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Mısırda Belgrad seyahati bugün başlıyor · 
.. -. 

l\a p~ tülasyon la rın 
Yeri yoktur 
On dokuzuncu asrın ortalarına doğ-

BaşveKilimiı e Ha. Vekilimiz refakat 
ediyor. Gazeteciler dün gitmiştir 

l'tı Avrupa diplomatlarının çoğu cŞark B J d d ç k ı k C h b k t 
~&eletlni» bir «Türkiye meselesi» ha- e gra 3 e QS OVa ya Uffi Ur aş aDIOJll emas• 
~· ::.:::=· ;;!1"':ı;:..u:;: •• t:.: larmdan sonra neşredilen tebliğ çok vazihtir 
lı&liiman milletlerin iStiklil haklan ta-

'•Yordu. Bu garip zihniyeti tqıyan- lstanbul. 7 ( Telefonla ) - ~ = · ---.~ 
'-rın ba§mda sözde liberal olan ttGlad-ı Başvekilimiz ismet lnönü Yu
~ne» bulunmakta idi. 1881 de «Boer- goslavya başvekili Dr. Milan 
1-tı,. e kaqı mağlubiyeti kabul eden, lr- Stoyadinoviç'in ziyaretini iade 

dada bÜyük zorluklarla kaııılaJan j için yarın [bugün] Belgrad 
•Cladstone» kabinesi askeri ve siyasi seyahatine çıkıyor. Başvekil~ 
~ffa.kıy~tsi..diklerinin hıncını almak Hariciye vekilimiz. Dr. Aras ta 
~tr gibi Mısıra musallat olmuıtu. Ara- refakat edecektir, Gazeteciler 
1~_ ~~· hadisesi vesile ittihaz edilerek Belgrada müteveccibzn şehri· 
"''niz kuvvetleri zengin Mısır toprakla-
l'tıta b mizden ayrılmışlardır. 

aıtanbap İfgal etmİflerdi. Böyle-
~ lnailtere, cSüveyf» gibi beynelmi- Paris, 7 (Ö.R) - Bugün 
))· rtıiinasebetlerin belkemiği sayılan öğleden sonra B. Benesin Bel· 
~Yolu ele ıreçirmeğe ve cl.ancu- grad seyahati bitmiş ve Çe-
~. in doymak bi1miyen pamuk ihtiya- koslovak cumhur reisi Yugos-
""1 latmine muvaffak olmuttu. J h d t 12 d "" ""~ 't 1ıtriterenin yanm uırdaa fada aü- av payta tın an ıaa e wr~~"""'l 
"'-' b aynlmışhr. B. Benesin hare- Başı•ekilimız, Yugoslavya başvekıJıyie bir arada 

u ccebri bima7esİ» kanlet Mısır 
yapacağı resmi seyahat yakın· 
dır, fakat tarihi henüz teıpit 
edilmemiştir. 

~e 1IJ'Wll istiklil qlmıı aön- ketinden önce şu tebliğ ne§- vaziyetini alakadar eden bü-
-~i. Büyük harptan sonra bu redilmiştir: tün meseleler gözden g~çiril-
"-1 memleketi, iatiklil ainmda dai- Çekoslovakya Cumhur baş• miştir. Bu görüşmelerde ;!: mücadele içinde gördük. Hiçbir kanı B. Benesin Belstraeda ika- Küçük Antant daimi konse-
a. önünde ıreytemiyen bu mücade- meti esnasında bir taraftan reis yinin son kararları teyit ve 

Yıllarca devam etti. lngiltere, bidi-
~er · . B. Benesle Çekoslovakya bari- tekit edilmictir. Yugoslavya ve 

11'1 tazyiki altmda cebrü ıiddet aıya- .,. 
~ müessir olamıyacaiuu anladı. ciye nazm B. Krofta, diğer ta· Çekoslovakya arasındaki sıkı 
"-arıa anlqmak yolunu tuttu. 1936 raftan Prens Pol'la başvekil dostluk ve zevalı bulmaz 
'-'eainde akdedilen muahede ile Mı- Dr, Stoyadinoviç arasınde si- kardeşçe ittifak bu ziyaret ve-
~ İatiklaJine kavuttu. Kahiredeki lngi- ~yasi görüşmeler olmuş ve iki silesile bir defa daha mühür-

kuvvetleri geri a1mdı. lmparatorluk ) ı memleketin münasebetlerile Av- lenmiştir. Prens polun bu ziya• 
L~ u Üzerinde tngiliz müdafaası Süveyt t · 
-naı .... a münhasır kaldı. rupanın çimdiki beynelmilel reti iade etmek üzere Praga 

~· !:"';..::;:: ~::ı:. ...... R~;.·~~·y; .. k~bi~·~;i~d~ ·t~b;d~iüi"' ... 
'-lbq görüyonız. Firavunlar diyarının 

~~-~.;::~~~1Dahiliye ve Adliye nazır-
.... tarihe sahiptirler. latiklil mucade- j 

Paris, 7 (Ô.R) - B. Bene· 
sin Belgrad zıyareti neticesinde 
neşredilen tebliğ Eransız ma
hafilinde çok iyi karşılanmıştır. 
Bu tebliğ iki millet arasında 
dostluk ve ittifakın bozulma-
sına imkan olmadığını ve iki 
devletin mazide olduğu gibi 
istikbalde de en sıkı şekilde 
birleşik kalacaklarını kat'i olarak 
göstermektedir. Herne kadar 
Çekoslovakya ile Yugoslavya 
arasında birincisinin Almanya 
tarafından maruz kalabileceği 
bir hncum ihtimaline karıı 
yapıimış bir karşılıklı yardım 
muahedesi mevcut değilse de 

Üzüm satıcılar birligi 

Toplantısı · hararetli 
konuşmalarla geçti 

lzmir Üzüm satıcı tüccarları 
birliği senelik genel toplantısı 

dün borsa idare heyeti salo· 
nunda yapılmıştır. 

Toplantıda şehrimİ7İn maruf 
fü.üm sahcılariyle, komisyon• 
cular hazır bulunmuş ve esas 
nizamnamelerine tevfikan idare 
heyeti seçimi yapılmıştır. 

Seçim neticesinde bu birlik 
idare heyeti reisliğine B. MRz
har lzmirlioğlu, iJ..inc~ reisliğine 
de bay Hıfzı ~enemenli getiril· 
miştir.Bay Reşat Leblebicioğlu 
da idare heyeti azası olarak 

birlik umumi katipliğine geti• 
rilmiştir. 

Diğer seçiJen aza: B. Süley
man Horasanlı, Galip Şerbetçi, 
Şemoel Bencuya. Fadıl Atuk
mao, Ahmet Nuri ve Talat 
Tanerdir. 

Mmumi toplantıda birliğin 

senelik mesai raporu okunmuş 
hesapları tetkik ve kabul edil
dikten sonra üzüm işleri c-tra~ 

fında görüşülmüş ve gelecek 
mahsul senesi için tatbik edi
lecek Standardizasyon işi üze
rinde görüşülmüştür. • 

•eııııııaaaaa•a••••••O•••••aaaeaaaaaeeeaeaaaaa•••••••••••••••••••••••••eaeeeeaaaaıaaaaa• 

Iktısadi kalkınma için 

Milletlerin birbirine el 
zamanı gelmiş verme 

Londra, 7 (Ô.R) - lngilte
re ve Fransa tarafından Belçi• 
ka başvekili B. Van Zeelanda 
tevdi edilen ekonomik tahki
kat vazifesi lngiliz gazeteleri 
tarafından alaka ile tefsir edi· 
Jiyor. ..Times,, şöyle yazıyor: 
Amerika ve Avrupa devlet 
adamları bilirler ki daimi bir 
refah yalnız iç piyasaya ait 
kalkınma tedbirlerilyle elde 
edilemez. 

Şimdiye kadar herbiri kendi 
hesabına olarak ekonomik 
canlanma için çalışmış olan 
memleketlerin daha umumi bir 

- Sonu üçüncü sahifede - - Som• altıncı sahifede - Dr. Şahi 

···········v·ez1rısı·a"11aa·····i·s·ya-.11ar··········N 
:::.: = ::~=:·ıarı kabineden ayrıldılar 

"-Playan acı tecrübelerden a1dıldan 
~ea:ıe • öğrenmqlerdir ki, adli, ~i Faşizm ı e 
'İ İktisadı sahalarda tam olmıyan aıya

bar" • tiki~,. .. .. '----- z as aım omru oUUIUU. amanı-

'-'~da böyle malül bir istiklal dütünü-

' Mısırda mazinin meıum mirası 
~-. kapitülasyonlan yok etmek için 
~~ gösteren heyecan bu idrakin 
~üdür. Mısır adimlarını serbest 

~ istiyor. Yarın, Milletler Cemiye
~ e diğer müstakil devletlerle müsa
~ haıda; dahilinde kendi ,erefli mev
İlt İfgale hazırlanan bir memleketin 
&...~ .. İni kayıtlar a1tu,da tutmasına 
~ yoktur. Montrö konferansı ba 
. ~Ua toplanmağa çaim111Uftn. Ka
~ohlarla alBkası olan devletler 

:hıı on ikisinde açılacak olan bu kon
)~ İfliri.k edeceklerdir. Kapitülis
~~ lağvı talebinde esas itibariyle 

nıücadele artacak 

'İhtilat çıkması beklenemez. Belki Bükıeşten hır göıiintiş 
~ devletler bir intikal devresi istiye- Bükreş, 7 (Ö.R) - Romen mecbur kalmışlar, fakat teselli 
~ 1erdir. Fakat müdafaa edilecek ta- kabinesinde bir değişiklik ol- makamında portfoysuz nazır 
~uı: .. 0lnııyan böyle bir tezin de Mısır muş ve portföysöz nazırlardan olarak kabinede muhafaza edil-
... Uınetince kahul edilmesine ihtimal Yuka ve Dubara kabineden 1 .. tt-ıl mişlerd1. Şimdi ise tamam o a-
~ ~· Mısırda menfaatleri olan çıkarılmıştır. Bu iki nazır 27 
a:...~eketler, bu menfaatlerin himaye- şubatta saö-cenah partilerine rak kabineden çıkarılıyorlar. 
....-ıa ta "' k S yasi mahafil bu kararı Ta-~lll • rn bir emniyetle Mısır kanunları· ve Nazi unsurlarına arşı gös• 
'lta·h~yesine tevdi edebilirler. Bunun terdikleri müsamaha sebebile taresko hükümetinin faşist un-
~ 'ili dü·ünmeğe sebep yoktur. İşgal- şiddetli hücumlata maruz surlara karşı daha şiddetle 
fe .~lında olan topraklarda her türl~ kalarak biri dahiliye, diğeri hareket niyetinde olduğuna bir 
'd Cttiyı rnühalı gören, katliimlıır tertip ad iye nezaretinden istifaya delil s·ayıyorlar. 
~ bugünkü emperyalist devletlerin ı •••••••••••• 11•••••••••••11••••• 1111" .... •••••1111••" "" • 11""'1111"" • •" """ "•• 
'ö~··tri o kadar karannı§tır ki emniyet kadderatının biricik kakimi görmekten tik.lal azmindeki kuvveti tebarüz ettiren 

~· ~lanna hiç yaioımıyor artık .• bizim kadar sevinecek bir millet daha ikinci bir zafer daha kaydedecektir. 
~ 12 "rürkler Montröde yapılacak mü- tasavvur edilemez. Nasıl ki Mısırlı kar- Bize boğailar zaferiyle emniyetimizi 
~ et~~eri, kendi davamw takip ettiği- deşlerimiz de Türkün kurtulut zaferini kazandıran bu ıehrin Mısıra kapitülas
~ tliıllerdeki aJi.ka ve heyecanb ta- inkılap hamlelerini, medeniyet yaJ'lfınl yonlar zaferiyle pürüzsüz İstiklilini ka

:>~eceğiz. . ayni sevinç ve heyecanla takip ettiler zandınnası iki büyük milletin Montröye 
-.._ Mıaırıa aramızda çözülmez kar- ve ediyorlar. kartı tarihi aliluumı .ebedilettirec:ektir. 

~ ....nllr. Gibe1 Mmr mu-l Montrö :rakın fark~ il- ŞEVKET BiLGiN 

lngiliz 
kal arın 

otoriteleri bazı mınta
e.mrettiler tahliyesini 

Roma, 7 (Ö.R) - Peşaverden . 
gelen haberlere nazaran lngiliz 
otoriteleri muayyen bazı mın· 
takaların tahliyeıini emretmiı· 
ler, aksi takdirde lngiliz oto
ritesinı saydırmak için bava 
kuvvetlerinin müdahalede bu
lunacaklarıuı bildirmişlerdir. 

Londra, 7 (A.A) - Hindis
tanın şimali garbi hududunda 
isyan hareketleri evvelki gibi 
devam eylemekte bulunduğun
dan Ingiliz makamlaşı aşağı
daki beyannameyi neşretmiştir: 

Kaisher, Shektu, A tged ve 

ve Arselot mıntakalarında bu· 
lunan bütün şahıslara 6 nisan
dan itibaren tayyare ile hücum 
edilecektir. Ve bu hücumlara 
gece gündüz mütemadiyen de-
vam olunacaktır. 

Çocuklarını ve hayvanlarını 
kurtarmak istiyenler bu mın
takalara terketmeli ve isyanın 
bitirilmesine kadar bu mınta• 

Dellıı'de k!Ql 
katara dönmemelidir. Veziris
tandaki lngiliz valisi kabileler 
fef Jeıine ipi fakirlerinin hare· 

Tore Khle ka
tutulacaiını 

vekilinin saıayı 

ketinden bütün 
hilesinin mesul 
bildinniıtir. 
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Konser 
Dün gece çok 
hararetli alkışlar 
topladı •. 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Münir Nureddin, tanburi Refik, 
Fahire Refik ye kemani Sadi· 
den mürekkep aan'atklrlar 
grubu dün aktam ikinci kon· 
serlerİDİ Yermişlerdir. Salonu 
dolduran bin kişiyi mütecayiz 
dinleyici, Türk musikisinin 
bu güzide Ye mümtaz sanat
karlarını hararetle alkışlamıştır. 
Bilhassa dede merhumun çok 
san'atlı ve 24 muhtelif makam
dan mürekkep bir eseri olan 
"Çar natık,,ı Münir Nureddin 
Türkiyede emsaline tesadüf 
edilemiyecek bir kudreti san• 
atkirane ile okumuş Ye alkış• 
lar salonu çınlatmıstır. Diğer 
san'atkirlar da hepsi ayrı hyn 
lzmirin sevgilerini toplamışlar 
ve kendileri de lzmire unutul• 
maz hatıralar bırakmışlardır. 

•••• 1 • 

Çeltik ekimi 
Torbalıda 800 donüm, Kuşçu 

burnunda 250 dön!im çeltik 
ekilmiştir. Ziraat Vel.iletinin 
emrile Çeltik ekilen yerler 
ziraat müdürlüğünce tetkik 
ettirilecektir. 

Fırınlarda 
işçilerin istirahatlerini temin 

için fırınlarda bundan sonra 
geceleri çalışılmaması ve fırın 
işçilerinin sabahları saat beşte 
işe başlaroalan tekarrür etmiş 
ve bu karar dünden itibaren 
tatbika başlanmıştır. 

----~ Torbalı mezbahasında 
Torbalı belediye mezbaha· 

sında mart ayı içinde 79 ko· 
yun, 296 kuzu, 1 oğlak, 2 
manda, 3 öküz, 1 inek, 12 
dana olmak üzere 394 baş 
hayvan kesilmiştir. 

Burnava mezbahasında da 
28 karaman, 45 kıvırcık, 13 
keçi, 561 kuzu, 285 oğlak, 21 
öküz, 8 inek, 60 dana, 1 ma· 
lak, 1 domuz olmak üzere 1023 
baş hayvan kesilmiştir. 

Tire galipmiş 
Tireden aldığımız bir mek· 

tupta Tire - Ödemiş futbol 
maçının 2 • 3 Tire ıdmanyur· 
dunun galibiyetiyle bitmiştir, 

Halbuki Ödemişten aldığımız 
bir mektup bu maçı berabere 
bildiriyordu. 

Turgutluda 
Nefis tutun yetl,tlrlllyor 

Turgutlu, 7 (Yeni Asır) -
Eskiden beri tütüncülükle uğ
raşan Turgutlu, reklam ve pro
pagandasızlık yüzünden mem
leket piyasasında layık oldu~u 
mevkii alamamış ve tanınma· 
mıştı. Şimdi vaziyet değişmiştir. 
Bu senek istihsalitın tamamı 
iyi fiatlerle ıatılmıştır. Yeni 
sene hanrlığı bir milyon iki 
yüz bin kilo tütünün elde edi
leceği kanaatini vermektedir. 

Bölgenin en iyi tarlalan sü· 
rülmüş, hazırlanmış, fideler di
kilmeğe başlamıştır. Çiftçi 2506 
sayılı kanunun icaplarına uygun 
olarak çalışmaktadır. Bu yıl 
yetişecek tütünlerimizin kalite 
itibarile yüksek olacağına şüp· 
hesiz nazariyle bakılıyor. Tüc· 
carlarımız ve AmP.rikan kum· 
panyalan zeriyatta tekamül 
mevcut olduğunu, nı:fasete 
fazla itina edildiğini takdirkar 
bir lisanla söylemektedirler. 

Rlza Kaya 

., Halkevinde 
Toplantılar, Piyes 

1 - Bugun saat 20,30 da 
Halk şubesi tarafından Halle
leci piyesi temsil edilecektir. 

2 - 16.30 Kütüphane ve 
neşriyat komitesi toplantısı 
vardır. 

3 - 16 da Köycüler şube
sinin komite toplantısı vardır. 

• 

FOÇA 
Müddeiumumisi 
tahkir edilmiş 

• 
Beş yıllık kültür işi 

941 yılına kadar yeniden birçok ilk 
mektep binaları inşa edilecektir 

Foça müddeiumumisi B. ih
sanı tahkir etmek suçundan 
Foça belediye reisi bay Raşit 
hakkında tutulan tahkikat ev

rakı şehrimiz asliyeceza mah
kemesine gelmiştir. Tahkikata 
göre belediye reisi, müddei
umumilik makamında şapkasını 
çıkarmamış, bay Ihsan, reise, 
resmi dairede bulunduğunu 

söyliyerek şapkasını çıkarması 
lüzumunu ihtar etmiştir. Bunun 
ünrine belediye reisi bu su
re le niçin kendisini tahkri et
ti ·-,i:ıi müddeiumumiden sor· .. 
muştur. Yakında muhakemeye 
başlanacaktır. 

Beş yıllık okul inşaat, tami
rat ve istimlak proğramının 

vilayet umumi meclisine tasdik 
edildiğini yazmıştık. Bu proğ
rama göre lzmirle kazalarda 
yapılacak yeni mektepler şun
lardır: 

937 Yılında Seydiköyde 6800 
liraya yeni bir okul yaptırıla

cak, Torbalı dispanserinin oku
la kalbi için 500 lira sarf edi
lecektir. 

Urla ikinci okulu için 10 bin 
lira, Güzelyalıda yaptırılacak 
yeni okul için 10 bin lira sarf 
edilecektir. 

Foça merkezinde istimlak, 
tadil ve tamir masrafı olarak 
1700 lira, Mersinli okulunun 
tadil ve tamiri için bin lira, 
Bayındır merkez okulunun ta-

miri için 500 lira, Bayındır 

yeni okulunun ihata duvarları· 
nın ikmali için 1500 lira tah
sisat ayrılacaktır. 

938 yılında: Armutlu yeni 
okulu için 8000, lzmir Tınaz· 
tepe yeni okulu icin 10 bin 
lira, Seferihisar merkez okulu 
için 10 bin lira, lzmir Zafer 
okuluna pavyon ekleme için 
4 bin lira. 

