
panyanın Alkazar konsolosunun dayanıyor: Madrid kendini 
ailesi ile diğer bir çok aileler kahramanca müdafaa etmiş ve 
Tetuana gelmişlerdir. bütün dünyanın hayranlığını 

Tanca ahalisi gayri mem- kazanmıştır. Anti faşist müca-
nundur. 23 Mart hadiseleri delenin bu en ileri karakolu 
esnasmda bir evde bir ltalyan asi kuvvetlerinin ve müttefik-
bahriyelisini yaralamış olan !erinin hücumlarına, kahraman 
lspanyol telsizcilerin tevkifine müdafaaları sayesinde yiğitHk· 
teşebbüs edilmiştir. le mukavemet etmiştir. Fran-

ZAFER CUMHURiYET- konun bütün gayretleri Mad-
ÇlLERINDIR rid kapılarında parçalanmışhr. 

Paris, 5 (Ö.R) - Sosyalist Madrid, dayanacağını vadetmiş 
"Populaire,, gazetesinde lspan- ve dayanmıştır. Artık oyun 
ya vaziyetini tetkik edenlerden cumhuriyetçiler tarafından ka-
Andre Loeroux artık zaferin zanılmış sayılabilir. Fakat bun· 

Londra 5 (A.A) - Daili şehir ahalisi endişe içindedir. muhakkak surette cumhuriyet· dan böyle artık biç bir ecnebi 
!.!~························································· ··•·······••············••··•···•······················••······•·•············•····•···········••·····•········•••··· 

Bir ziyareti ·iade için 
r 1 ltalyan kral ve kraliçesinin pek 
· ~ yakında Peşteyi ziyareti bekleniyor 
~ 

Macr.r /ıiikiimet naıbi timual 
lfortı' ~,e l•ansı 

Budapeşte 5 (Ö.R)- Gaze
teler Milanoda çıkan "Corriere 
delta Sera,, gazetesinde inti
şar eden ve ltalya kral ve 
kraliçes'nin yakında Budapeş
teyi ziyaretlerile meşgul olan 
bir makaleyi ehemmiyetle neş
retmektedirler. ltalyan gazetesi 
ItaJyan hükümdarlarının Buda
peşteye yapacakları ziyaretin 
harici siyaset sahasında doğu
rabileceği mühim neticeler i::ıe• 
rinde kalem yürütmektedir. 

Macaristan Küçük Antant devletleriyle anlaşacak mı? 
tor Emanuel ile kraliçe, Ma
car krallık naibi amiral Horty 
ve madamı ile başvekil B. Da
tanyi ve hariciye nazırı Kanyo 
tarafmdan geçe sene Romaya 
yapılan ziyareti iade niyetin
dedirler. 

MACAR GAZETELERiNiN 
ALAKASI 

Roma 5 (Ö.R)- Macar ga
zeteleri Küçük antanhn vaziye
tini ve bu gruba mensup dev
letlerle bir mukarenet imkan
larını alaka ile takip ediyorlar. 
Bütün gazeteler Çekoslovakya 
haridye nazırı B. Krofta tara
fından ileri sürülen planın ta
mamiyle akim kaldığını kay
dediyor ve diyorlar ki : Her 
ne kadar Prag hala Fransız 
nüfuzu altında ise de Bükreş 
ve bilhassa Belgrad artık ser
bestçe hareket ettiklerini gös
termişlerdir. Macar mebusların
dan biri Macaristan ile Küçük 
antant devletleri arasında mu· 
karenetin daima mümkün ol
duğu hakkında bir makaı" 

MUKARENET iMKANLARI FRANSIZLARA GÖRE 
Paris 5 (Ö.R) - 11Republik,, Paris 5 (A.A) - Hükümet 

gazetesi Macaristanla Küçük gazeteleri Yugoslavyanın Fran· 
Antant devletleri arasında bir sanın ananevi dostu olan kn-
mukarenet imkanını gözden çük itilafa mensup bulundu-
geçiriyor. Macar devlet adam- ğunu yazmakta, son Belgrad 
ları ilk önce memleketlerini toplantısının bu itilafın inhilali-
Alman nüfuzu altına koymuş· nin bailevi bir mukaddemesini 
lardı. Fakat bundan pek iyi göstermiş bulunduğunu ilave 
netice çıkmadı. Budapeşte eylemektedir.Maamafih Oeuvre 
Roma ile bir mukareneti tercih gazetesi istikbalden nikbin ve 
etti. Şu kadar var ki Roma da emindir. Bu gazeteye nazaran 
taahhütlerinde çok kaçamak zaman Romanya ile Yugos-
yapıyor. lavyay1 kaçmış oldukları siyasi 

Bunun üzerine Macar devlet 
adamları şimdi Tuna vadisin• 
de bir anlaşma imkanmı dü-