939 yılında: Sakarya okulunun 
inşası için 10 bin lira, Dumlu
pınar okulu yanında istimlak 
edilerek okula ilave edilecek ev 
için 5000 lira, Alaçatıda inşa 

edilecek yeni okul için sekiz 
bin lira, lzmir Olti okulunun 
yeniden inşası için 6,500 lira, 
Dikilide başlanmış olan pavyo· 

nun tamamlanması için 2500 
lira. 940 yılında: Olti okulunun 
tamamlanması için 3500 lira, 
Bayındırda yeni okul inşası 
için on bin lira, Bergamada 
yeni bir okul inşası için on bin 
lira, Bornovadaki okul binası 
için istimlak ve tadil masrafı 
olarak 4500 lira, Bucada okul 
binası istimlak ve tadil mas
rafı olarak dört bin lira. 

1941 yılında: Çeşmede 16 
Eyliil okulunun yeniden inşası 
için 11 bin lira, lzmir şehit 
Fadıl okuluna pavyon eklen
mesi için 5 bin lira, beştepe
lere civar bir yerdıı belediye 
kararına göre yapılacak' okul 
karşılığı olarak dört bin lira, 
Bayraklı • Turan okulu için 
12 bin lira ayrılacaktır. 

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

Memurlar istihlak kooperatifi 1 Son ay içinde 

Kooperatif ortaklarına Belediye, muhtelif saha
yapılan yardım artacak larda ne işler başardı? 

lzmir memurlan istihlak koo
peratifi heyeti umumiyesi dün 
Halkevinde fevkalade olarak 
toplanmıştır. Nizamnamenin ta
diline dair yapılan yeni muka
vele toplanan umumi heyet 
içtimaında müzakere edilerek 
kabul edilmiştir. 

Bu toplantıya C. müddiumu· 
misi Bay Asım Tuncay riyaset 
etmiştir. Yeni mukavelede koo
peratife iştirak için yirmi hisse 
30 hisseye iblağ edilm'.ştir. 

1 Bu otuz hiue 15 taksitte Geçen Mart ayı içindeki ı 
tahsil edilecektir. Bundae mak- helediye faaliyeti hakkında bir 
sat koperatifin sermayesının cetvel hazırlanmıştır. 
tezyidi ve ortaklara daha vasi Bu cetvele göre, geçen ay 
ve daha şümullü yardım temi- içinde 198 kişi kontratsız ev 
nidir. kiraladıklarındao, 136 esnaf 

Kooperatifin senelik adi top· bozuk gıda sattıklından, 27 
lanlısı bir ay sonra yapılacak• 
tır. 

Kazalardaki memurların da 
kooperatife girebilmeleri takar· 
rür etmiştir. 

ki~i dilendiğinden, 129 fırıncı 

Aşıklar neler yapmışlar? 

noksan ekmek çıkardığından, 
9 arabacı sahte numara kullan· 
dığından cezalandırılmış, gayri 
sıhhi vaziyette oldukları görü
len 3 dükkan kapatılmıştır. 
Mart ayında cezalandırılanların 
adedi 1352 dir. Geçen senenin 

Kızı kaçırmayı becermiş
ler, fakat kurtaramadılar 

Geliniik 
önünde 

kız, aşıkların gözleri 
derede nasıl boğuldu? 

Kemalpaşa kazasında Ha1il 
kızı 15 yaşında Raziyeyi zorla 
kaçırırken bir dere içinde suda 
boğulmasına sebebiyet veren 
Mustafa ile lbrabim lzmir ba
pisanesine getirilmişlerdir. Ya
kında Ağırcezada muhakemele
rine başlanacaktır. Vak'a şöyle 
olmuştur: 

Bayan Raziye on beş yaşla
rında güzelce bir kızdır. Ana 
ve babası öldüğü için ninesinin 
yanında bulunuyordu. Vak'a 
günü evinden yakındaki bir 

t_'.'rlaya gübre taşıyordu. 
Otedenberi kendisini takip 
eden Mustafa ile lbra-
bim keudisini yakalıyarak 
zorla kaçırmağa teşebbüs et
mişlerdir. Ertesi günü kızın 

cesedi dere içinde bulunmuş

tur. Yapılan muayenesinde iffe
tine dokunulmadığı anlaşılmıştır. 

Raziyenin gübre taşıdığı 

tarlada nalınları bulunmuş ve 
bundan kaçırıldığı anlaşılarak 
eskidenberi kızın peşinde do· 
!aşan Mustafa ve lbrahim tu· 

Bay Sami 
Ağırceza mahkemesi zabıt 

katiplerinden bay Sami bir 
buhran geçirerek ağır surette 
hastalanmıştır. Sami memleket 
hastanesinde tedavi altına alın
mıştır. 

IV.if.ilı,ria:ZZ~:CZ:??:l!'Zi.~7%7'ZZZ7TZJ 

Doğum 
Muharrir arkadaşımız B. 

N urinin dün gece bir erkek 
çocuğu dünyaya geldiğini 
öğrendik. Tebrik eder, yav
ruya uzun ömürler dileriz. 
~..f'L'"'LZZZZZZLZOtL7JD 

tulmuşlardır. Vak'a failleri 
kızı kaçırırlarken dereden 
geçtikleri sırada Razivenin, 
ellerinden kıırtulduğunu, 'suyun 
cereyanına kapıldığı için bo
ğulmaktan kurtaramadıklarını 
söylemişlerdir. 
Yakında Agırcezada muha

kemelerine başlanacaktır. 

aynı ayında 1573 kişi cezalan
dırılmıştı. 

Bundan başka 208 esnaf 
muayene edilmiş, 159 köpek 
öldürülmüş, 6 köpek müşahe· 
de altına alınmış, 687 araba, 
otobüs ve otomobil dezenfekte 
edilmiştir. 

150 kilo et ile 126 parça 
kaçak ve damgasız et, 120 kilo 
uskumru, 100 çift torik, 500 
midye, 376 kilo ekmek, 24 kilo 
yoğurt, 100 kilo sucuk, 10 kilo 
salça, 1115 gevrek yenilemiye
cek kadar bozuk olduğundan 
imha edilmiştir. 

B. Ridvan Nafiz 
Aydına gitmiş olan maarif 

müsteşarı B. Ridvan Nafiz ora· 
daki tetkiklerini bitirerek şeh
rimize dönmüştür. 

Yumurta kooperatifi 
Vilayet dahilinde teşkil edi

len on iki yumurta kooperati· 
finin bir birlik halinde çalış

maları takarrur etmek üzere• 
dir. Alakadarlar bu işle uğra· 
şıyorlar. ··-·····-· Evlenenler arttı 

Hazırlanan bir istalistiğe 

göre Mart ayı içinde lzmirde 
154 kişi evlenmiştir. Geçen 
aynı ayda evlenenlerin adedi 
67 ıdi. 
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TAYYARE SiNEMASI 
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TELEFON 
• 3t5t 
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9 NiSAN CUMA GüNü HER SEANSTA 

ŞAHANE MELOD • 1 
New·York Metropoliten Operasının primadonnası GRACE MOORE'un Franchate TONE ile beuber çevirdiği 
en güzel, en eğlenceli, en hisli filmi. GRACE MOORE'un eşsiz güzel sesi ile söylediği " Şahane Melodi ,. ler. 

Ayrıca Paramunt Dünya haberleri Miki l\1avuz canlı karikatürler 
--~~'"'""'""""""""""""""'"'"~""""""""""""""""""""""""""""'""""~-===58~====~==;;;;;;;;==;;;:=;;,;;;;:;;;=ı;;;;;,,;:===-~~~ 

Bir haftadan beri büyük bir muvaffakıyetle devam etmekte olan 
Morlce Chevalier • Marle Glory • Andre Lafaur'un şaheserler! 

Bugün son defa NEŞE 1 LE Bugün son defa 
• • ,.,, .. ..__ 1 ~ ' ,• ' \ "' ~ .! . . ' l .,. .. ' • ~ " . "'. • 1 ' . "!)' • • ı t . . '. 

Neş'e hırsızları 
-3-

M ektepteydim, ihtiyar . bir hlı~ 
camız vardı. Bir gün bıze 1 

hikaye anlattı. Mevzuu fll:Yuk': 
rı Siluyada bir köyde bir ra~~ 
varmıf. Nemrut gibi gülmez 

1
1 

adammış.. Köy halkı ona ra6t ?,' 
dığı yerde yolunu deiiftirir, ~~: 
yuında göue ürkermiş .• Sebe J~~ 
Gülen, oynıyan çocukları tek ; 
etmesi, her tanıdığını acı dili~: 
zehirlemesiymiş.. Hocamız . 
adamdan bir nefe hırsızı JıY' 
bahsediyordu. 

Bi~ /,;~;;e~ çok az gülen, rı" 
şelenen bir ulu•un çocuklarıY1~ 
Bunun sebeplerini kocaman lı~ 
tarihin sayfalarında okum~ , 
mümkündür. Çok çile çekt~rt• 
harpler ve felaketler geçirJiJı. 
Daha yakın yıllarda yüz binle!' 
ce erkeğimizi, kardefimizi, bil' 
bamızı ve efimizi •aVaf meyJıP'' 
larında sehit verdik. 

Neşesi:ıliğimiz bundan.. ftf~· 
hit te pek az gülmeye neşelefl' 
meye müsait.. ~ahit g_iilme;~ 
neşelenmeye mana verıyor. 

şikayetim, muayyen kimselerılk~ 
değildir. Fazla gülen bir . e 
için •Öylenen sözler pek te lehıfl 
sayılmıyor. 

Görülüyor İli bizim de araffl ~ 
da nefe hır.Warı vardır. Bani"',· 
nasıl •usturabiliriz, diye diiffl' 
nüyorum. 

NERiMAN GÜNSA ,, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmlr Askerlik Şubesi 
Relsllğlnden 

ihtiyat istihkam ve ışıJdı1' 
yar subayları için 

1 - Umumi muvazeneye 
dahil olan ve mülhak hususi 
bütçelerle idare edileP 
dairelerde veya sermayesiııill 
devlete ait olan veya hususi 
kanunlarla devletçe teşkil edi· 
len veya bir imtiyazı işleten 

müesseselerde müstahdem olan· 
larla vilayet veya belediye 
daimi encümenleri azalarındaJI 
bulunan ve terhislerinden iki 
sene geçmiş olan 313 doğuııl' 
ludan başlamak üzere 326 do· 
ğumlu dahil yalnız ihtiyat is• 
tihkim ve ışıldak yar subaY' 
!arı. . 

2 - 20-4-937 günü keııd• 
sınıflarına ait birliklerde bulun• 
mak üzere sevkedileceklerill' 
den 19-4-937 günü şubeye 
gelmeleri. 

3 - lzmirde bulunup d' 
kayıtlannı şubemize yaptırıııı• 
yan bu sınıf yar subaylarıoıll 
da aynı günde şubeye geloıe· 
!eri ilin olunur. 

Gazetemiı 
~ 

Ankarada satış teş· 
kilatı yapmıştır 
Gazetemizi okumak isti· 

yen birçok zevat "Ankar•• 
da "Yen Asırı,. bulamadı1'• 
!arını matbaamıza bildirıııiş• 
!erdir. 

Yeni Asır gerek Ankar•h 
okuyucularını tatmin eıoıe1' 
ve gerek lzmirden Ankar•Y' 
giden okurlarını alıştıkları 
" Yeni Asır dan mabrulll 
bırakmamak "için Ankarıııl~ 
teşkilat yapmıştır. " Yen~ 
Asır " Ankarada aşağıda1' 1 

yerlerde satılacaktır : 
Akba Kitap evi 
Karaoğlanda All I' 

Saman pazarında 0 11 

Ali yl 
Yenl,ehlrde ba 

Mu~tafa 
TUtUncU Ali Ekber 

"
,. 

Ahmet Enver bak 
llyesl tutun gı,esl. ~I 

Taştıanda gazete 
Yakup 

TUtUncU kardeşlel' 
pazarı 

P< stacıda gazete~1 

1 

b~ 

la 
Ilı 

c 
b 

•ı 
ol 

ti 
Ilı 

Ilı 
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Karabük 
lktısat vekilimizle 

Ingiliz 1"'icarct 
nazırı arasında 
Ankara 7 ( A.A ) - Kara-

bükte demir ve çelik fabrika· 
larının temel atma merasimi 
lllünasebetiyle lktısat vekili B. 
Celil Bayarla lngiliz T icaret 
Oazırı Valter Runciman ara· 
ıında aşağıdaki telgraflar teati 
olunmuştur: 

B.Valter Runciman 
Ticaret nazırı 

LONDRA 
. Karabük demir ve çelik fab
tıkalarının temel atma merasimi 
lllünasebetiyle bu işteki kıy
illetli alakanızı anar ve derin 
•aygılarımı sunarım. 

Iktısat vekili 
CELAL BAYAR 

Ekselans Celal Bayar 
lktısa t vekili 

TÜRKiYE 
Karabük demir ve çelik fab

rikalarının temel atılması müna
ıebetiyle lutfettiğioiz telden do
layı pek ziyade müteşekkirim. 
Bu teşebbüsün inkişafının iki 
lbemleket arasındaki dostluğu 

•e teşriki mesaiyi ayrıca tak
•iye edeceğinden de eminim. 

Ticaret Nazırı 
RUNCIMAN 

•••••••••••• 

Yedi papas 
mahkemede 

Roma da 
Bir teıevlzyon mer

kezi k·ırulacak 
Roma, 7 (Ö.R) - Romada 

büyük bir televizyon merkezi 
kurulacaktır. Bunun hakkında 

mühim tetkikler yapılmış ve 
şimdi tam bir proje hazırlan
mıştır. Buna göre Romanın 

merkezinde çok büyük bir te
leviyon perdesi kurulacak ve 
vatandaşlar uzak memlelCetle
rin hadislerini burada göz!erile 
takip edeceklerdir. Bu tesisat 
teknikin en son terakkilerine 

Lizkiyede isyan çıktı 
• 

Komisere bir talebname gönderdiler 
Bazı imtiyazlar verilmesini istiyorlar 

lstanbul, 7 (Tele/onla)- Su- ali komiserine gönderdikleri ta- mizclen) - Bağdatta bulunan 
riye isyanı hakkında muhtelil lepJ!ame alakadarları lena hal- Suriye fevkalade komueri Bay 
kaynaklardan alınan en son ha- de sinirlendirmi,ıir. Laz.kiyeliler Dö Martel'in acele tayyme ile 
berler, isyan hmeketinin çok fÜ· talepnamelerinde birçok imti - Suriyeye gittiği mahallinden bil
mullü olduğu hiuini vermekte- yazlm istemekte ak•i halde ha- diriliyor. Suriye hükümeti ve 

kk rekete battvuracaklarını aırıkıra F k · ı· ·· · · · l dir. Paria, isyan ha ında pek "' :w :w ransız omıser ıgı ısyan ışıy e 
bildirmektedirler. kısa haberler veriyor. yakından alakadar olarak ciddi 

Suriye heyeti Adanadan ge- db' l ı ı d Cebelidürüzde başlıyan ve sa- te ır er a mış ar ıt'. 
uy~un ve çok modern olacak- · çerken iıyan hakkında kendile- ) 

hasını genişleten i•yandan sonra Tine sorulan bir suale: Adana, 1 ( A .A. - Suriye he-
tır. ihtiyaç halinde bu televiz- b l d lb t' h · · d t' Kend'l Lô.zkiyeliler de, aş_ arın a ra- -«Hadisenin hakiki mahiye- ye ı fe rımız en geç ı. ı e-
yon merkıi ltalyanın diğer bü· him Genç olduğu halde hmeke- ti hakkında malumatımu: yok- rinden mülakat talep eden Ada
yük şehirlerine de nakledile· te geçerek i•yan bayrağını çek- tur, demiılerdir. na gazetecilerine mazur görül-
cektir. mişlerdir. Lii.zkiyelilerin Suriye latanbul, 1 (Husuıi muhabiri- melerini bildirdiler. 
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Varşova üniversitesinde karışıklık 

1 Salonlarda bombalar 
infilak 

• • • 
Varşova, 7 ( A.A ) - Yük

sek teknik tetkikat mektebin· 

etmiştir 
• • 1 • 

Londraya gidecek 
~eyet tespit edildi 

Heyet Ege ile gidecektir. Bir piyade 
kıt'am!z ordumuzu temsil edecektir 

de derslere beş'andılstan biraz 
Berlin, 7 (Ö.R) - Katolik sonra ders salonlarına boğucu 

Papasl arına kaşı şiddet tedbir· 

irad etmiş ve bu hitabe radyo 

ile neşredilmiştir. Nazır mua· 
vini demiştir ki: 

Ha!i hazırda ııormal bir ça-

lışma mevzuu bahsolamaz.Vaz

iyet şiddetli tedbirler ittihazını 

mec huri kılacak mahiyettedir. 

lstanbul, 7 (Telefon) - lngiltere krala Altıncı Jorj'un taç 
giyme merasiminde hükumetimizi temsil edecek olan heyet tesbit 
edilmiştir. Heyete Başvekil bmet lnönü riyaset edecektir. 

leri birbirini takip etmektedir. veya gözyaşı döktü rücü gazlı 
Res:ni bir tebliğle bildirildiğine bombalar atılmıştır. Koridor· 
göre 7 katolik papası Kolon- )arda bir bumba infilak etmiş-
Yada ihanet cürmile itham tir. Bütün dersler tatil edilmiş- Talebenin ekseriyetinin karga-
tdiferek muhakeme edilecek- tir. şalak çikaranlarla hiç bir a' a-
Jerdir. Bunlar aynı zamanda Mezabip nazır muavini B. kası yoktur. istedikleri bir 
komünistlerle iş birliği yap- U jeşky dün üniversitelerdeki tek şey vardır. Sükun ve inti-
lllış olmakla suçludurlar. vaziyet hakkmda bir. hitabe zam dahilinde çal ı şmak. 
.................................................................................................................................... 

Belgr.ad seyahatı bugün başlioyr 

Baş vekilimi,. e Ha. Vekilimiz refakat 
ediyor. Gazeteciler dün gitmiştir 

Belgradda Çekoslovakya Cumhur başkanının temas
lar!ndan sonra neşredilen tebliğ çok vazihtir 

-BQftaralı birinci •ahilede
bu ihtimal halinde de iki dev· 
letin dayamşmasmın tam ola
rak muhafaza edileceği teb· 
liğden anlaşılmaktadır. Esasen 
)' ugoslav milletinin B, Ben ese 
karşı gösterdiği fevka lade 
candan muhabbet eserleri bu 
siyasetin devamına en iyi te
lbinattır. 

ZiYARETLER 
Belgrad, 7 (Ô.R)- Çekoslo· 

•akya Cumhur reisi B.Beneşin 
Belgrad ziyareHnin ikinci günü 
kral Aleksandr ile Meçhul as· 
kerin ve lcral Piyerin mezarla
rına yapılan saygı ziyaretlerine 
tahsis edilmiştir. Dün kral sa· 
rayında yapılan kabul resminde 
8, Beneş kral Piyere altından 
bir aeyahat takımı ve prens 
Poıa da Bohemya mamulatın
dan son derece nefis bir kris-

~~ •• :•k~:ı ka~:.~~:ı.::~iÇI!~ 
~Urnbur reisine meşhur Yugos
a.., heykeltraşı Rozin ~vi çin 
hse~i olan l<üçük bir heykel 
edıye etmiştir. 

Belgrad'da yapılan müzake
~tler Küçük antant konseyinin 
ararlarım teyic\ etmek imkanı

n.' Vermiştir. Bilhassa Maca
tıatiinla Yugoslav arasındaki 
lrıij nasebetler bakımından Yu-
tosfav bükümeti Romanya ve 
Çekoslovakyanm iştiraki olmak
h•tın hiçbir şey yapılmıy~cagı 
ti •ldunda liat'i teminat vermiş- . 
il r. Ya bütün küçük anlaşma 
p e Macaristan arasında bir 
•kt yapılacak yahut hiç bir 

anlaşma devletleri arasındaki 
emniyet paktmın genişlenmesi 
meselesi de tetkik edilmiş 
ve konseyin vardığı netice te
yid olunmuştnr. Yani Küçük 
antant devletleri Fransanın 

bu hususta yaptığı teklife ne 

müsbet ne de menfi mahiyette 
bir cevap vermiyecektir. Bu 
mesele şimdilik talik edilecek 
ve ileride müsait bir saatte 
tekrar ele alınacaktır. 

Çekos!ovak cumhur reisinin 
seyahti y~!nız Yugoslavya 
ve Çekoslovakya arasındaki 
dostluğun mükemmel bir teza· 
bürü olmakla kalmamış, bu 
dostluk üzerinde halk hissiya• 
tının kendiliğinden tezabüri 
vesilesinden başka küçük an· 
laşmaya medsup üç devlet ara• 
smdaki münasebetleri tavziba 
ve her türlü anlaşmazlıkları 
dağıtmaağa da yaramıştır. 
Küçük anlaşma gurubu bugün 
h iç şüphesiz her zamandan 
daha kuvvetli bulunmaktadır. 

ROMAYA GÖRE 
Roma, 7 (Ö.R) - Çekos

lovakya Cumhur başk3nı B. 
Benesin Belgrad görüşmeleri 

ltalyan sivaı1i mahfelleri tara· 
fından derin alaka ile takip 
edilmiştir. Mevcut intiba B. 
Benesin Belgradda takip ettiği 
gayenin akim kaldığı merke· 
zindedir. Üç küçük antant dev· 
letinin müşterek hareket tarzı 

· son Küçük Antant konseyi · 
tebliğinde neşredildiği gibi kal· 
maktadır. Küçük Antant dev· 
Jetleri arasında ve bunlarla 

1 
d1m paktları akti için Fransa 
tarafından yapılan teklifi B. 
Benes Yu~oslavyaya kabul et• 
tirememi ştir. Umumiyetle öyle 
tahmin ediliyor k;, Çekoslovak 
başkanının bu en son ve en 
yüksek gayreti h içbir netice 
vormemiştir. 

Paris, 7 ( Ö.R ) - " Pelit 
Parisien ,, B. Benes tarafından 
Belgrada yapılan seyahatin çok 
yüksek bir siyasi şumt1lü ol
duğunu müşahede ettikten 
sonra Yugo111lavyanın iki taraflı 
paktiar akdini iltizam eden 
yeni siyaseti hakkında Belgrad 
hükümetinin kararları üzerinde 
hiçbir tesiri olamadığmı kay· 
dediyor. Bir karşılıklı yardım 
paktı meselesinin .şimdiki halde 
tedkika değtr bir mevzu ol· 
madığı B. Benes'e anlatılmıştır. 

Paris, 7 (Ö.R) - "Oeuvre., 
gazetesi Çekoslovakya cumhur 
başkamnın Belgrad ziyareti 
münasebetiyle bu seyahatin 
bazı noktalarda biç tüphe 
sız menfi net:celerle kar· 
şılaşhğını, bununla beraber 
ihmal edilemiyecek bazı müs· 
pet neticeler de verdiğini kay
dediyor. Bu gazeteye göre 
B. Benes ve Krofta Yugoslav· 
ya siyasetinin Roma ve Berline 
dogru pek fazla inkişaf etme· 
mesini elde · etmişlerdir. Bu 
sayade Çekoslovakya Yugos
lavyanın harici siyaseti üzerin· 
de her zamandan daha mües• 
ıir olacaktır. Küçük Antanbn 
sağlamlığı sarsılmayacak ve 
ıimdiye kadar bu blok tara· 
fından güdüJmilf olan •iyaset 

Heyette Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras, Ordu müfettişi 
Orgeneral izzet.tin Çalışlar, Amiral Şükür Okan, Riyaseticumhur 
muhafız alayı kumandanı Ismail Hakkı, Başvekalet ve Hariciye 

vekaleti kalemimahsus müdürleri dahildir. Bir p iyade kıtamız da 
Ordumuzu temsil edecektir. Heyet Ege vapuruyla gidecektir. 
Ege vapuruna Kocatt:!pe torpidosu refakat edecektir. Heyetle 
beraber gazeteciler de gidecektir. 

••••• 
~ ~ogaritma kelimesinin orijini 

Bu usulü ortaya koyan 
bir Türk alimidir ... 

Logaritma cetvellerinin başına 
adı konulacaktır Harzemlinin 

Ankara, 7 ( A.A ) - Türk 
Dil Kurumu Genel Sekreter· 
liğinden: 

Logaritma sözünün isterik 
orijinini . lstanbul Üniversitesi 
Türk Tefekkürü Tarihi Do
çenti B. Hilmi Ziya Ülken 
buldu. Logaritma denilen hu· 
susi hesap usulü ilk olarak 
Harzemli Musa oğlu Mehmet · 
adında bir Türk alimi tarafm
dan dokuzuncu asırda ortaya 
konmuştur. 

Mehmet o asırda Matemati 0 

gin mucidlerinden sayılan üç 
kardeşten biridir. Memun ı.a
manında nısfınnehar kavsini 
Sincar ve Kufe sahralarında 
ölçen bunlardır. Mehmet mem
leketine nisbetle elharezmi ya· 
hut arabcada kullanıldığı gibi 
elharezmi denmekle maruftur. 

Türkçe oldu Arap lehçesiyle 
el ve litincede ve latinceden 
türeme dillerde al, el, il olarak 
görüyoruz. Bu yüksek Türk 
alimimin eseri ancak 12 nci 
asırda garpta latinceye tercüme 
edilmiştir. Bu tecümenin tek 
nüshası Kembriçt~dir. O 
asırlarda esere türlü isimler 
verilmiştir. Algorismus, Alcbo· 
arismus, Alkauresmus, Algorit
mus ve Algoritbme, Logaritme. 
Bu ıon kelimelerde ğörülen 
Th bilindiği gibi T değil Z 
veya S dir. Larousse Du Vin
gtieme Siecle dahi Logaritbme 
kelimesini dokutuncu asır baş· 
Jangıcında yaşamış olan Mate· 
matisiyen Musa oğlu Mehmet 
Alkbarezmidf'n gelmiş bir ke· 
· me larak l•term6ktedir. · 

Bay Doçentin bir dileğini 
daha bildirmeliyiz. 

Logaritma cedvellerinin ba
şma Harzemli koymak. 

Türk Dili kurumu bunda bü
yük isabet görür ve Doçentin 
fikrine tamamen iştirak eder. 

Bu isterik bilgi karşısında 

artık lugaritmanın icadını Is· 
koçyalı Baron Jean Nepere 
medyun olmad1ğımııı söyliyebi
liriz. Bu yüksek lngiliz mate· 
matisiyebi Olharezmiden yüz 
sene sonra dünyaya gelmiştir. 

T. D. Kurumu Genel 
· Sekreter adma 

H. R. Tankut 
1. 1 

Her tarafta 
Feylzll yağmurlar 
endltelerl dağdb 

Adana, 7 ( A.A ) - Bugün 
bölgede fasılalı yağmurlar yağ· 
dı. Çiftçi vaziyetten çok mem· 
nundur. 

Zile, 7 ( A.A ) - Bir ay
danberi devam etmekte olan 
kuraklık dündenberi yağan 
bereketli yağmurlardan sonra 
zail olmuş ve ç:ftçinin bütün 
endişelerini gidererek yüzünü 
güldürmüştür. .. 

loebohc, 7 (A.A) - Uç gün 
süren kaho sisten sonra dün 
akşamdanberi ~asılasız surette 
faydalı yağmurlar yağmaya 
başlamıştır. Zürra ve çiftçiler 
sevinç içindedir. 

Kastamonu, 7 (A.A) - Üç 
gündenberi yağan devamh 
yağmurlar arasmda •iliyetin 
yüsek yaylalaıına fazlaca mik 
tarda kar dil11Da.u1r. 

saftlf8a 

Bay Suriç 
Sovy&tlerln Parls 

sefiri oldu 

Bav Sutiç 
Moskova, 7 (Ö.R) - So•yet 

Rusyanm Almanya sefiri Bay 
Jeen Suriç dün Moskovatian 
Berline hareket etmiştir. F~kat 
orada az bir zaman kalacakbr. 
Zira B. Suriç Paris sefirliğiode 

B. Potemkine halef olarak ta· 
yin edilmiştir. B. Suriç Sovyet 
Rusyanın en parlak diJJlomat
Jarından biri telakki edilmek· 
tedir. Berlinden evvel uzun 
seneler Ankarada Sovyetler 
birliğini temsil etmiş olan bu 
kıymetli diplomat Lenin nişa• 
niyle taltif edilmiştir: Bu nişan 
ise fikir adamlarına pekaz ve• 
rili. Diplomasi mesleğinde B. 
Suriçten başka yalmz Litvinof 
ve Rusyanıo Mogolistan sefiıi 
bu nişanı kazanmışlardır. 

Şeker konferansı 
Piyasanın karıştkllkların· 
dan mes'ul olan kimdir? 

Londra, 7 (Ö.R) - Beynel· 
milel şeker konferansı dün 
sabah B. Ramsey Makdonaldın 
ve öyleden sonra lngiliz Sii· 
mürgeler nazırının riyaseti al
tında iki defa toplanmıştır. 
istihsal ve istihlak arasında 
müvazcne tesisi meselesi üze· 
rinde yapılan umumi münakaşa 
esnasında Fransız delegesi ve 
ekonomi nazırı B. Sp:nosse 
Fransa ve müstemlekeleri için 
istihsal ve istihlak arasmda 
müvazenenin senelere göre 960 
bin, ve bir milyon 250 bin ton 
arasında tahakkuk etmiş gibi 
olduğuna söylemiştir. Bu mes· 
eleyi halleden mesleki anlaş· 
malarm tarihçesini yaparak 
Fransız nazarı konferansın top· 
!anmasına sebep olan piyasa 
karışıkhklarmdan Fransanın 
asla mes'ul olmadığım söylemiş 
ve Fransa için ihtiyaç halinde 
istihsal fazlası ihraç edebilmek 
zarureti üzerinde ısrar etmiştir. 

Fransa'da 
Sağcenah partilerinin 

endl,elerl 
Paris, 7 ( A.A ) - Fransn: 

sosyal partisi şefı De La Roc
que a leyhine ikame edilmiş 
olan dava münasebetiyle B. 
Kerrillis Ekt> Dö Paris de di
yor ki : 

Hükümetin amele sendikala· 
rı tarafından yapılan taıyil< 

önünde serfuru etmiş olduğu 
bedihidir. Böyle bir teslimiyet • 
diğer bir takım teslimiyetlerin 
mukaddimesinden başka bir 
şey olamaz. B. De La Rl!aque· 
un kanuni bir parti teşkil et-
mesi sırf büyük bir milli fırka 
teşkil etmek kabiliyetinde ol· 
doğunu isbat eden yegane 
adam olması sebebiyle mene
<iilmiştir. 

Sol cenah gazeteleri bilhas· 
sa La Populaire ile Humanite 
son derece memnuniyet izhar 
etmekte- ve Fransız Sosyal 
partisinin yakında fesbedilece· 
ğini tahmin eylemektedirler. 

Hep o yarış . 
ltalyanın kızllden~dekl 

deniz Uslerl 
Roma 7 (Ö.R) - lta lyan ce· 

niz kuvvetlerinin artması hak· 
kında Italya Bahriye nezar.eti 
tarafından neşredilen teu1iğ 

Londrada derin bir alaka ile 
karşılanmıştır. Gazeteler yalnıı 
deniz kuvvetlerinin teşkilatı 
için ayrılan masrafların artma-
ıiyle değil, aynı zamanda Kı
zıldenizde ve Hint okyanosuo-
da ltalyan deniz üslerinin ku\I· 
veti ve sağlamlığı hakkındakı 

teminatla da meıgul olmakta· 
ular. 
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Müzelerimizin tarihi: 

Medeniyetlerin beşiği 
olan lzmirde ve Ef ez de 
Müzelerimiz nasıl kurulmuştur ? 

YENi ASIR 

Edirnede 
•••••••• 

iş kanunu için 
hazırlık yapılıyor 
Edirne, 7 (Hususi) -Kahve ve gazi

nolıırda iskambil kağıda oyunlannın 

yasak edilmesi umumi meclisce karar
kararlaştırılmış ve keyfiyet vilayet tara
fından zabıtaya bildirilmiştir. 

YAZAN : AZtZ şehrin şöhretiyle uygun yeni bir müze Bl51KLET YARIŞLARI 
(tmnbul mü%eleri U. müdürü) binası inşası için fırsatlar aramağa tc- Edirne, 7 ( HUSt1Si ) - Türk spor 

- 3 - vessfil etmiş idim. Bu hususta ilk mü- kurumu Edirne bölgesi tarafından milli 
Ali Tevfikin ayrılması üzerine yeri- racaatım vilayete ve müteakiben bele- bisiklet takımında yer almış bisikletçi

ne tayin olunan Ömer Salfthettin Kan- diyeye oldu ve her iki tarafca da sem- ler arasında bir ( Seri ) bisiklet yarışı 
tar •.•......• tarihinde işe başlamıştır. öte- pati ile karşılandı. Yalnız İzmir gibi tertip edilmiştir. Birinci yarış: 11 ı_ Ni
denberi malfun olan bir kaide vardır yan yanmış, hnrap olmuş binblr ihti- san pazar günü olup mesafesi 30 ~ilo
ki müzeler daima tedrici tekamül kai- yaç içindeki bir şehrin müze inşası metredir. 2.3.4.5 .6.7nci koşular da 18 
desine tabi olarak inkişaf ederler. İz· için gerekli bir parayı bir sene bütçesi Nisan, 25 Nisan, 9 ve 23 Mayıs, 6 ve 
mir gibi medenl bir muhitte yeni kuru· içine sı.loştırmanın imkfuısıilığını da 

1 
ıo Hıı.2iranda yapılacaktır. . . . k 

lan blr müessesenin ilınt ve idari bakı- takdir etmemiz lazımdır. Evvela ar- Bu yedi yanş sonunda bırı~cı a;;
mmdan hıimmalı çalışmalan icap etti- sanın teminine karar verildi. Beledi· nana bölge tarafından son sıst~m .. ır 
ren birçok işleri olduğunda şüphe yok- ye reisi Aziz, yangın yerlerinde cesim ( Vitesli bisiklet ) ikinci b vc.

1 
üç~nc.~_:e 

tu. Bu itibarla mildürlilk vazüesi ko- bir sahanın pnrk haline ifrağı tekar. de birer bisiklet ayakka 1 1 e anı wıı 
•-·· ildi Eski b do lan Ur tC · d · b · b k ' hediye edilecektir. ~ bir iş değ· ·. ir stum o r e ıgm en yeru ınanın u par 

1 

tŞ KANUNU 
SaWıettinin ilk defa olarak müze mil- içine kurulmasını münasip görüyor ve . • 

15 
H . 

dUrü olmakla beraber :z.elmsı, çalışkan- yazdığı 15 - 3- 1927 tarih ve 1132 nu· Edırne, 7 ( Hususı ) - ~ran-
.. . :- da tatbik sahasına geçecek olan ış ka-

lığı ve yaptığı işleri temiz yapmak hu- maralı tezkerede muze proJe ve plan- T k b··ı . dek" haz ık 
. . b led' nununun ra ya o gesm ı ır ı -

susundaki titizliği bu işte muvaffak !arının tanzimıne e ıye mimarı 1 .. d . '- .. T k an goz en geçumeJL uzere ra ya 
olacağına şüphe bırakmıyordu. Sala- Necmettinin memur edildiği cihetle U • -F . 1.v. k . ·· . . . . . . mumı mu ettış ıgı e onomı muşavırı 
hettin, Ali Tevfikin bll§lanğıçta oldu- kendısine ızahat vermeklı[.rım bildirili- B .M h V d d"" - '·--m ç ay a mut ar ar un ~ a-
ğu gibi nihai tertip ve tanziminde bana yordu. Belediyede tebcddill olunca ilk u _ 1 k k t t · t• · Mahmut 

naıuı;a eye are e e mış ır. 
hakikt bir yardımcı olmuştur. teşebbüslerimizi yenilemek ve baştan Vnrdar oradaki tetkikatını bitirdikten 

Kilisenin tamiri İ"'n vali general lh- işe b~c::lamak lliumgeliyordu. 1ki sene T k. d v k · ır- ""15" sonra e ır abrına geçece tır. 
sanın mcsbuk himmetini minnetle an- f asllasız devam eden teşebbUsatun üze- EDlRNEDE AT KOŞULARI 
malıyım. Lakin 1927 de müzenin ilk rine evve!A 42 ve sonra 76 numaralı Edirne, 7 (Hususi) _ Trakya böl-
ncşrcttiğim rehberinde de zikrettiğim adnnın 15000 liraya belediyece müze gcsine şamil olmak üezere her sene ilk 
veçhile gerek vali general K6.zım Diri- namına mlibayensı tekarrür etliği dok- ve aonbahar mevsimlerinde Kırklareli 
kin ve gerek belediye reisi Azizin mü- tor HU!Usi imzasiyle aldığım tezkerede vilayet merkezinde yapİlmnkta olan 
zenin bir an evvel açılması hususunda bildiriliyor ve 18-7-1929 tarih ve 6231 büyük at koşulannın bu ilkbahar mev
sıımimt yardımları olmasaydı, itiraf numaralı tezkere ile de yeni bir müze eiminden itibaren Edirnede yapJmasa
ederim, müzenin bu kadar az müddet yapılabilmesi için bütçeye para kona- na karar verilmiştir. Koşu için çok mü
içinde açılması mUmkün olmazdı. Ad- cağı resmen işar olunuyordu. sait olan aahanın tanzim ve tevıüne 
lan geçen Kıizım Dirik ile belediye re- İzmirde bir müze teşkili ve sonra baılanmıştır. 
isi Azizin hususi vilAyet ve belediye asri bir bina kurulması hakkındaki te
bUtçesine koyduklan tahsisat müzenin şebbüsatımın ne derece devamlı ve 
bir an evvel tertip ve tanzim.ini mfun.. muttarit bir saye dayandığını Vekil 
kün kılmıştır. Bilahare belediye reisli- Necati merhum anlamıştı. Her yaptı
E:tinde bulunan Dr. HulOsinin de müze- ğım iyi işler için beni taltif ederdi. Bu 
ye karşı sempatisini unutamam. cümleden olmak üzere 2()..10-1936 ta-

Bc.rgama, Sart, Priyen. Didim, Mi- rih ve 1433 numaralı takdirnamede ... 