şünüyorlar. Bu şüphesiz mesut 
bir fikirdir ve iyi bir zamanda 
ortaya çıkmıştır. KUçük antant 

ilk sıralarda kolayca elde et
tiği muvaffakıyetlerden başı 
dönmüş halde idi. Şimdi ise 
kendi içinde çekişmelere ma• 
ruzdur. Vaziyeti bal için dışarı· 
dan gelecek her yardımı fay
dah bulacak ve muhakkak ki 

nizama irca etmek vazifesini 
deruhde edecektir. Le Journal 
ile Ere Nouvelle gazetelerine 
gelince, bunlar küçük itilafın 
tebliğinden memnundurlar.Bun· 
lardan birincisi diyor ki: Fransa 
Tuna havzasında bir müteka· 
bil yardım vücuda getirmeyi 
düşünmeden evvel garbi Av· 
rupanın emniyeti meselesiyle 
meşgul olmaktadır. Bir ikincisi 
de şöyle diyor: Tebliğ küçük 
itilafın 1-Iegemonyası hakkın· 
daki ıayialara muzafferane 

unsurun müdahale etmemesi 
mutlak surette elzemdir. lspaP" 
yol sahillerinin kontrolu mildl" 
kün olduğu kadar yakın bir 
tarihte tatbik edilmelidir. 

ASKERi HAREKETLER 
Paris, 5 (Ö.R) - lspanyada 

askeri hareketler Andaluzya 
cephesinde hükümet~ilerin le" 
hinde, fakat şimal cephesinde 
de aleyhlerinde inkişaf etmiştir. 
Madrid cephesinde ise şimdilik 
nisbi bir sükunet vardır. 

Madrid müdafaa komitesinin 
öğleyin neşredilen tebliği şu" 

dur: Merkez cephesinin mubte" 

lif mıntakalarında bava kuvvet" 
}erimizin faaliyeti çok büyük 

olmuştur. Naval Mora tayyare 
karargahı ile Avila ve Guada" 
lajara cephesinin arkasında 
Boide şehirleri bombardunaıJ 
edilmiştir. Bu bomardımanlar 
şiddetli ve müessir olmuştur. 

Biskaya cephesine gelince 
Havas Ajansının Vitorya'da 

asiler nezdindeki muhabiri şu 
telgrafı göndermiştir: Nasyona" 
list kollar dün Biskaya cephe" 

sinde Villareal şimalinde ile• 
rilemişlerdir. Dün akşam bas" 
tığı vakıt, şiddetli muharebe" 

lerden sonra, nasyonalistler 
bir çok mühim mevkileri zap· 

iederek Dokanzo şehrine sekiı 
kilometre yaklaşmışlardır. SoO 
derece şiddetli hir mukaveoıe~ 
gösteren Bask muhtariyetçiletl 

yüksek zayiata uğramışlardır: 
Nasyonalistlerin elde ettikle.rı 
neticeler en nikbin tahminler•" 
bile fevkinde olmuştur. 

Nihayet Valencia'dan Anda' 
luzya cephesi hakkında ş~ 
tebliğ geliyor. 15 gün ev~~ 
asiler Pozoblankoya karşı b1

' 

taarruza girişmişlerdi. Maksa;" 
ları bu mıntakadaki köoıur 
madenleri ve dünyanın en ıe0"1 . ., 
gin Almaden cıva madenler• 
ele geçirmekti. Bu hücum t~" 

BT1'•§ mamiyle akim kalmıştar. ı 8 b" 
cumhuriyet kuvvetleri Poz0 

lankoyu muhafaza ettikte" 

başka mukabil taarruza gef; 
mişler ve şimdi Benar~~~ 
şehrini ciddi olarak tebd• 1 ·ııııı, 
başlamışlardır. Benaroya şı b" 
garp ve cenup tarafından te .. 
dit edilmektedir ve buray.a "rıJ 
ran bütün yol ve deoıırY~0 .. 
hatları tehdit altindadır. tiü e" 

k 1 . . ·ı . bar met uvvet ermın ı erı d• 
keti Pozoblankonun şarkıo 25 
42 kilometre ve cenubunda tıJr• 
kilometre derecesini bulı:nUŞ 
Taarruz devam etmiştir. J\117 

HABERLER YALAN ~;ıli 
Salamanka, 5 (A.A) - ıof'" 

lspanyol bükümeti Fraok;. elet 
raklarında giiya bazı ha 15

8ı9o 
olduğuna dair 30 Martta Y pıaU 
haberler verdiğinden dolaybı biti 

• . ı:nu a . 
Ekspres gazetesmın b ,ıetı 
ile birlikte mezkür ha .~oıe9" 
yayan lngiliz Ajansının pıu e1' 
ıilini de hudut harici etoı 

.. 

ı 