Alman mezahlp nazırı 
Atina, 7 (A.A) Almanya 

mezahib nazın B. Reust hali
hazırda Mora da bulunmakta 
olan kralı temsil etmekte olan 
Veliahd prens Pol tarafından 
kabul edilmiştir. 

a Nisan ıeB!,_ 
::W:- = • 

Nazilli do uma kombinası 
Bu güzel şehrimize daha şimdiden 
büyük bir kudret kazandırmıştır 

Beyaz altın Nazilli ınÜ8tahsilini hakikaten zengin edecektir. 
Halkın ödeme kudretinde şayanı dikkat bir yükseliş vardır 
Fabrikanın Nazilliye daha şimdiden MENDERES ViLAYETi HORSUNLU KANAL! 

neler kazandırdığını anlamak için şe- Naz.illide anlattılar: Türkiyenin ilk sulama kooperatifi. 
birde bir iki gUn kalmak kAfi.. Nazilli Dahiliye vekaletinin Menderes hav- senelerce evvel Nazillide kurulınuştııt· 
adeta daimi bir .:enlik içinde .. Geceleri zası hakkında bir projesi Varml!Ş.. Bu Köylü ve büyük arazi sahipleri koO' 

~ k 'f' 
sokaklar kalabalık.. lrili ufaklı lokan- projeye göre ~·eni bir sana~i. şehri ha- peratifin mt\nasını v~ faydal~~ı ~ 
talarda iş oluyor. Oteller işleyip duru- line getirilmekte olan Nazillınin mer- ramıştır. Kooperatif o rnuesses 
yor. Şehir, fabrikanın temeli atıldığı kezi bir vaziyete getirilmesi, Aydın ve ki, onun. ~llibaşlı b~ sahibi yok~ 
zaman yukarı Nazilliye inhisar ediyor- Denizli viffiyetlerinin Menderes vilaye- 1 Kooperatifın her ortağı, kurulan ı:ıı 
du. Şimdi aşa~ı Nazilli yolu üzerinde U adı altında birleştirilmesi mevzuu- es.5esede sfıyi nisbetinde ortaktır. 'f,/ct' 
hareket fazlalaşmış.. Yeni binalar yük- bahismiş.. O zaman Nazilli, Menderes diğinin fazlasını almağa çalışacaktı!· . 
seliyor. Toprak kıymetleri her gün bir vilayetinin merkezi olacakmış.. Sulama kooperatifinin Nazilli ~ 
az daha yükseliyor. Öyle tahmin edilir • takasında kısa bir zaman içinde b 
ki yukarı. ~ğı Nazilli arasındaki boş- duğu inkİ,1af imkaru, doğrudan doğt\" 
luk üç, beş sene içinde kalmıyacak. ya köylünUn eseridir. Allnhın rahlllt' 

Şehir genişlediği için nakil vasıtası- tinden daimi surette medet urnıtl~ 
na ihtiyaç var. Belediye ve kayma· toprağa emanet edilen yüz binlerce ~ 
kamlık daha şimdiden bu mevzu Uze- milyonlarca liralık sermayeyi tabiııtıJI 
rinde işliyorlar. Kaymakam B. 1hsan hükümleri nltında idareye çal~ 
vesaiti nakliye ve elektrik işleri Uze. eidd.1 müşkül ve zordur. Bugün bil 
rinde ehemmiyetle meşgul olduğunu mıntakada geniş bir arazi parçası s1.11.s" 
söylediler. ma kooperatifinden istifade ediyor. lJıl 

Nazillide belediye ile kaymakamlık kooperatülerin elde ettikleri iyi neti~ 
arasındaki ahenk, hemen pek az kaza- ler, diğer yerlerde de benimsen<W 
lara nasip olmuştur, diyebilirim. Ve- için sulama kooperatülerinin öııfı' 

rasyonel bir çalıc::ma havasına uydıl' saiti nakliyenin, otobüs işlebnek sure- ..,. 
tiyle temini düşünülüyor. Tramvay ke- rulmasına teşebbüs edilmiştir. . 
limesi ağıza alınmaya cesaret edilmi- Horsunlu kanalından daha geniş bil' 

sahada istifade edilmesi için ynp~ 
tetkiklerin müspet neticeler verdiğiıJ 
Nazillide memnuniyetle öğreniyorl.11-
Horsunlu kanalının uzatılması için rJJ 
fıa Vekaleti 600.000 lira tahsisat knb 
etmiş ve bu hususta bir de proje hB' 
zırlanmıştır. Bu tahsisatın 937-938 sC' 
nelerinde tamamlanacağı anlaşılınnktıt' 
dır. 

yor. Sebebine gelince, yeni şehirleri

miz ötedenberi tramvay işleten şehir

lerdeki fecaati gönnilş gibidirler. 
Vesaiti nakliye ve elektrik işleri bir 

birine muvazi olarak yürüyor. Fabri
kanın kurduğu büyük elektrik santra· 
lı, şehrin elektrik cereyanından on kü
sur misli fazla .. Fabrika, şehrin elek· 
trik ihtihacına, geniş vesnitiyle cevap 
verecek. Bu husus görüşülmüş ve esas 
itibariyle anlaşma bile olmuş .. 

BEYAZ ALTIN 

Jet, Kolofan, Niza, Stratonike, ve De - «Mesainizi takdir eder, memleketin sa- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... •••• 
nizll harabelerinden getirdiğim sandık hai ihtısasmız dahilinde bulunan işle- name Maarif vekaletince de kabul ve ler. Ayni zamanda vali Khım Di • 

Akala pamukları 

Sayın Başvekilin cBeyaz Altın> adı· 
nı verdikleri pamuk, Nazillinin yarıtı' 
ki oluşunda büyük bir rol oynanıO.ş 
namzettir. Naz.illi müstahsili pamuk sC" 
ferberliğine başlarken hükümetiıniıit'l 
ve resml dairelerinin arzuladığı c~ 
ve tipte pamuğun yetişme şek1Ueıi 
üzerinde uğraşıp duruyorlar. Arazi 0 

kndar mUnbit ve mahsuldar ki,modcrt'l 
vasıtalarla istihsalatın kısa bir zaınııl' 
içinde iki misline çıkarılacağı ümit cd1

' 

liyor. 

dolusu eserlerle müzenin muhteviyatı rinde a.zam1 muvaffak olmuş bir genel tasdik buyurulması üzerine (tzmir ve rik:in gösterdiği enerji dolayısiyle her 
artmıştı. Diğer taraftan Selçukta Efe- olarak muhafauıi mevki etmenizi can- havnl.isi Asan atikn muhipleri cemi - sene üstüste asarıatika muhipler cemi
zosta Maarü vekaletinin Avusturyalı- dan dilerim> diyordu. Yine merhum yeti) namı altında bir tcşekklil İzmir yeti namına verilen baloların hasılatı 
.lıırla ~birliği yaparak 1926 eylülünden 27-3-1927 tnrih ve 5598 numaralı bir müzesinin kil§at resmi olan 15 şubat da İzmir müzesinin ternkki ve inkişa· 
itı'baren başladığı hafriyatta çıkan mu- tnkdirnamesinde kıymetli ve muttarit 1927 de davetliler arruınıda cemiyete fına hasr ve tahsis olunuyordu. ·!zmir 
nraım eserler; İzmir milzesine mühim mesainiz müdürler encümenince sizi Uz.a kaydolunn.rak derhal idare heyeti mUzesinin birinci, ikinci Türkçe ve 
bir mevki vermiştir. 1339 dan itibaren takdir etmek vazife olmuştur. Müşa- intihap ve teşekkül etti. Riyasete K~- Fransızca rehberleriyle Ayasuluğ -

bilfiil vücut bulmasına çalıştığım İzmir hedeleriınize istinat eden hummalı me- zım Dirik, ikinci reisliğe Maarif emini Eferos ve Bergama tarih ve rehberleri 
mUzesi aıtık halkın z.iyaretine nçılabi- sainiz ayrıca mucibi memnuniyet gö- Fuat, umumi katipliğe makale sahibi hep cemiyetin parasiyle neşredilmiş 
lirdi. Ve 15 şubat 1927 de açıldı. rülmüştür. Sizi tebrik ederim> derken asarı atika müfettişi Aziz, muluısipliğe idi. 

Bu haberin ne dereceye kadar doğ
ru olduğunu Nazillide tahkike imkan 
yok.. Bununla beraber üzerinde duru
lacak bir mevzu.. Nazillinin bir sanayi 
şehri haline getirilmesi, yalnız Nazilli 
dokuma kombinasının kurulmasına 

münhasır kalıruyacak .• Nazillide daha 
birçok işler yaptlması mUmkün görü· 
Hıyor. 

Nazillide şunu memnuniyetle ınUşll: 
hede etmek milmkün ki, bu havalide1'1 
miistahsil, memleketin diğer yerleritı' 
deki müstahsilden kemmiyet itibari)'ıe 
farklıdır. Yani maddi varlık bakıınJl\' 
dan daha elle tutulur vaziyettedir. ~ıı· 
zillideki milli banka mUdürlcrinden bit 
zat bana Naiillide bu yıl, hiçbir seııC" 
din protesto edilmediğini söylemiştit. 
Müstahsil biltün boçlarını, borç vadc51 
hululünden birkaç gün evvel geure' 
rek bankaya yatırmıştır. Hatta bBıı 
müstahsiller, faizden istifade için borf 
!arını çok evvel ödemişlerdir. 

Şurasını söylemek lhımdır ki dün- yine bir yazıda emvali metruke ambar- de, muhascbcl hususiye müdürU Tah
yada hiçbir müze bu kadar seri in.ki- larmdnn ayrılan kitaplarla heykel ve sin seçildiler. Müessis Azanın isimleri 
şafn mazhar olmamıştır. Şüphe yoktur bnşların müzeye aldırılması hakkın· de şunlardı: Aziz, Fuat, Ahmet Naili, 
ki bu, mmtakanın tarihl ve nrgcolojik daki mesainiz şayanı teşekkürdür. İz- umuru hukukiye müdürü Emin Ali. 
zenginliğine medyundur. lzmirde ku- mir zatıaliniz gibi bir asan ntikn mü - 1339 senesinde tesisine tevessül olu
rulacak müzenin gayet müsait şerait fcttişine mfilik olmakla bihnkkin ifti- nan İzmir müzesi yukarıda da söylen· 
altında inkişaf edeceğine znten kani hnr edebilir, çok yakında memleketin 1 diği vcçhile halka açıldı. Maarif veki
idim. 1zıİıir müzesi, heykeltraşi Asarın şerc.fiyle mütenasip müze gibi medeni leti tzmirde ihdas ve teşkil olunan bu 
tcnevvilü ve içinde pek nadir olanları- ve zengin bir müessese knzruıdırmış müesseseye ehemmiyet veriyordu. Bu 
nın çokluğu ile beraber tertip ve tan- olacaksınız. Asarı atika harnbelerinin itibarla Vekfilet, eski İzmir lisesi mil· 
ziminde gözetilen ihtimam ve ilmi tas- hüsnümuhafazası ve müzenin zengin- dürü iken bilfihare teftiş heyeti reisi 
nif hususunda gösterilen dikkat ve iti- !eşmesi hususundaki azını ve himmeti- olnn şimdiki maarif müsteşarı B. Rıd
na bakımından Türkiyede kurulan nizin muvaffakıyetle devamını tem.en- van Nafiz F.<lgüeri törende Vekaleti 
genç müzeler içinde çok önemli ve ni ederim> şeklinde aldığım birçok ya- temsile memur etti. 
kuvvetli bir varlık arzeder. Hatta zılarla daima teşvik görüyordum. Açılma merasimi birçok davetliler 
Atntük ilk defa İzmir müzesini ziyaret ••• huzurunda yapıldı. General Kazım 
~ttikleri vakit : İzmir gibi tarihi bir şehirde alikiynt Dirik, müteakiben Rıdvan Nafiz birer 

clzmir Asarıatika müzesini gezdim. mcraklılannı bir yere toplamak. ve nutuk irat ederek bu kilçük, müteva
Büyük himmet ve dikkatle istifadeli bunların alfikalarını şehir müzesi üze- zi müzenin büyük bir varlık olduğunu 
bir hale getirilmiş, memnun oldum> rine temerküz ettirmek çok hnyırlı bir kayt ile tnkdirkAr sözler ibzal ettiler. 
Buyurmuşlardı. iş olacaktır. Vali general Kazım Di- Gerek vilayet umwni meclisi azası 
İzmir mlizcsinin tesisi sıralarında bu 1 rikin bu mesele üzerinde işlememi ve ve gerek belediye Azaları !zmirin bu 

müzenin pek az zaman zarfında büyü- yapacağım teklifin memnuniyetle tat- yeni müessesesine karşı giizel bir hisle 
yerek artık yeni gelecek eserler için bik çarelerini nrayacağını söylemişti. mütehassis idiler. :tmkfuı nisbetinde 
yer kalmıyacnğını tahmin etmiş ve Bunun üzerine knleme alınan nizam- bütçelerine para koymaktn devam etti-
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Kız vaziyetini hiç bozmadan cevap ridorlarında tam iki buçuk ay kaldı. Ve 
veriyor: bu vak"a onun diz kapaklarında derin 

- Hadi oradan .. Yapamazsın 1 bir bo~luk Lırakmnğa sebep oldu. 
- Yapanın işte gör.. Oradan tnburcu edildiği zaman, bu 
Farlıyan taş parçası ancak suların ıstıraplı günler oğlana da kıza da yeni 

içinde sekerek kayboluyor.. bir ders olmuştu. Artık etrafı bizar et-
- Gördün mü ) miyorlar, kumsalda sabahtan akşama ka-
- Yapamadın ki. dar kendi kendilerine konuşuyolardı. 
- Kim demiş onu}. Bir gün yine sahilde oturuyorlardı .. 
- Vallahi yapamadın.. Hastahanede keskin zekisiyle okuma 

- Yaptım diyorum sana. Kör müsün? öğrenen kız erkek arkadaoma masallar 
Kız gülüyor ve bu aJay oğlana çıldır· okuyordu. 

tıyor. lhttrasla yanan çocuk bakışları Dalgın dalgın onu dinliyen oğlan 

ani bir harekete saik oluyor. Canhıraş birdenbire haykırdı : 
,bir feryadı müteakip küçük kızı denizde - Ben, dedi okumak isterim. Ben 
çupınıyor görüyoruz. Oğlana gdince o, zabit olmak isterim .. 
eoiultkanlJağını İnatçı arzusuna ramede- Kwn gözleri parlak bir tebeuümle 
,-ek anhilden uzaklaııyor.. ve samimiyetin \'erdiği bir ittiyalda par-

«Ben zabit olacafun !» !adı. 

- Okuyacağım ben 1 
Bu yavrunun azim.le tutuıan gözle

rinde hiçbir şey onun bu kararını kıra· 
maz gibi görünüyordu. 

- Asker olacağım.. Bir ncf erim.. Bir 
atım.. olacak.. Hem o zaman seninle 
de evlenirim. 

Çocuk sevki tabiiainin bu sıkı dostluk 
tecrübelerinden çıkaramadığı bir itiraf
la ayni arzuya bağlı olarak birbirlerine 
bakııtılar. 

1914 Günlerinde 
Hurma dallarının akisler bıraktığı f ı· 

rat nehri akıanun rengini almaşh. Git· 
tikçe k.oyulapn gölgeler halinde hafif 
ve müphem hışırtılarla sahili okııyordu. 

Bağdad.. 1914 günlerinde bir kıya· 
fct meşheri idi .. Beyaz ehramlar, ara· 
ııında en çok göz alan haki caketlilerdi. 
Yerlilerin mütevekkil adımlarla cadde
lerde dolaştıkları görülüyordu. Dar so• 
knklardan geçerek tren garına doğru 
ilerliyoruz. Çöller ge}ırinin burma ehra• 
mını başına dolamış tek gözlüklü ıınn· 

şın bir adamı takip ediyoruz. O yaya 
kaldırımı kaybetmiyor etraftan topla
dığı ııelamlar gözümüzü omuzlarındaki 
apulete götürüyor. 

- Kapiten Her Paul gutnahtt 
- Gutnaht 
Yüzbaşı Her Paul gann kalabalığı ara-

4'•• 
1929 dan sonra muvakkaten merkez

de çalışmak üzere Ankaraya davet 
edilmekliğim ve 1931 şubatında da 1s
tnnbula nakli memuriyet etmekliğim 

üzerine artık yeni müze inşası işleriyle 
meşgul olmak fırsatı kalmamış oluyor
du. İkinci bir müze olarak yine Bas· 
mane cıvarında metruk harap bir kili
senin ArşitektUr müzesi ittihaz olun
duğuna göre belediyenin şimdiki halde 
yeni bir bina inşasına taraf tar olmadı
ğına hükmedebilirse de tzmirin çok 
cidd.1 bir iş adamı olan sayın dostum 
vrui Fazlı Güleç ile icraatını daima if. 
tihar ve sevinçle okuduğum belediye 
reisi Dr. Behçetin lzmirin şöhretiyle 
mütenasip bir müze inşası için imkan
lıır yaratacaklarını şüphesiz addede
rim. Ve buna imkan lınsıl olduğu gün 
eğer vücudüme lüzum görülüyorsa se
nelik mezuniyetlerimi bir araya toplı
yarak üç ay için lzmire gelir, tasnifat 
işlerine yardun etmeği bir borç telakki 
ederim. 

ötedenberi mahsuldar arnzisiyle, bü
tün mıntakada bir üstünlük taşıyan 

bu şirin kasabanın muhtelif bakım1ar-

dan inkişafı mümkün görülüyor. Na
zilli, her şeyden önce Türkiyenin bir 
pamuk merkezi haline ifrağ edilecek
tir. Nazilli kombinası, birkaç ay içinde 
işlemeye başlıyacaktır. Fabrikanın ih
tiyacı olan pamukların bu mıntakada 
yetişmesi için tertibat alınıyor. Nazilli, 
diğer mmtakalar müstahsilinden önce 
fenni çalışma vasıtalarına kavuşuyor. 
Daha iki gün evvel, Ziraat bankası ta
raf mdan Nazilli müstahsiline tevzi 
edilmek üzere 200 adet tohum ekme 
makinesi geldi. Bunların tcvziine bu 
hafta içinde başlanacaknr. 

Müstahsil, pamuk islah Lc;tac;yonu· 
nun yol göstericiliğinden istifade ede
rek modern ziraat vasıtalarını daha 
şimdiden benimsiyor. Filvaki istasyon 
yolu üzerindeki arazi tamamen mo -
dern ziraat makineleriyle çalışıyor. Ba· 
kım çok yerindedir . Yorgun arazinin 
beslenmesi işleri daima gözönünde tu
tUluyor. 

Milli baılknlnnmızm Nazillideki ,.,. 
ziyetleri çok kuvvetli bulunmaktndıt 
Bu da Nazilli halkının çalışkanlığ~ 
ve iş sahasındaki fn:z.iletine büyük b 
delil sayılabilir. 

ADNAN BlLGE'f 

Vakı&; müdür~ 
lstanbul, 7 (Telefon) - fzo;ıir 

vakıflar müdürlüğüne Edirne 
vakıfJar müdfirü Bay Esat ta' 
yin edilmiştir. ~ 

kııynaıan vagon kalabalığı askeri aev- - Evet .. Ben de onu kar,ılamağa (Z) 3 VE (Z-3) P 
kıyatın çok hararetli olduğunu gösteri- geldim.. 1 (Fırat) şahillerinde henüz hiçbir 1~'1 
yordu. - Kendisini tanır mısınız? ve tüfenk sesinin akisleri igitiJı:necl~, 

Yüz~aşı Her Paul bir müddet orayı - iyi bir erkanı hnrptır. Fakat tren halde şehirde bir hnrp hnvas:ınan 11~ 
seyrettıkten sonra sola döndü. Elindeki niçin geç kaldı? yükü hissediliyordu. Adeta ırıe~ 
fenerle sinyal veren bir ıimendifer ça· ı - Beş on dakika retar var.. bir intizar baglo.rnıştı. 1, 
vuşuna yayık bir Türk şivesi ile sordu: ikisi de susuyorlar. Kö~deki koltu- Bağdadın en güzel ve en nadide p!Jfı 

- Nusaybinden gelecek trene vakit i ğa oturan yüzbaşı Paul sigarasının du- miyeleri araşına gömülen biricik (t'll 1' 

çok var mı çavuş) ı manlanru havaya savurnrak tavanda garden) in kapısından içeri giriY0~111 
Askerlik disiplinini çok iyi bilen gözlerini dolaştırıyor. Burası tehlikeyi unutmak ister gı 

Türk çocuğu hemen reımi vaziyet ala- l Bu adam c:Entelligene sevice> in gelenlerle karııla,ıyor. 1' 

rak cevap verdi: 1 faaliyetine karvı mücadele eden ietih- Raks pistinin iki masn yakını:.dııferı 
- Telgraf daha ııelmedi yüzba§t. barat dairsinin şefidir. Kargıdaki Türk Yaprakların bir loşluk veren goJge fJı ' 
Fazla birşey eormağa lüzum ııörme- mülazimi de sevkiyatta çalışan bir za· altında bir masada iki kişi oturuyor· 

den köşedeki iııtasyon binasına doğru bittir. Müşterek gaye uğrunda birbirine risini tanıyoruz. • bıl 
gitti. Üzerinde iki kırmızı ay bulunan bağlanan bu iki askere her halde çok - Hazret.. Diyor. Bent Lern 1111 

bir kapıya hafifçe vurdu: ehemmiyetli bir vazife tahmil edildiği akgam yılanlı raksını yapacııkrnıŞ· biı' 
- Sinyal? muhakkakb. Alman tef Türkçeyi ol- Ötekisinin sabit ve matlı bakış'. 1ıır 
- Z 3 dukçn kusursuz konuşuyordu. Her ne- çok sene evveline götürüyor. Fakır (ti ' 

Kapı açıldı ve İçeri girdi. dense karşıdakilere (hazret) kelimeşİ- mahallenin kumsal sahilindeki 1ıı 
Yeşil çuhalı bir orta masasının etra- ni vasıflandırmağı adet edinmi,ti. maz çocuğu bize hatırlatıyor. fe.~ 

fına sandalyeler konmuştu. Bir lüks 1 Bir ara oturduğu koltuktan doğrul- - Kıvrak kahbe.. Elbette kil 
lambasının hışırtı çıkaran sesi odaya l du. Dudağında kurnaz bir gülüşün hat- düşecektir. 
hakimdi. Resmi elbiseli bir genç sarı· lan gerilerek iç cebinden ÇJkardığı bir - Hazırlık nasıl) 

şın adama: şifreyi mülti.lİme uzattı: - Uğraııyorum yüzbaşı .. 
Gutnaht yüzbaşı 'Paul dedi. - Oku hazret .. Bizim kolun muvaf- · Alman zabiti gülüyor: ,~-

- Gutnnht millllzim.. Hnber var- fakıyctinil - Fakat .. Hazret.. Atlatılınıırll 
mı) . Genç Türk zabiti aldı. Ve hayret do- bak.. I ,,(il' 

Genç mülazim önünde duran dosya· lu bakışlarla sordu: Sert bakıılarmı masaalrının 80 10,ıı' 
dan bir ıifre çıkararak Almana uzattı. - Entelliiens servisten mi imiı bu fanda akan Fırattan çekerek ınırl 

- Zet ne.kas üç bu ak,am geliyor adam) dı: 
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Cenup hudutlarımızdaki şekavet 

B. Şükrü Kaya mecliste 
izahat verdi 

Bir lspanyol heyeti geldi Nahas Paşa Ankara, 7 (Telefonla) - Ka
mutay bap Refet Canıtez'in 
riyaseti altında toplan mııtır. 

Atatllrk deninin ana •asıf
lanndan biri hariçte sulh •• 
dahilde sükU.Odur. Suriye hu
dutlarında bize karp yapılan 
kaçakçılık, soygunculuk vak'a
lan aldığımız tedbirler sayesinde 
haddi a!gariye indiri'miştir. 

Heyetin Ankarada, cepha~e tedarik 
edeceği haberleri doğru değildir 

Montröye vardı 

iç İfleri bakan• ve Parti genel 
ekreteri B. Şükrü Kaya söz 
alarak cenup hudutlarımızdaki 
şekavet vak'aları ve hudut 
işinin son vaziyeti ve alınması 
İcab eden bazı tedbirler hak
kında beyanatta bulunarak 
demiştir ki : 

Cumhuriyet ordusu zafer peşinde 1935 senesine kadar baıkal
dıran Y ado, A do, Sifao, Ali· 

Madıidde 

lstanbul, 7 (Yeni Asır - Mu
habirinden) ;;- Katalonya bü
kümetine mensub üç kişilik 
bir lspanyol heyeti şehrimize 
gelmiş, Türkofisle temaslar 
Yapmıştır. Heyet akıam Anka
raya hareket etmiştir. 

Heyetin Türkiyeden silah ve 
cephane sabn alacağına dair 
çıkarılan haberlerin hiçbir esasa 
iatinat etmediğini ispanya kon
soloshanesi haber vermiştir. 

Paris, 7 (Ö.R) - ispanya
dan gelen haberlere göre Mad
tid cephesinde bugün de sü
kunet hüküm sürmüştür. Mad
tid müdafaa komitesinin öğle
~ia neşrettiği tebliğ şudur: 24 
saatten beri Madrid ve Guada
la jara cephelerinde hiçbir ha
tekt!t olmamışhr. Cumhuriyetçi 
tayyareler Aranda istasyonunu 
lbüessir şekilde bombardıman 

ttınişlerdir. Andaluzya cephe
sinde Cumhuriyetçilerin ileri 
hareketi parlak şekilde de
\ram etmiştir. Pozoblankonun 
Cenubunda Dinajarta mevkii 

Zaptedilmiştir. Cumhuriyetçiler 
Alman mamulabndan üç top 
Zaptetmişlerdir. Düşman inti
zamsız bir halde çekilmiştir. 
Cumhuriyetçilerin ileri hareketi 
? kilometredir. Katajereno bo
a'a7.ı Cumhuriyetçiler tarafmdan 
Reçilmiştir. Burası düşman mu
kavemetinin merkezi idi. Bu 
boğazın işgali hükümetçilere 
birinci derecede bir mevki te
~in P.tmiştir. Zira şimale doğru 
R~den biricik yola bu tepe bi· 
kıoıdir ve Vilajarta yolunu aç
lbaktadır. 

Bilakis Biskaya cephesinde 
klasyonalistlerin ileri kareketi 
devam etmektedir.Ajans Hava
•ın Vittoriada asiler nezdindeki 
~abiri tarafından bildirildi-

liissi, Aşk Romanı 

sivil lıa/k hod111m/aıda fikıbeıleıi11e intızar edıyor 

ğine göre asilerin ileri hare- pidoların kumandanları da 
keti metodik bir şekilde inki- asi kruvazörün erkamharbiye-
şaf ediyor. Dünkü ileri hare- sinden logiJiz vapurunun yo-
ke· i 3 kilometredir. Asiler lunda serbest bırakılmasını is-
Dt rango'dan şimdi 6 kilometre temişlerdi. Fakat "Almirante 
m( .afededirler. Servera" nın erkanı harbiyesi 

BlR HADiSE buna muhalefet edince torpi-
Londra, 7 (Ô.R) - lspanyol dolardan ikisi harp tertibata 

asilerine mensup harp gemi- almışlar ve vapura üçüncü tor-
leri Bilbao önünde bir lngiliz pitonun refakatinde Bilbaoya 

· nakliye vapurunu araştırmağa girmesini emretmişlerdir. An-
teşebbü~ etmişlerdir. Bu teşeb- çak bu suretl~ lngiliz vapuru 
büs Jngiliz harp gemilerinin hiçbir yeni hadise olmadan Bil-
şidetli müdahalesi üzerin akim baya girebilmi,tir. 
kalmışbr. Bu teşebhüs~ hedef Londra, 7 (Ö.R) - Gazete-
olan "Tunibol,, Ingiliz vapuru- ler mart ayının son haftaların-

da hpanyaya yeniden ltalyan 
dur. Nasyonalistler bunu Ce-

kıtaatınm çıkarıldıi!mı haber 
belüttarık boğazında da araş- veriyorlar. Avam kamarasında 
tırmağa kalkışmışlardı • Bu bu mesele üzerinde sorulan 
defa vapur Bilbao'ya yak- suallere hariciye nazm B. Eden 
]aşmakta iken asilere men- bugüne kadar hükümetin bu 
sup müselJah bir balıkcı gemisi haberleri teyit edecek malü-
evvelceden hiç bir ihtarda mat e lde etmediğini bildir-
bulunmaksızın vapurun üzerine miştir. 
ateş etmiştir. lngiliz vapuru Fakat ispanyanın Loodra se-
hemen milliyetini ve hamule· farethanesi tarafrndan bugün 
sinin mahiyetini bildirerek yo- şu tebliğ neşredilmiştir: Emin 
luna devam ehaek istemiştir. menbalardan aldığımı:ı haber-
Bu esnada 11Almirante Servera,, lere göre 5 Nisanda lngiliz 
asi kruvazörü hadise mahalline gazeteleri tarafından verilen 

haberi teyit edebiliriz. FHhaki-
müsellah balıkçı gemisine va- ka 22, 23 ve 24 Martta 10 bin 
puron Bilbaoye girmesine muha- Italyao askerinin yeniden Ka· 
lef et etmesini emretmiştir. Vapur dikse çıkarıldığı doğrudur. 
telsizle lngiliz harp kemilerin
d~n yardım istemiş ve bir in· 
giliz torpidosu yetişmiştir. Bu 
torpido kumandanı vapurun 
yoluna devam etmekte serbest 
bırakılmasını istemiş ise de 
" Servera " kruvazörü. kuman· 
danı lngiliz vapurunun silah 
yüklü olduğunu ve Bilbaoya 
girmesine müsaade edemiye
ceğini bildirmiştir. Bu müna
kaşa esnasında diğer iki ln
giJiz torpidosu radyo ile 
hadiseyi haber alarak yetiş
miş bulunuyorlardı. Bu tor· 

Filistinde 
Haydutluk vak'aları 
devam etmektedir 

Kudüs, 7 ( A.A) - Galilede 
yerkesen Yahudi çiftçiler hü
küm etten emniyet tertibatı al
masını istemişlerdir. Filistinin 
diğer mıntakalarında vaziyet 
iyileşmiş ise de sükü let tama
mile avdet etmemiştir. Yahudi 
matbuatı son günler zarfındaki 
haydutluk vak'alarını saymakta 
ve hükümetin kat'i şekilde 
müdahale etmesini ısrarla iste· 
!Dektedir. 

Nalıas Paşa 

Roma, 7 (Ô.R) - Venedik
ten Milanoya geçen Mısır Baş· 
vekili Nahaı Paşanın riyaseti 
albndaki Mısır delegasyonu 
kapitülasyonların ilgası konfe· 
ransma iştirak etmek üzere 
Montröye hareket etmiştir. 
Italyan arazisinden ayrılırken 
Nabas Paşa Duçeye bir tel
graf göndererek Mısır delegas
yonunun ltalyadan geçerken 
ltalyan otoritelerinden gördüğü 
nezakete teşekkür etmiş ve 
itaya ile Mısır arasmdaki dost
luk münasebetleri üzerinde 
ısrar ederek Duçenin ve ltal

yan milletinin saadeti hakkında 
temennilerde bulunmuştur. 

Kanada 
lnglltere ile baAlanllla

rını gevşetiyor mu? 
Roma, 7 ( Ö.R) - Londra

dan bildirildiğine göre Ottava
da Kanada avam kamarasında 
mühim bir müzakere olmuş ve 
eski başvekil B. Ban·eu neti
celeri çok geniş olabilecek bir 
teklifte bulunmustur. Bu teklif 
Kanada mahkemelerinin karar
ları ıçm temyiz mahkemesi 
hükmünü gören "lnS?iliz tacının 
hususi meclisi,, ne ait hukuki 
salahiyet!erio ilgasıdır. Şu tak
dirde Kanada mahkemelerinin 
hükümleri bu meclisin tasvibi
ne lüzum olmadan tatbik edi-
lecektir. Eskı hariciye nazırı 
B. Kant da münakaşaya mü
dahale ed~rek Kanada için 
sömürgelik devrinin ~ittiğini 
ve "hususi taç konseyinin" Ka· 
nada nüfusu otoritesi için bir 
noksanlık oldu~unu söylemiştir. 

Son zamanlarda cenup vi1a
yetlerimizde senelerdenberi eşi 
alışmadığımız vakalar oldu ki 
bunun üzerinde memleket çok 
hassasiyet gösterdi ve hükümet 
çok ciddi tedbirler almağa 
mecbur oldu. Bu vaziyetten 
büyük millet meclisini derhal 
haberdar etmeyi acil bir vazife 
bildim. 

Her ay neşrettiğimiz mufas
sal vakayi raporları gösteri
yor ki senelerdenberi memle
ketimizde yol kesmek gibi 
adliye vak'aları görülmektedir. 
Eski devirlerde, mütareke se
nelerinin anarşik idareleri al
tında şurada burada tesadüf 
edilen bu kötü itiyattan eser 
kalmamıştır. Adi vak'alar ise 
huzur ve sükuna nail olmuş 
herhangi bir memleketin asla 
f e•kine çıkmıyan adli hidise
lerden ibaret kalmaktadır. 

can gibi soygunculuk çeteleri 
son neferine kadar içeride 
imha edilmiştir. 

1936 senesinin son nısfında 
tekrar muhtelif çetelerin taar-
ruzu görülmüş ise de bu çe
t eler de ekseriyetle tenkil 
edilmi ştir. 

B. Şükrü Kaya sözüne de
vamla demiştir ki: 

Hükümetiniz meseleyi ciddi
yetle tetkik etti. Nereden ve 
ne suretle gelirse gelsin mem
leket asayişini muhafaza için 
alınması lazım gelen tedbirleri 
aldık. Hükümet makanizmasınm 
iblal edilmek istenilen vaziveti 
sarsılmamıştır. • 

Hükümet hudut haricinde 
m~mleketimizin aleyhine vu-

.«ubuJan bu tcşebbüaleri man· 
dater devletin ciddiyetle na
zarı dikkatini celpte gecikme
miştir. 

Habeşistan meselesi kapanıyor 

Necaşi Cenevreye mü
rahhas gönderecek mi? 

Londra, 7 (A.A) - Negüs
ün Cenevre heyeti umumiye
sine bir murahhas heyet gön
dermekten vazgeçtiği söylen
mektedir. Bunun sebebi hey
eti umumivenin sırf Mısırın 
Milletler Cemiyetine kabulü 
için fevkalade olarak toplan
masıdır. 

Habeşistanın murebhas hey
eti meselesinin eylülde alelade 
toplanacak olan heyeti umu· 
miyede 1936 senesinde olduğu 
gibi bilme.cburiye salahiyettar 
komisyonu tarafından tedkik 
e chteceği hatırlardadır. 

Haile Selasiye bundan sonra 
sureti katiyede murahhas hey
eti göndermemeğe karar ver
diği takdirde tabii bu muame· 
leye hacet kalm•yacaktır. 

Zannedildiğine göre Negüs 
bu hususta harb esnasında 
kendisine yardım eden hukuk
çuların bilhassa Gaslon Je:ıein 
mütaleasını alacaktır. 

Bazı mahfelferde söylendiği
ne göre logiltere hükümeti 
Milletler cemiyetinin gelecek 
toplantısma murahhas heyet 
göndermemesini N egüse tavsi
ye etmiştir. Bu nazik mesele 

r1lması suretiyle ihtiyatlı bir 
şekilde halledilebileceklerdir. 

Roma, 7 (Ô.R) - "Volkişe 
Beobabter" Alman gazetesi son 
Adisabeba hadisnleri ltalyaya 
karşı bir hücum vesilesi ola
rak kullanmak maksadile lngi
liz siyasi mahfelleri ve bilhassa 
kilise mahfelleri tarafından 
sarfedilen gayretleri hayretle 
karşılıyor. Adisabebada ltal
yanların mukabelei bilmisil ha-
reketleri bak kında lngiliz ga
zeteleriniu ballandıra bullandıra 
neşrttikleri haberler bütün anti 
faşist gazeteler tarafıodan 

nakledilmiştir. Alman gazetesi 
buniara şu cevabı veriyor: 

"Sömürge idaresine ait mu
kabelei bilmisillerden dolayı 
ltalyanlara İngilizlerin hücum 
etmesi gariptir. Zira aynı ln-
gilizlerin 1892 den 1902 ye 
kadar Boer kadın ve çocukla
rına tatbik ettikleri mukabelei 
bilmisil tedbirlerini kim unut-
muştur? 

8000 kadınla 15000 çocuğun 
kapatılmış olduğu sürgün ka
rargahlara hatırdan çıkmış mı
dır? Esasen lngiltere sömürge 
kıyamlarını kan içinde bastır
mak san'atinda en usta değil 
midir? 

Tefrika No 3 

Habeşistan m ümessilJerinin ge
lecek toplantılardan muhtelif 
sebeplerle tedricen uzaklaştı-

dolaşırken arudnşlarından biri yanına ihtiyar, el sarması kalın sigarasını tel- kunum ona .. Tabii, erkeğim ben, ~-Tepeciğin Üstünden vurarakbir saat 
gelmif, caket cebinde duran ipekli J ıendirip duruyordu. Sordu ona: de ~Jfır numara erkek .• Onu nerede bu· f içinde Pınarbaıı köyüne gel mitlerdi. 
mendilini yakalayıp çıkarmış:. 1 - Birıey mi diyecetin oğul) lurum? 1 Aktam olmuş. hava kararmağa yüz 

- Ulen Necmi, demişti. Biz sana af- Necmi ortalığı gözden geçirirken, _ Belli olmaz k.i. Tepecik tarafla· tutmu§tU. Torpil Hüseyin eliyle, uzak-
toz tut dedik amma, kendi haysiyetini. bir Kürt ıivesiyle söylenileni pek te an- rında hele bir dolat•• taki bağ kulelerinden birini gösterdi: 

ihmaletme demedik. Senin Kürt kızını lamamıtı. Fıldır fıldır dönen gözlerini *** t -Göstermek benden, cesaretin var-
kaçırmışlar.. ihtiyara dikti: 1 Yangınlar arasından vurarak Kah- sa oraya sokul.. Seninkisi orada .. Ben 

•ıır-• - Anlamadık moruk, ne lisan ko· ramanlar m-ıhallesine doğru yollandı. sabah gözlerimle pençerede gördüm. 

,YAZAN : ADNAN BILGET . 
-rla ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Necmi o gün dökmeci ustası B. Ha- nuştun sen? Yol da Torpil Hüseyine rastlamıştı. Odada bir de yarma adam vardı. 
sanın da iltim;sıyle işinden izin alarak - Ne aradın burada? Onunla konuşmağa niyetli değildi. Hü· T -. - anıyor musun onur 

) 1na dalıyordu. Ekseriya saatlerce 1 İ§tiha ile yediği zeytin ekmek, artık içi-
~ 'rıgınlık içlerinde dolaştığı halde Kürt ne sinmiyordu. lştihası kapanmış gibi 
r,~ını göremiyordu. tikin bu talisizliğine idi. Bir yıldanberi onu içli bir aşkla sev· 
t 'la halde içerlediği ve Kürt kızının diği halde Kürt kızının olandan bitenden 
~~lbında küfürler savurduğu oluyordu. haberi yoktu. 

1111.ınler geçtikçe bu özleyişe kendisini Yalnız, bir akşam havanın kararma-
~tırıyordu. ğa yüz tuttuğu sırada, tabanına lüstrin 

\> ttık haftalığını eskisi gibi cKokain>e koydurduğu iskarpinlerini gıcırdatarak 
Ctrıı.· talt. 1Yordu. O da herkes gibi ipek Altın'm evi önünden geçerken kapının 

t lıdj gömlek geymeğe, kravat takma- önünde ayağı kayarak yerlere yuvarlan· 
..: ltendiıini alı11tmyordu. dnsan taama- mış, kapıda bulunan Altın buna gülme
(1tıddiye alay ettiği kravatın herkes t"'ra-

0

miş, içeriden getirdiği fırça ile koyu kah
bİt arı kullanıldığını farkedince o d" ve rengi elbisesini kendi eliyle silmişti .. 
~ne edinmişti. f üçük Necmi orada ona birşeyler 

t.\) 1 akpmlar talii yaver çıkarak söylemek, hiç değilse teşekkür etmek 
~ltn>ı görüyor, göz süzerek yuzune istemişti. Bir kız parçasına minnet hia
lllı)' 'Yor, fakat Kürt kızı hiç te oralı ol· sini göstermemek için tC§ekkür edeme· 
"'-.Ordu. Bu üzücü intizarın kendisini miş, ancak gözleriyle bu hiS11ini anlat-
L.. nd,.._a.. b 1 d .. " d .... .. hald "it d · ••• ga a§ a ıgını gor ugu e, mıştı. 

~ efa ayak dirediği bu iıten ters yüzle Bu üzücü vaziyet devam edip durur-
A.ltdönıneği kibirine yediremiyordu. ken Necmi büyük bir haberle karıılaş-

ıarnlan, bir taıın üzerine oturarak mııtı. Akpm vakti yangınlık içinde 

fabrikadan çıkmıştı. Nereye gideceğini - Altın nerede) aeyin, Küçük Necmiyi gör.ünce takıldı: _ Tanımam ama, gösterirlerse ae• 
bilmiyordu. Aklı başında yoktu. Aldığı - Allah selamet versin, kaçtı, ka- - Ulen Necmi, unutulduk mu artık. f çerim. Bilirsin kardC§im, kuvvetlidir 
haberden adeta sersem olmuştuŞimdi ne çırdılar. Unuttun mu birlikte ekmek yediği- 1 b ty 1 u ma a ar. 
yapacak, nasıl Altının haberini alacaktı. - Ne çeşit babasın sen be.. Kaçan ni .. Boynundaki tasma seni ne çabuk I_:r d ' b b 'del ' 
V k.t t .. 1· d Ak b' L Ali h 1· . d . . 1 b'' .. ..b S h 1 - -ıay ı era er gı ım .. a ı saa uçe ge ıyor u. ·şama ır a.ıza a ae amet veraın enır mı, uyuttu e.. en avadiai benden a .• T .1 H·· . ki k. 'k 
1 d ş h ld b ··dd hi } Yür w • l " K' ._ 1 N h . . . orpı useyın oraya ya aşma fı • a ay saat var ı. u a e u mu et ç egın sızamıyor mur ım a.a• - e avadısıru? . d d ~·ıd· K ·· .. k N . . k k L 

· • d · ·· b d " . rın e egı ı. uçu ecmının or a..., 
ıçın e epeyce ıt gore ilirdi. çır ı r - Senin aftozun gittiği yen biliyo· 

Yaşı henüz ufak olmasına rağmen - Halil kaçırma~ olacak.. Kızın ak· rum. demesinden ürkerek buna da razı olu· 
cesur bir delikanlıydi. Bir dakika bile lını çelmişti .. Elin şehirli oğlanından nel _ Nerede? madığını farkedince keskin ıslığıyle 
d .. ·· d d ~ Al · k .. b ı k 1 H yordu. T arialar arasında sürüne sürüne uşunme en ogru tının evinın apı· yapacagını i miyorum ama, tut un - Kolayına olmaz bu i~ er.. ar- , .. . . .. . 
sını çalıyordu. Kaba suratlı, gözlerinin olacak galiba.. • manım ben. ( ı ) f akşam karan!!gı ıçın.de bag kuleaıne 
ucuna kadar yaşmaklı ihtiyar bir acuze - Zabıtaya haber verdin mi} 1 _ Kolay, sen yerini göster, patako- yaklaştı~ar. Kulede bır 111ık ya.nıyordu. 
kapıyı açıyordu. Kadına söz söylemeyi, - Haber vermedim, çıkar gelir ken• zu al. ( 2) 1 T orpıl Ahmet yakınlarda kımse ol-
kadından bir iş hakkında malumat al- disi. . - tı kolayına değil, dedim ya .. Cü- ortalığı araştırmak istedi. Bu sırada bağ 
mayı hatırınd;ln geçiremezdi. ihtiyar - Tam babaya çattık ha .. Senin ba· vercin kanadı isterim. ( 3) j kulesinin pençeresinde cAltın> ı gör-
kadına : ha dediğin böyle olmalı.. Ben onu ne· - Aleste kardeşim .. Senden İyi ola- düler. 

- Efendin nerede, dedi. Ona iki rede bulurum.. cak değil ya.. ( 4) Küçük Necmi büyük heyecan ıçın· 
çift la.kırdım var. - Sen polis misin} I deydi. Sevincinden konu§amıyordu hi· 

Kürt kadını içeri seslendikten sonra - Elinin körü, görmiyor musun, (1) Kokain bulamadım, anlamınadır. le .. Torpil Hüseyin omuzuna dokundu: 

kapıyı ardına kadar dayadı. Jyi döşen· Necmiyim ben .. Hiç güleceğim yok- (2) lira demektir. 1 - Ulcn ~Necmi'. ~edi .. İ0şi olu~. bit~ 
miıı halılı, oymalı bir odaya almışlardı. tu. Nekomik adammı§Sın sen be .. Onu (3) 1ki lira.. sanma .. Bag kulesının dıbınde nobetı;t 
Köşede. yer minderinde yetmişlik bir bulmak istiyorum. Senin anlayacağın tut· (4) Anlaştık, demektir. - BiTMEDi _ 
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Nev-Y orkta Amerikalı bir bayan 
kadınlar iç· n caz· e kursları açtı 
Beş derste sevimli olmanın sırrı öğretiliyormuş 

Miss Alma Ar~er 
adında Amerikalı 
bir bayan Nev -
York'un beşinci 

avenüsünde genç 
kızlara sevimli, ca
zibeli olmayı öğre· 
ten bir mektep aç-

mıştır. Bu mektep 
beş derste teshir 
sanatından başka 

mühim bir şahsiyet 
karşısında veya 
bir törende nasıl vaziyet ala:ak la-
ı:ımgeldiği öğretilmektedir. Alma 
Arşere göre sevimlilik doğuşta 
elde edilen bir haslet değil<lir: O 
kendi bulduğu metodların yüzme 
ha vuzlarındanki sular1t, plajların 

güneşine mukavemet eden garantili 
bir cazibe temin ettiğine kanidir. 
Bu mektebe devam eden bayan
ların çoğu otuzu, hatta kırkı geç
kin bulunduklarına göre cazi edar 
görünmek için hiçbir yaş geç sa
yılamaz. Yalnız merak edilen bir 
nokta vardu: 

Miss Arşerin talebeleri kurslara 
hep birlikte mi devam ediyorlar.? 
Eğer böyleyse çok eğlenceli birşey 
olacak bu .•. Zira bayanlardan biri 
kurların tatbilcatını yaparken mu-
hakkak ki etraftan bol bol kah
kahalar duyulacak .•• 

Bu hususta fikirleri sorulan ba
yanlar, kursların sıkı bir gizlilikle 
tatbiki halinde fayda verebileceğini 
düşünüyorlar. Hele erkekler anah
tar deliğinden bile kursları takibe 
salahiyettar olmamalıdır. 
DERSLER NASIL 

YAPILIYOR? 
Miss Arşer en 

cazibeli, en sevimli 
olduğuna inandığı 

pozları gösterirken 
talebeler not alı

yorlar. Bu notları 
bilhassa plajlarda 
tatbik edecekler· 
dir. Mesela plajda 

Baran Aışer 

ser eyi iş yapıyor. 
Sınıfları tıklım llklım 
doludur. Hatta bu 
kursları takip ıçın 
Nev-Yorka gelmiyen 

l<.tııs/ara devam eden kadınlar 

ve bir ders talbıkafı 

!Garbi A vrupanın emniyeti 
Belçika kefil olmıyacak, kendi 
emniyeti kefalet altına alınacak 

Brüksel, 7 ( Ö.R J - Belçi- beyanatlarını senet iitthaz ede- için k~ndisine yapılan feklifİ 
kanm Ren mıntakasındaki bey- rek Belçikanın beyaelmilel va· izah etmiş ve esas itibariy!e 
nelmilel taahhütlerini yeni ha- ziyetinin bu yeni şekilde tayin bu nazik vazifeyi kabule JJJU' 

rici siyasetine uygun bir şekil- ve tarifine muvafakatını bildi- temayiJ olduğunu bildirmistir. 
de tahdit edecek olan mek- recektir. Brüksel, 7 (Ö.R) - Alnıatı 
topların hafta sonuna kadar te- Roma, 7 (Ö.R) - Londrada ekonomi nazırı Dr. Şahtm Ber .. 
ati edilebileceği zannedilmek- lyi haber alan bazı mahafil tine yapacağı seyahat ve Oslo 
tedir. Bu mektuplara göre gar- · Belçikayı Lokarno muahedesi grubuna mensup devletler ek~· 
bi Avrupa emniyet tertibatın- ilP. giriştiği taahhütlerden ibra perlerinin Brüksel ziyareti 01°: 
da k eden lngiliz - Fransız beyan· nasebetiyle "Soir,, gazetesi Belçika hiç imsenin em-
niyetine kefil olmıyacak, fakat namesinin neşrinin birkaç gün şunları yazıyor: 
k d k f ı ı geç kalmasını mümkün görü- "Salahiyettar mahafilin ka· 

en i emniyeti e a et atına ı_ z k naatı·nce Oslo bitaraf devletle alınacaktır. Bununla beraber yoroar. ira Belçika hü ümeti 
Belçika milletler cemiyet aza- bu beyannamede ileri sürüle- grubunun gayretlerinde mütte· 

81 stfatiyle bağlı olduğu umumi cek tezi tamamile kabul etme- fik olması için büyük devlet-
taahhütlere sadık kalmak ve diğini bildirdiğinden yeni mü· )erin buna iştiraki lazimdıt· 

d d · d zakerelere lüzum hasıl ola- Yoksa herkesin temennilerine topraklarını hava an, enız en 
ve karadan her vaı;ıta ile mü- caktır. muvafık olan ekonomik silah· 
dafaa etmek azm ve kararını Brüksel, 7 (Ö.R) - Kabine sızlanma bir proje halinde kal· 
teyid edecektir. içlimaından sonra neştedilen mağa mahkum olacaktır. pr. 

Şimdiki halde Brüksel, Paris reRmi tebliğde şunlar kavde- Şaht Brükselde Almanydoı~ 
ve Londra arasında devam diliyor: Başvekil B. Van Zee· vaziyetini ve bir ekonomik sı: 
etmekte olan müzakerelerin lan lngiltere ve Fransa tara- lahsızlanma anlaşmasına iştirak• 
şekil ve ibare meseleleri üze- fından beynelmilel ekonomik icin şartlarını izah edecektir• 
rinde olduğu zan edilmektedir. güçlüklerin izalesi maksadiyle Almanyanın bu işe iştiraki ise 
Belçika hariciye nezareti lngil• yeni bir konferansın içtimaı her bakımdan temenniye değer 
tere ve Fransanın müşterek imkanları tahkikata girişmesi görülmektedir.,, ••• 

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

Amerika Ha. nazırı diyor ki: 
Ufukta müthiş bir ekononıik felaketin 

bulutları toplanmaktadır 
Vaıington, 7 (Ö.R) - Ame

rikanan Monroe nazariyesine, 
yani Avrupalıların Amerika iş
lerine karaşmamasına ve müte
kabilen kendisinin Avrupada 
müdahalede bulunmamak esa-
sıoa ne kadar ehemmiyet ver
diği malümdur. Bu esaslar ha· 
racıye nazm B. Gordel Hull 
tarafından geçen son Kanunda 
Buenos Ayres pan Amerikan 
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nasebetlerine azimli ve müşte- J ketin bulutları toplanmaktadır· 
rek bir gayret tarfeden millet- Vaşington, 7 (A.A) - Ame: 
Jerle birleşmelidirler. Böylece rikanın harbe girişinin 20 ne• 
elde edilecek ekonomik sulh yıldönümü münasebetiyle kapi-
herşeyden daha kuvvetlidir. iol ile Beyaz saray arasında 
Vilson telakkilerinin dünyaca bir geçit resmi yapılmıştır. 
kabul edilmesi 2arureti hiçbir Rei!iicumhur B. Ruzvelt re .. 
zaman bugün kadadar bedihi fakatinde harbiye nazırı Voo" 
olmamışbr. Zira bu sırada ufuk- dring olduğu halde askeri kıt'" 
ta müthiş bir ekonomik fela- alan teftiş etmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • 
ıçın lktısadi kalkınma konferansında teyit edilmişti. 

Amerikanın Avrupa harbına 
girişinin 20 nci yıldönümüne - BQ.§ta.ra.fı birinci sahifede - sulh istikrar kesbetmiş olma:ı 
tesadüf edoen bir ziyafette ha- ekonomik canlanma için ne su· mı? 
riciye nazırının söylediği nutuk retle it bereberliği edebilecek- Paris, 7 (Ö.R)-"lntransige .. 
çok dikkate değer. Zira Av- )erini görmek üzere birbirine ant,, gazetesine göre mHletlet 
rupa işlerine karışmamak siya- kJ ı l arasında maJların ve sermaye' ya aşma an saati ge miştir. 
setinden uzaklaşmağa doğru 13 Nisanda Alman ekonomi lerin tedavülünü yeniden temİll 
bir temayül göstemekte ve ya- için yapılacak konferansın bit 

bakanı ve diktörü Dr. Saht'ın 
kında bütün du··nya devletleri B k 1 dünya !rnnferansı olması i~te' rü se ziyareti esnasında B. kil 

ayakl arın hangi vaziyette dur· 
ması, kumlara uzamrken nasıl 
bir vaziyet alınması icap etti
ğini unuturlarsa cazibe kursla
rından bekledikleri bütün tesir 
heba oluyormuş ... 

MEKTUPLA KURSLARI TA
KIP EDENLER DE VAR 

Şurası muhakkak ki Miss Ar-

arasında bir silahsızlanma kon- niyorsa olmıyacaktır. Çüo 

1 

zibe derslerinin notlarını teda- Van Zeeland ile bu mesels '' feransını içtimaa davet için reis Faşist devletler buna iştiraıt-
rik ediyorlar. Şu Amerikalılar Roosevelte atfedilen fikirleri üzerinde temasta bulunması etmiyeceklerdir. Onlar diğer" 

rek mektupla sevimlilik ve ca- ne yaman şeylerdir. teyit eder gibi görülmektedir. mümkün olacaktır. )erile aynı yola girmek istemi" 

bayanlar bir fotograflariyle 
birlikte bir tutam saç göndere-

......... u·!~ .. ç·······A·····ı·m·····a··n·········n···a··z···ı·r··l·······y···a .. kı··~·d·~·············· ...... K_·.:·r··a···ı··.·k········E···v.......... B. Cordel Hull harp tE'hlike- Paris, 7 (Ö.R) - "lnforma- yodrlar. VFerikci dedğil, ykalnız a!i: 
bahsederken demiştir ki: tion,, gazetesine göre Alman- cı arlar. a at emo rasi JJJ1 

Romayı ziyaret edeceklerdir Gayet havadar güzel man- Bu meş'um kaderden sakın· yada ooarşi siyasetinin mah- Jetleri anlaşabilirler. Amerdik•1~ zarah Göztepe vapur iskelesi- mak için bir tek çare vardır: Fransa ve Belçika müba e 
R 7 (ö R) G 1 G " · V N th B G d d k k f d k ı kum oldugw unu biliyor. Dr. Şah· 1 .. oma, . - enera orıng, on eura ve · o· ne ört a i a mesa e e u - Bugün her gayretlerini harbı serbestliğine tarafdardırlar. ıı 

belsin ltalyan nazırları tarafından yapılan ziyaretleri iade için tanışlı ve kirası elverişli iki ev hazırlarnağa atfeden bu millet- tın Brüksele gitmesi de gös· giltere de esas itibarile taraf' 
l:irbiri ardınca ltalyaya gelecekleri bildiriliyor. Bazı mahfellere kirahktır. Göztepede Abdül'e· b 1 te · k. Alm b" ·· b • ter, eyne milel siya.si ve eko- rır 1 anya ır gun ey- dardır. Fakat Dominyonlarııı 
göre bu ziyaretler ispanya meselesinde Almanya ve ltalya ara- zel paşa yokuşunda bakkal B. 
sındaki anlaşmazhkların neticesini izale içindir. Diğerlerine göre Bedriye veya telefonla 2256 nomik münasebetleri dostluk nelmilel işbirliği yoluna girmeği damşmak istiyor. Konferans•" 
ise Almanya ve ltalya mukareneti sıkılaştırılacak ve belki tam bir numaraya müracaat. ve işbirliği esası üzerinde yeni zaruri saymaktadır. Eğer bu muvnffakiyeti Londraya hai" 
ittifak şekJini alacaktır. S. 6 H. 2 {398) baştan kurmak için sulh mü- netice hasıl olursa beynelmilel lidır. 
ea~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tefrika No: a 

doydu, şaraplar da iyi,bize keyif li.zmı, naaırlanmı11 elini kaldırarak suratı bu
keyif.. dur 1 diye herifin yüzüne korkunç bir 

Diye bağırdı. Başlarının bu kalkın- tokat attı. Tokat o kadar kuvvetli ve 
ması diğerlerine de şımarıklık vermişti. §iddetli oldu lr.i herif boylu boyuna ar-

- Bize kız lazım 1 kasındaki sofranın üstüne, arkası üstü 
- } leyi Avratlarınızı getirin bel düşmüş, ağzından, burnundan kanlar 
- Cclmezııe yağlı kurşunlar karnı- akmağa başlamıştı. 

nıza girer.. Bu bir lahza içinde geçen vak'acBey> 
Nüralariyle ayaklandılar. adamlanna heyecan vermiş ve koca Veli 
Koca V dinin yüzünde kan kalmamıf baş ağanın üzerine tekrar atılmağa çalı

sap san kesilmişti Çoban Hasan yavaı- şırken kıs kıvrak yakalayıp, elini, ko-
,a geri dönüp kaybolmuştu. !unu, bacağını bağlamışlardı. 

Köyün muhtarı tirtir titriyordu. Yerde up uzun yatan Koca Veli. 
Koca Veli haykırdı : - Alçaklar, hainler, yediğiniz, İçti· 
- Olamaz! ğiniz gözünüze dursun, namussuzlar! 
Bu tek cevap, Yeniçeri bozuntusu ba§ Diye haykınrken, yediği tokatla pe· 

ağayı kızdırdı, sofranın üstünden atlı- rişan olan başlan, yıkıldığı sofranın üs
yarak, Koca Velinin suratına dehşetli tünde kımıldanarak mecalsiz haliyle 
bir ıamar attı. kekeledi: 

- Nasıl olamaz, kannı getir be he· - Arkada§larl.. Gidin .. Karısını, kı-
rif.. zını.. Getirin.. Gözünün önünde.. He~ 

Koca Veli yediği şamarın ve duyduğu piniz onlarla eğlenin .• 
llCJ teklifin kar§ısında ıuurunu kaybetmiş Diyebildi ve sofranın üstünde sızdı, 

kaldı. taya getirilirken, bu gürültü araıında dür, ananın kalbine bir biçak sokl O tıdığını da anlamııtı. 
Sarhoı Yeniçerilerden birisi eline bir farkedilmiyen bir merdiven tıpırtısı ol- ölsün, daha hayırlıdır. 1 - Kızım 1 Kızım 1 il' 

hançer alıp, evin odalarına saldırdı, ar- du. Ko~ Velinin taze ve güzel kızına ı Diye bağırmıştı. Fakat kız kaçmış, Diye hüngür hüngür ağlayarak ' 
kasından ikisi, üçü daha.. sarılmaga atılan bir yeniçeri, daha kı- Koca Velinin kansı da çoktan damar-, ründü süründü. 

Ağanın evinde çığlıklar, kadın fer• za yanaşamadan ortalığı gümleten bir l lan patlayıp ölmü11tü. Oda kapısının arkası sürgülü idi. ı-ı:. 
yatları ar~ çıkıyordu. Sarho11 Yeniçeri- silahın kurşununa hedef olarak krvnlıp 1 Bu kadar gürültü ve fecaate kartı rifler yüklenerek sarhotca naralarla ~ , 
ler ağanın karısını kolundan tutup sÜ• düıtü. Arkasından bir hançer vızladı. köylünün kılı bile kıpırdamıyordu. Ko-ıl pıyı kırdılar ve içeri daldılar. Oda ~~ 
rükliyerek ortaya getirdiler. Birisinin kalbine saplandı. ca Velinin evinde misafir olan hainle- ranlıktı, içleri.ııden birisi koıup, sofall ti 

Bağlı kaldığı yerde ter ter tepinen Fakat yeniçeriler birdenbire ıilabla- rin hepsi zaten sarhot ve berbat olmuş- ocağından alevlerle çatırdayıp yarı'jt 
Koca Velinin: nna aanldılar. lardı. Saf ve afif köylünün namusuna kocaman bir çıra kütüğünü yak•]11cl•, 

- Kan öldür kendini teslim olmal Koca Veli gözlerini açtı. nıalma uzanan eller kan dökmekten de gibi, odanın içine birikmiş azgın ar11~'ıı 
Alçaklar 1 Ah 1 benim canımı alacak yok Merdivenin baıında çoban, Deliceli . çekinmediklerinden herkes can korku- ! daılanna ışık gösterdi. Fak at. od11rı'( 
mu 1 lmdat 1 Can kurtaran yok mu!. Re- Hasan belirdi, elinde müthif bir pan1b l suna dalarak, evlerinden genç kızlarını 1 tavanında, geçen yazdan kalma bU~,ıı 
zil kepazelerl ile parlayan kılıncı savurarak atıldı. l ve kanlarını çıkarıp, köyden · uzaklaftır- 1 muş bir kavun asmağının asıldığı ~11 li' 

Anası, avratı beliniz, soysuzlar, do- Çoban ı:ıasan, Üzerine ateı etmeğe mışlardı. 1 direkte, boynundaki ipiyle Koca .~~il' 
kunmayın.. Dokunmayın, dokunmayın yeltenen hır yeniçerinin üzerine atılıp 1 . . . . nin genç ve güzel kızını asılmış gor 
karıma. . kılıncı boynuna savurdu. Boynunu, ha- Azgın sarhoşlar bu aralık ta kızın or- ler. . i" 

şından birvuruşta ayırdı. Ayırdı ama, 1 tadan kayboluşunu birdenbire farkede-I Kız. kaçıp odaya sokulunca, ~ıre ~' 
üzerine üşüşüp, çoban Haaanı rastgele miyerek, Üzerlerine hücum edip öldü- 1 organ atmış, altına da köşelerdelu fıll ~· 
hançerlediler, çoban Hasan içlerinden rülen çoban Deliceli Haııanın kanlara • yastıkları dizerek boynuna organı l~jt 
birisinin gırtlağına sarılarak, dişleriyle bulanmış adamlarının üstünden çeker· 

1 
bktan sonra, altındaki yastıkl11r" ~-

Koca Veli bayılmı§tı, Koca Veli, öm
rüııde bayılmak bilmiyen adam bayıl
mıştı, gözleri birşey görmiyordu. Ses 
yoktu, kesilmişti. 

Azgın yeniçerilerden birkaçı .içeri
den Koca Delinin taze ve güzel kızını
da sürükleyip getirıımilerdi. Ortada ne 
muhtardan ne ağalardan, ne çobandan 
eser yoktu. 

Meydan onlann olmu§, on onbet da
kikalık bir zaman içnde, Koca Velinin 
mahremiyetine tecavüz etmişlerdi. 

Koca Velinin kızı feryat içinde 

ıah damarlarını kopanp gebertirken, 1 lerken sofanın ilerisinde bir ododan: tekme atmış, ırzı ile beraber canırı• 
onu da öldürdüğü adamın üstütnde vü-ı - Namus hırsızları, can kıyan azra- Allaha teslim tmişti. .,11r• 
cuduna saplanan yüzlerce hançerle öl- iller 1 Alçaklar! Ayağının altında tekmesiyle yu )et" 
dürdüler. Diye haykıran bir kadın sesi duyul- , lanan yastıklar karmakarışık ye~ıl~ 

Bu kargaşalık arasında, Koca Veli· du. Hepsi de dönüp odanın kapalı ka- 1 yayılmış, Koca Velinin, bu on ııe~' Jı' 
nin kızı kaçmıştı. pısına baktılar. Ses kesilmitti Cesedi 

1 
güzel kız,ı saçları kalça1arında darJ!l:,fl 

Koca Veli ,yattığı yerden: 'bırakıp odanın kapısına koştular, Ko- ! ğın, üstünde çitari entarisi, i~i tll ot' 
- Ha bre 1 Aralan 1 ca Veli yattığı yerde kendini zorlayıp ıallanan kollannda, ha1hallan. ıle, ili bil 
Diye çobanını teşvik ettiği ıırada kı-

1 
yüzü koyun döndü, oda kapısına ko- I ganın düğümüne başına verınış, d ord"' 

zma da: 1 tanlann arkasından ıürünmeğe çalıştı. ! kano dıtarda, gözleri açık aallarıJY' 
-Git, kaç 1 Kaçamauan, kendini öl- • Bu sesi tanunıttı. O sesin ne facia ta-1 _ BiT.ti EDI -

a 
il 

1 
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-44- l kendisi korkudnn titremeğe başlamıştı. 
Yırtıcı köpekler Şövalye Ortesin kırbacını elinden 

1ki Pardayan Monmoransinin sarayı- aldı bileğini bıraktı. Lakin kırbaç bir
na gitmek üzre kurduktan plünı tatbik kaç saniye içinde Orlesin yüzünde şak
Voluna dökülmüşlerdi. Başbaşa ilerler- ladı. Beş altı defa bu şekilde Ortesin 
ken böyle bir ğünde anasının mezarını yüzüne inen kırbaç darbeleri onun yü
ı.iynrete v onu çiçeklemeğe glen yetim zünü kanlı bir yaraya döndürmüştü. 

YENi AS at 

iktisadi mıntakaya düşen yağmurlar 
rençberi çok sevindirmiştir 

Çocuğun hali gözlerinin önünden git- Bir iki çabalamadan sonra kendisini h d z 
tniyor. Derin bir sevinç duyuyorladı. kurtaran Ortes bir iki adım geriledi ve Pamuk i racatı birkaç haftadan beri urmuştur. ey-
Mezarlık civarından biraz ın.aklaşın- bağırdı : • 

ac yine kudurmuş halkın gürültülri - Hücum. Hücum. !şte bunlardır. tinyağl ptyaS3SJ hararetini tamamiyle kaybetmiştir 
ile karşılaştılar. Haydi Pileton, haydi Proerpin.. .. ... __________________________ _ 

Sahife 7 

Şu hcsab agöre son hafta içinde üzünı 

fiatlerinde hasıl olan tereffü her nevide 
0,50 santimdir. 

Ozüm piyasasında bu hafta geçen haf

taya niabetle biraz hararet görülmüştür. 

Ancak vaziyet inkişaf etmemi, ve hali 

hazır stokların İcap ettirdiği miktarda iı 

olmamı§tır. Bununla beraber fiatlerin 

gösterdiği vaziyet ati için hafif te olsa 

ümitler tevlit etmektedir. 

SMR ZEHAtR HUBUBAT VE EŞYA 

Hububat piyasasında mevsim icabı 

durgunluk vardır. Esasen piyasada eski 

mallardan mevcut azn.lmı§tır. Susam ''O 

pamuk çekirdeği fiatleri müstesna olmak. 
üzere diğer hububat ve zehair fiatlerin
de kayde pyan tahavvül yoktur. 

Susam fiatleri ise geçen aya niabetle 
hayli tenezzüller göstermiş olup halen 
15,5 kuruşa alıcı yoktur. Susam fiatleri İnsan fırtınası kendilerini istemdik- !ki köpek kana bulanan kadını bı- Şehrimiz ticaret ve sanayi bor1&S1 ta• tin kuvvetli olmadığı anlaşılmaktadır. nin bu tarihine kadar ki satış miktan 

leri halde aksi istikamette Luvr sara- raktılar. Biri şövalyenin diğed de ba- rafından 31-3-937 den 6-4-937 tarih- Piyasanın gerilemeğe olan bu meyilleri- 503122 çuval ve 4330 torba olarak he- de bir ay evvelisine nisbetle 0,5 santim 
Vına doğru attL Burada da dar sokak- basının üzerine atıldı. lerinin teşkil ettiği son hafta içinde n~ nin bu ayın ortalarına kadar bu tekilde saplanmaktadır. kadar dü~mü~tür. Her iki maddenin fi
larda ahali kütleleri birbirlriyle kar- Ortcsin yanındaki cellatlar haykırı- redilmiş olan gündelik borsa satı~lan devam edeceği ve §ayet vaziyet tavaz- Geçen hafta satışlarının miktar itiba- atlerinde görülen bu tenezzül zetinya-
§ılaşıyorlardı. Luvr sarayı kapıların· 1 yorlardı : ı listeleri muhteviyatına göre bu müddet zuh etmzse fiatlerin geçen senenin bu ta· riyle bu haftaya nazaran kabarık bir ye- ğı fiatlerinin düşmüş olmasına atfedil-
dan biri ardına kadar açıktı. Asma - Haydi! .. Haydi!.. zarfında aşağıda isimleri işaretli tica- rihlerindeki seviyeye ineceği söyleniyor. kun göstermesi geeçn haftaki yekunden mektedir. Hafta içinde piyasada yazıl. 
köprü imniş kemerin altında iki top İki arslan Pardayanın çehreleri o ret eşyasının karşılarında gösterilen Pamuk piyasasında bugün için dur· 1959 çuvalının yalnız inhisar idaresi ta· mağa değer ba§ka bir hale tesadüf edile
ateş etmeye hazır vaziyete.. Silahlı 1 kadar dehşet kesbeylcmişti ki cellat- mikdarları hizalannda yazılı fiatlerle sa- gunluk bulunduğu muhakkaktır. 6-4-937 rafından mübayaa cdilmeşinden ve geri memiştir. 
adamlar, yanmış fitliler.. Şiddetli çal- lar korkularından geri çekildiler. tılmıştır: 1 akşamı piyasa ismen 42 kuruşta gevşek kalan 785 çuvalının ihracatçılar tarafın-
kanma bunların hepsini bir sokak b~- Canının yarunasından, ve kızgınlı- : Eşva ısimleıi Mtktlnll Fiafi kapanmıştır. dan satın alınmasından ileri gelmekte-
fına kndar sürükledi .. Orada dans edl- ğından kudurmuş bir hale gelen Ortes çuval az çok \ PALAMUT dir. 
Yorlar. Ustlcri başlan kan içinde bu-ı mütemadiyen bağırıyordu : 1 Muhtelif buRday 4290 5.625 6.50 Son hafta içinde borsada yapılan pa• Bu hafta ise inhisar idaresi mal mü-
lunan katiller yaygara koparan kadın- - öldürünüz.. öldürünüz. Cesur Muhlelı/ aıpa 178 4. 4.25 lnmut satışları nevi, mikdar ve fiat üze- bayaa etmemiş yukarıda i~retli yekiın 
larla dans ediyolar. 'olunuz köpeklerim. ı Rakla 9 4.125 4.125 rinden aşağıda gösterilmiştir: tamamiyle ihracatçılar tarafından alın-

Gözleri yerinden fırlıyan şövalye et- Fakat Ortcs sözlerini ikmale muvaf- Mısudall 10 5.375 4.3751 ri mışhr. Ozüm Kurumunun bu meyandaki 
rnfında el vurulan kahkahalarla atılan fak olamadan yere düştü. Çünkü kcn- Çavdar 7 4.75 4.75 Nevi kentali as. az. mübayaası44 çuval olduğu anlaşılmıştır. 
halkanın içinde dans edenlere dikkatle eli köpeklerinden olmıyan kızıl tüylü Susam 270 14.5o 15.251 7unak 892 4oo 486 30-3-937 tarihinde borsaca tcsbit 
haktı. bir çoban köpeği de onun üzerine atıl- Buıçak ll 4.25 4.25 · lunaklı 219 3ıo 320 edilmiş olan çekirdeksiz üzüm fiatlerine 

Dimdik sakallı, iriyarı bir adam bir mış onu yere sermişti. Bu Pipo idi. Metcımek 4 6. 6. /(aba IO/I 250 325 nazaran piyasada son hafta içinde ve 
kadını kucaklamış oynıyordu. Kadın p· b' t 

1 
. 

1 
. . 

0 
t . Muh. Pamuk (bal 562 41. 44.50 !<..aba engin. 349 255 220 5-4-937 tarihinde hafif bir yükselme ha-

ıpo ır a ı ışta diş ennı r esın . 9250 3 25 o ı-z 105 250 270 
ise korkunç bir hayal gibi mosmor ke- ~-'-t~v . . . 1 Pamuk çek.(kt. 13 · 3.25 1

''- u sıl olmu§tur. Jşbu tereffii miktarının an-
.. b" 6 ......... gına geçırdı. Vikont Daspermon (k 276 250 480 YekUn 2570 5 4 937 &ilmiş, başı sağa ve sola duşen ır ce- d b k b. .. 

0 
.. ldu'"ru"l,_ Muit.Palamut e. :J • .. • laşılmaaı için 30-3-937 ve - • ta-

set halinde a ge ererc ır az once "14 ÇekudekslZ üzum 1522 9 17.75 Palamut pıyasasında otdenben mev- ı rihlerinde tcsbit edilmiş olan çekirdck-

K d k .. dl li 1 ''ld" d""gwU b'ır kadının kanlı cesedi yanına yuvarlan- BUCDAY lcut istikrar bu hafta da olduğu gibi kal-1 . .. .. f' 1 . k I ki laar._ w a ın en e ye o ur u dı. . V• • • sız uzum ıat en arşı ı ı o ır.. aşagı· 
'LY'"kn k ku kiam esetle B -· listelerine nazaran son hafta mı~tır. Fıatlerde degışıklık yoktur. lş-ı d .. .1 . tı' n.u o ansını ca ış c p da I b o..... a gosterı mış r: 
d di 

ar yan ar u vaziyeti görmemiş- . . de borsada satılan buğdaylann ne- ler normal safhada cereyan etmekle be- ! ! / / 
ans e yor. ı di ıçuı . .. . h 1 Al "h 1 l .10 3 937 5 4 937 d .. 1 · ·· Şö ı er · · m.ikdar ve fıatlerı şoyledır: raber a en manyaya ı racat yapı ma-
Bu haller en tuydanerı u0ren ~ Çünkü üzerlerine atılanlarla müca- vı, Fi makta olmasının işler üzerinde az; çok 1 Nf'. as. az. as. 

1
a
0
Z·

50 Ye babasını kolun çe üve ora dele ediyorlardı. İhtiyar Pardayan bir mücssi~ olduğu söylenmektedir. 7 9 SO 10 Jf) 

uzaklaştırdı. Neıli ruva/J as. az. ZEYTtNYAJl.I 8 ıo 25 ı ı 10 75 ı ı 50 
h 1 hançer darbesiyle Piletomu yere dil - '--

11 
7
5 Fakat nereye gideceklerdi. Der a şü.rdil. Şövalye de üzerine saldıran Uşak vumfl· Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da 9 11 25 il 75 12 25 

ikinci bir kafile il karşıladılar. Bunlar şak mallar 2308 6 125 6 50 b 1. tel . d b d yti" ya~ 10 14 15 14 50 15 50 
Projerpin'in iki eliyle boğaz.ını yaka- onıa ıs nn e orsa a ze n ... 

ABDISOKULLU 

Yau makineleri için toz. tut-

mıyao, ve makineleri daima te· 
mız tutan eo elverişli yağ 

"UNİC,. markala makine ya

ğıdır. 

Y egine deposu Gaz.i Bulva
rıoda Küçük Kardiçala handa 1 

da köpekler gı'bl uluyor ve koşuyorlar lJşaJr. seıt .. . 1 ıld v d . b. k 11 17 150 18 50 18 19 
layıp sıktı. Bu köpek biraz hırıltıdan uzerıne muame e yap ıgına aır ır a- ~--••••r••••••-••-•••••••• .. ••••• 

idi. -· . mallar 1061 6 6 25 yıt görütmcmiştir. Geçen aenenin bu haf- # 

numarada yaz.ı ve hesap ma
kineleri tamirhanesi sahibi 
KALOMENI de bulunur 

Se j vl daA-. t . d b sonra arkadaşının yanına dil§tü. BU- (/; ak k ı k B ı ' T • •• •• I ' 
listan kilisası keşfdilmiş. Buraya yüz tün bu mücadele on saniye içinde sona mallar 461 6 6 125 duğu üzere kilosu 24•5 • 25•375 kurut n ene ye ıs• e egın e ır pro~ ş a ışı tasına ait listede İse yukanda işaretli ol- ag"" cı ar.. u· tuncu er .. 
kadar Hükno sıkışmış şayiası bu cana- ermişti. Baba ile oğul kanlı gözlerini f./şak r.avdaı/ı arasında fiatlerle 17.356 kiloluk bir es-

\'nrları koşturuyordu. önlerine gelen- etrafa çevirdiler. Etraflannda sıçra - mallar 458 5 625 5 75 ki satış sıra malı zeytin yağı kaydine te-
leri de sürtikliyorlardı. Bu insan akı- yan, sevinçle uluyan Pipo'yu görmiye- Yekun 4290 eadüf edilmektedir. 
lluun arasında kalan pardıyanlar bir- rek Ortcsin arkadaşlarını, bnğıran, ça- Fiatler geçen haftaki seviyesinde kal- Zeytin yağı piyasası bir ay evvelki ha-
d b k d ·1 mi tahta k"' rUnün Ü f mı• ve oldukça muamele de yapılmış-en ire en ı e op - ğıran akat yaklaşmağa cesaret edemi- >" raretini tamamiyle )Caybetmiı ve fiatler 
Zerinde ve daha sonra da Sen nehrinin yen ileri geri adımlar ntnn halkı göz- tır. Alıcıların kısmı mühimmini uncu- hayli tenezzüller göstermiştir. Şu sıralar-
bbür sahilinde buldular. İşte Sen neh- den geçirmişlerdi. lar teşkil etmektedir. da piyasada kümdi denecek kadar kuv-
. b k ld · ld l F katı Hali hazır buğday fiatlerimize ise l"lni u şe i e geçmış o u ar. a Şövalye babasına hnydi gidelim de - vetli muamele yoktur. Ancak peraken-

1
• 

b d ıl k alakadarlar normal gözüyle bakmakta u sürüklenmenin aras. _ın an nas_ ur dikten sonra gür sesiyle bağırdı: de muameleler olmakta ise de esaslı bir .

1 
t lm hr 1 tak ve i~lerin de bu merkezde cereyan et• u uşlar, Sen ne ını nası ıp ey- - Geri köpekler.. Geri çekiliniz di- piyasa teessüs etmemekte ve bu.sene yağ-
lernişlerdi, bunun farkında olmam~lar yorum.. mckte olduğu anlaşılmaktadır. lann ümit dereceleri Jazla :rnikdard~ tc-

idl. Şövalye kırbacını sallıy:ırak bunla- ARPA halüf göstermekte olduğundan fiatlerde 
Nehrin öbür tarafı kan ve duman rm üzerine yürüdü. Birdenbire önün- Son hafta sahşı olarak yukanda işa· de istikrar haaıl olamamktadır. 

içinde idi. de Pipo'yu gördü : retlediğimiz 1 78 çuval arpa Ü§ak arpa· Bugün için beş asitli malların 41 - 42 
sı nevinden olup kilosu yukarıda işaretli Pardnyruılar Monmornnsinin kona- - Afedersin dostum. Sana hakaret kuruş arasında alınabilcecği ıöylenmck-

ğınn giden yollara saptılar. Burada neh- ettim. Dedi. olduğu üzere 4 • 4•25 kuruş arasında te ise de bu fiatler ismen olup p!yasada 
lin sagv tarafında oldugv u gibi çan ses· muamele görmüştür. Başka nevilerden bunu teyit edecek muamele olmamak-

lki arslanın önünde "ınlnyan kırba- ı d v d · b leri, katillerin haykırışları, yaralıların 11 arpa satı~ı yapı ma ıgına aır orsa tadır 
cııı sesinin emrine boyun eg"en katiller lis 1 • d b' · t k ;_,, il l d hş . rd Se te enn e ır ışare yo tur. Pı"y,.aa durgundur. &&Ulf eri orta ıgw ı e ete verıyo u. V· b" b. } · · ..., 

'-• ır ır ermı itekaka meydanın sağına Mevsim icnbı arpa üzerine kuvvetli 
.Utabii ile ilerliyorlar ne vakti ve ne de soluna çekilerek Pardayruılııra '-'Ol ver- k 
bulundukları mevkii tayin eyleyebil- J işler olmama tadır. Bu itibarla piyasa• 

diler. Şövalye önüne çıkan ıssız bir so- ya dahilden fazla miktarda mal gelme• 
llıektcn mahrum bulunuyorlardı. k r. dald 

at:a ı. diği takdirde yeni mahsullerin idraki· 
,_Birdenbire küçük bir meydana çı· -45- ne kadar fiatlerin hali hazırdaki vAzi-
.tQQca ihtiyar Pardayan oğlunun ko-

YER 1LE GôK ARASINDA yetlerini muhafaza edebilecekleri ünıi· 
lunu tuttu. Korkunç birşey gösterdi. 

Şövalye nereye çıkacağını bilmediği di vardır. 
Şövalye titremeğe başladı. lhtiyar kı· d k ~ · · d Son haftn ı·çı"nde ı"ktı"sadı· mıntka da· ar so agın ıçın e ilerliyordu. Yanın-
sılan sesiyle söyleniyordu: da arslan pençesine benziyen elleri si- hiline düşen yağmurlann arpa mahsulü 

- Ötesi! Ortcs Daspermon.. Damo- J1ıhlı babası vardı. Pipo dn sevinçle, üzerinde fevkalade iyi tesirler yaptığı 
~il buralarda dolaşıyor. hiddetle homurdanarak sıçnyarak bun anlaşılmaktadır. Mahsul hakkında tim· 

- Allah belasını versin.. Iarın yanından ayrılmıyordu. dilik ümitler iyi ve kuvvetlidir. 
Bu sırada ynkın evlerin birisinden AKLA 

h:ı .. ı açık, saçlrırı dagv mık, elbiseleri Kahramanlar hemen kendilerini la- B 
~ ki d halk d Yukarıdaki listede görülmüş olacağı 

~ırtık, çıplak denecek halde bir Hük- P e en a oğru döndüler. CelJfit-
1 dan üzere son haf ta içinde borsada kilosu 

tı.o 1----ı sokagv•a fırlwarak bal!ırıunr- ar mürekkep olan bu kafile dar 
~ J -- .r- 4, 125 ku~tan 9 çuval bakla satılmış-

du : geçidi birbiri üzerine yığılarak kapat-

- Merhamet.. Merhamet.. 1 mıştı. Pardaynnlar yüzleri · bunlara 
tır. 

tNCtR 
Son hafta içinde borsada incir ve in- j 

cir hurdası üzerine hiçbir muamele ol· ı 
mamı§lır.Senelik umumt aabı yekunu 
geçen haftaki miktarda yııni 1696 t 1 
çuvalı incir ve 12624 çuvalı hurda ol
mak üzere 182235 çuvalda kalmıştır. 

19 35 incirlerinin geçen sene nisanının 
son haf tasına kadarki satış yekunu 1 
1992 30 çuvalı incir ve 18 7 61 çuvalı 1 
hurda olmak üzere 2 1 799 l çuvala bn
liğ olmuştu. 

Ôtedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb
relerimizin geldiğini sayan ahc•larımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
RAHI\fi K A il A O AVUT 

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

IZMIR 
Telgraf adre!!I: KARADAVUT 

, ______ 8 _______ .-& __ ll!mll:l:l:IBDI ____ _ 

Kazmirci 
A. Hüsameddin Eren 

IZMIR ŞUBESi 

PEŞTEM_ LCILARDA : Mimar 
Kemaleddin caddesi ~:ier!! 2sss 

TOPTAN PERAKENDE 

A. 
( Bir defa gidip görünüz ) 

HUsameddln Eren kumaşları saAlam 
solmaz, tık ve ucuz1ur. 

Bu kadını on iki kadar celliit kova- knrşı olduğu halde adım ndım gerili -
lıyordu. Genç ve güzel olan bu kadın yorlardı. Şövalyenin elindeki kırbaç 
o~ rnstlam~. onun önünde diz çö- mütemadiyen çınlıyor, sallanıyor, her 
~k yalvarmni,ıa koyulmuştu : defasında bir surata çarpıyordu. 

Bakla stokları kalmamıştır. Yalnız 
ara sıra perakende kabilinden piyasaya 
arzolunan mallar ııatılmaktadır. Bu mü
nas~betle halen lzmirdc bakla piyasası 
mevcut olmayıp malın kalitesine göre fi
at verilmektedir. 

Geçen senenin bu haftasında da bor
sada İncir all.f verişi olmamıştı. Bundan 
sonra ihracat yapılamıyacağı gibi esasen 
dde ihraca müsait mal da kalmamıştır. 
Ancak ihracatçılar elinde işlenmiş incir
lerden ayrılma bazı hurda partileri mev
cut olduğu söylenmekte ise de miktarı 
hakkında kat'i bir rakkam ifade edile-

' 

·········111111111111111 ••••••••• 
memektedir. S 

Maamafih halen piyasada mevcut bu SATIŞLAR J TANRUL FIATl 
. - Bana acıyınız. Beni öadürıneyi • t~tiynr arslanın iki pençesi, iki clin-

1\iı. Acıyınız bana.. dekı hançerler her defasında göğüsleri 
Ortesin dudaklarında acı bir gülüm- deliyor, tüyleri dimdik olnn Pipo da 

~rne belirdi Elindeki kırbacı kaldıra- önüne gelenin bacağını ısırıyordu. 
l'ak kadına vurdu. Havada şaklattı ve Arkadan itildikçe ilerllyen bu kafi-
hağırdı · 1 · ·· ·· d baba il . enın onun e e oğul gerilcyor-
L_ - Haydi Pilctan! haydi Projerpin! lardı. Nerede bulunduklarının da far
'"'Ydi. 

kında değildiler. Birdenbire yirmi 

PAMUK 
Son haf ta içindeki borsa ncşriyabna 

göre haftlık pamuk ısab§lan nevi ve fıat 
itibariyle şu suretle tasnif edilebilir: 

nevi ınaııann da kamil en elden çıkarıla- p l k Yoktur. 
cağı v • L __ , 1 d d"I . azar ı 
ceği. r:~~:;we ma evre ı mıye· ı Y AZLJK•11 

.. Z1A•R•İİ;•••uSQN ... MODA 
Şı~dilik }ncir piyasası etrafında ya· ı 

zılmaga deger birJY yoktur. KUMAŞLAR GELDi 
Pi ÇEK1RDEKStZ UZUM Bay Hüsamettinin mağazasına uğramadan geçmeyiniz. 

Nevı ba/yc lıal(U as. az. Borsa tarafından hergün neşredilen ....... _. 
Pıcse inci lıaztt 273 43 43 satış listelerine göre son haftanın muh-~ 

lc·AYtıi dakikada ağızları knnlı bu iki adım gerilerinde müthiş bir gürültü ile 
0 Pek kadının üzerine çullandılar. Za

infilakın ve yıkılan bir binanın çntır-

,, ,, ~·adeti 175 43 44 50 telif tarihlerinde borsada satılan çekir-
', ikinci hazır 107 41 42 50 deksiz Üzüm mlktarlan ile gündt!lik as- ... 1 " • 

"aUı kadıncagv ız bağıra bağıra sırt ÜS· tu tısı işitildi. 
· Yerlere yuvarlandıKöpekler üstüne 

Çıkt İhtiyar P:ırdayan derhal bu gürültü-
ılar . Pdeton kadının boğazını ko-

l>&. nün geldiği tarafa baktL O vak.it bu 
dı tdı .Projcrpin de memesini parçala- dar sokağın daha geniş bir sokağa bir-

~ l>ardayanlar taş gibi donup kalmış
t fışkıran kanlardan başka birşey 

:l'tnenüşler, ıki köpeğin homurtusun-
n başka bir ses işitmemişlerdi. 

ha 131Yıkları dimdik olan çehresi ölü gi-
0-sa~ran şövalye herşeyi unutarak 
~ ~ üzerine yürüdü. Ortes gözle
~kaldırıp iki Pardayanı karşısında 
"-1 ce sevinçle haykırdı. Kırbacını 

dırınak istedi lakin şövalye derhal 

leştiği bu g~ sokağın da diğer bir sü
rü halk tarafından çevrilmiş olduğunu 

gördü. tştc patlıran lfiğım buranın bir 
kısmını harap eylemişti. 

Pardayanlar önlerinde adım adım 

çekilen katillerden kaçarken yine onla
ra benzeyen bir sürU katilin kucağına 
doğru ilerliyorlardı. tki taraftan sık11-
tınlmış müthiş bir mengene içinde gibi 
idiler. Birdenbire dedikleri oldu. lki 

Kaba ,, ,. 14 gari, azami fiatleri bcrveçhi atidir. ~ 
Yekun 555 14 VATAN OTELi Pamuk piyasasının son haftaya ait 

vaziyeti hakkında alakadarlar nezdinde 
icra ettiğimiz tahkikata nazaran, pamuk 
fiatleri i~izlik hasebiyle bu hafta da te· 
nczzül meyilleri göstermiş alıcılar mü
tereddit bir vaziyette kalm1Şlardır. 

Vadeli olarak ta esaslı itler olmamıı· 
tır. E.sa..en birkaç haftadanberi ihracat 
yapılmamaktadır. Mübayaa edilen pa· 
muklar ise ekseriyetle iç ihtiyaçlara ma
tuf olup spekülasyon için yapılan işler 

gayet az ve ehemrniyeuizdir. 
Pamuk piyaaasının bugünkü tekli fi. 

atlerde biraz daha gerilemeler haad ola-

7anlıi 
31131937 
11 .J 
2 • 

" 

çuvalı 
34[ 
205 
303 

3 , ., 124 

5 ' " 331 
(j • .. 218 
Yek ün 1522 

as. 
9 50 
9 75 
<) 50 

10 
Q 

10 

az. 
12 50 
16 
u 

Bundan bir hafta evv~lki sabş yeku- ı 
nu 2 7 44 ve geçen •enenin bu haftası sa· 
tış miktarı ise. 1909 çuval olarak tesbit 
olunmuftU. 

19 36 mahsulünün mevaim bqmdan 
900 tarihe kadarki nhf yekft.nu çuval 'Ye 

wzız>X<R1lt7;.ıı:z;ııırr~4f'.7..Za7~ 

Keçeciler C ellalbaşı sokağında 
5V-E7 l>E 

Yeniden tanzim ve tefriş edi!en VATAN oteli müşteri· 
lerinin her türlü istitahatini temin eylemeği düşünmüştiir. 
Sıcak ve soğuk banyolan geniş ve havadar bahç~si vardır. 

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

1-26 f357) h.3 S.7 

~ 
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1 LAN Kemalpaşa Ziraat Bankasından : 
Alacaklı -Kemalpaşa Ziraat 

Bankası 

Kamalpaşadan Kırh Mustafa 
oğulları Hasan ve Mehmedin 

B.No. 
137 

Karyesi 
Ulucak 

Mevkii . Cinsi Mikdan M.M. Borçlulann mallannın hududu Borçluların ismi 
köy civarı kürümü mualak tarla 7352 Şark tarik garp çay şimal hacı oğlu Ahmet tarlaları cenup koca Paşa Halil oğlu Rüştü 

bankamıza olan borcu ve 2814 
sayJh kanun şümulüne giren 
borçlarını tebliğ olunan ihbar· 
namelere ve şifahi vukubulan 
öğütlere rağmen birinci ve 
ikinci altı aylık müddet zar· 
fında taksitlendirme muamele· 
sini yapmadıklarından kanu-
nun beşinci maddesi mucibince 
bütün borç muacceliyet kesbet
miş olmakla bankamıza ipntek 
bulun3n Kemalpaşa Çarıkdere 

yeriode 3676 M. M. şark Er
zincanlı veresesi, garp Topalın 
Ali, şimal Nuri efendi, cenup 
lzmirli ermeni ile olan bağ 45 

gün müddetle açık artırmaya 

çıkarılmış ise de banka alaca
ğının ödenmemesinden ihalesi 
geri bırakılmış idi. işbu gayri 
menkule banka matlubatının 
tamamen kapatılmasma talip 

ıuhur ettiğinden yeniden kcrk 
beş gün müddetle artırmaya 

çıkarılmıştır. Arttırması 24-5-
937 tarihine müsadif Pazartesi 
günü saat 14 tc başhyarak saat 
16 da isteklisine son ihalesi 
yapılacaktır. işbu yerin vergi 
va dellaliye ve ihale karar pul 
bedeli müşteriye ait olup ta· 
liplerin ismi geçen günde yüz
de yedi buçuk pey akçasiyJe 
Kemalpaşa Ziraat Bankasına 
müracaatları ve daha fazla ma
lumat almak istiyenlerin her 
gün Kemalpaşa Ziraat banka
sına müracaatJan ilan olunur. 

1075 (605) 
·"""~+ıısm ........................ ~ 

lZMffi BELEDiYESiNDEN: 
Belediye Havagrızı fabrikasının bir 

senelik ihtiyacı olan dörtbin yedi yüz 
elli ton Zcro Dis L5.vc Zonguldak ma
den kömürü kopalı 7.prflı eksiltme ile 
27/4/ 937 salı günU saat onaltıda bele
diye dnimi cncümcnin~c ihale edile -
cektir. Bedeli muhammeni beher tonu 
on lira on kuruştan kırk yedi bin do
kuz yüz yetmiş beş liradır. Şartname
si ikiyüz. kırk kuruş bedel mukabilin
de Hava gazı müdürlüğünden satıl

maktadır. Taşradan istiyenler şartna

me ve posta ücretini peşin olarak 
göndermelidirler. l~tirak üç bin 
beş yüz doksan sekiz Jira on üç kuruş
luk muvakkat teminat makbuzu veya 
Banka Teminat mektubu ile birlikte 
2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde 
hnzırlanmış teklifle ihale günü saat on 
beşe kadar İzmir Belediye reisliğine 

verilmelidir. 
5-8-13-16 1027 

- Hava gazı fabrikası için 
alınacak muhtelif eb,adda elli 

adet hava gazı saati kırk beş 
gün müddetle a~ık eksiltmeye 
konulmuştur. Hepsinin bedeli 
muhammeni hin iki yüz otuz 
yedi buçuk liradır. ihale 18 -

5 - 937 salı günü saat 16 da
dır. Şartnamesini görmek üzere 
başkitipliğe iştirak için de 
doksan üç liralık muvakkat 
teminat makbuıu veya Banka 
teminat mektubu ile söylenen 

gün ve saatte encümene gelinir. 
1-8-15-22 988 (568) 
1 - Beher metre murabbaı 

yetmiş beş kuruştan yüz sekiz 

lira yetmiş beş kuruş bedeli 

muhammeııle 94 sayılı adanın 

yüz kırk beş metre murabba
mtlaki 47, sayılı arsanın satışı 

ba§kitiplikteki şartname veç
hile 27 - 4 • 937 salı günü saat 
on altıda açık artırma ile ihale 
edilecel<tir. iştirak için sekiz 
buçuk liri'hk muvakkat temi

nat makbuzu ile söy:enen gün 
ve saatte encümene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
yetmi§ beş kuruştan yüz iki 
lira yt:tmiş beş kuruş bedeli 
mubammenle 94 sayılı adanın 

yüz C?tuz yedi metre murabba
ındaki 25 aayıh arsanın satışı 
başkitiplikteki şartname veçhi-

160 

31 

124 

50 

237 

106 

35 

Parsa Çaltı tepe bağ 

K. P. Sanda namı diğer Çeltik bağ 

Savanda bağ 

Kemalpaşa yeni kahve bağ 

kule civaıı bahçe yeri 

K. P. 

U!ucak 

Ulucak 

Köplü pınar bağ 

tahtacı içi namı diğer tarla 
entü tepesi 

Kaval değirmeni namı 
diğer bayraın kuyusu 

büyük alan 

bağ 

bağ 

K.P.A.Kızılca Günay yaka bağ 

, 

Mehmet tarlası 
11028 Şark hacı Sadık garp kasap Mehmet vereseleri şimal hacı Sadık MoJla Halil oğlu hafız Halil 

cenup hacı yanulu 
12866 Şarka hacı Hamit tarlası garp tarikiam şimal hacı Halil zevcesi 

tarlası cenup tarikiim 

Hacı Emin efendi oğlu Hafıı 
Şükrü 

" 4595 Şark Rukiye hanım bağı garp hacı Emin efendi bağı şimal hacı 
Emin efendi veresesi bağı cenup Abdurrahman bağı 

2757 Şark Mustafa garp Ömer çavuş bağı şimal balcı hacı Mehmet Nalbant Hasan oğlu Abdullah 

Ali bağı cenup tarikiam 
1738 Şark hafız Hasan bahçesi garp Lütfü bey bahçesi şimal Vasil 

bahçesi cenup tarikiam 
2757 Şark kara Yani garp VP. cenup topal oğlu Dimitri bağı şimal 

Mehmet çavuş zevcesi Zübeyde bağı 
6433 Şark sulakoğlu Hüseyin ağa veresesi garp hacı Hüseyin verecesi 

Kadimen zebur efendi elyevm solak zade Hüseyin cenup hacı 

Hüseyin ve san Mustafa 

" " " 
Nalbant İbrahim usta kızı Fab• 
ıİıa dudu molla 

Nehmet çavuş evlatları Bekit 
ve Halil lbrabim 

,... 

" • 15623 Şark Abdi çavuş garp hac• sarı Mustafa veresesi şimal hacı Ali 
efendi veresesi cenup kadimen Lütfü bey veresesi elyevm san 
Ah oğlu Ahmet 

9190 Şark tarikiam ~arp cani vereseleri bağı şimal tekeli oğlu lsmail lzmirli Mahmut Cellletlin 
bağı cenup garip oğlu Yurgi 

179 Cumalı 

4595 Şark İbrahim çavuş starp Isa zade Ali şimal hacı Mehmet oğlu Mehmet oğlu Mestan 
Yusuf veresesinden Fatıma cenup vereseden hafız lbrabim. 

Burkiye bağ ve 7 sak Z. 16772 Şark hafız lbrahim garp Mehmet Ali şi~al hacı Ismail ce.Mu· Halil oğlu Mehmet ve Fabma 
harrem oğlu Osman 

Yuncahk 6 sak Z. ve tarla 4136 Şark Osmanağa tarlası garp tarik şimal hacı Mehmet oğlu Meh· 
met cenup muharrem oğlu M. Ali 

tarla ve 5 sak Z. 9190 Şark kasap başı zevcesi Ayşe garp muharrem oğlu Ali şimal 
Muharrem o~lu Ahmet veresesi cenup tarik 

Celepli boğazında bağ 6893 Şark Muharrem oğlu Mehmet Ali garp koca Ahmet Şimal Ke
mahlı Ibrabim bey cenup Hasan Ali 

Kızılkaya bağ yeri ve tarla 19299 Şark sarı Hüseyin garp Recep oğlu Mustafa şimal M~nemenli Küçük Mustafa kızı Atike 
Halil cenup Çenesiz Hasan 

197 Fetrek 

Yukarıda adı ve sanı yazılı kimselerin bankamız 2814 sayılı kanun mucibince taksite bağlandığı ve birinci taksitinin vade sonu elan 31-11-936 tarihinde öde· 
mediklerinden mezkür kanunun beşinci maddesi mncibince bütün borç muacceliyet kesbettiğinden ipotekli bulunan yukarıda hudut ve evsafı yazılı on altı parça 
gayri menkul kırk beş gün müddetle açık arttırma suretiyle satılığa çıkarılmıştır. 

Arttırması 24-5-927 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te başhyarak saat 16 da toptan veya parça parça olmak üzere isteklisine son ihalesi icra kılı: 
nacağından talip olanların yüzde yedi buçuk pey akçesiyle ismi geçen gün ve saatte Kemalpaşa Ziraat bankasında hazır bulunmaları ve satılan gayrı 
menkuHerin vergi ve dellaliye ve ihalei karar barcı pulu müşteriye aittir. Daha fazla malômat almak istiyenlerin her gün Kemalpaşa Ziraat bankasına müracaatları 
jlan olunur. 1076 ( 503) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Haraççı Kardeşler .. = 

Mobilyelerin : En modern ve en zarif çeşitlerini 

/': ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucuzlarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

llaraççı Kard rş1t' rin ] Z M 1 R ,.e AN KAR 
mağazalarından temin edebilirsiniz. 

··················1111111111111111111111111:1111 •••••••••••••••••• 

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

,~ ................................................................. _. 

le 27 - 4 - 1937 sah günü saat 
on altıda açık artırma ile iha
le edilecektir. iştirak için sekiz 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve sa
atte encümene gelinir. 

8-13-16-20 1083 .(609) 
1 - Senelik kirası yetmiş 

beş lira bedeli muhammenli 
Basmahane istasyonu karşısın
da Gazi bulvarı ağzındaki ben
zin satış yerinin bir senelik 
kirasının Başkatiplıkteki şart
name veçhile açık artırma ile 

ihalesi 16 - 4 - 1937 Cuma gü
nüne temdit edilmiştir. iştirak 

için altı liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
günde ve saat on altıda encü· 
mene gelinir. 

2 - belediyece gösterilecek 
yerde ve binada çimento b\)tU 

imalathanesi yapılması işinin 
açık eksiltme ile ihalesi 16 - 4 -
1937 Cuma gününe temdit 
edilmiştir. işin bedeli keşfi 
dokuz yüz otuz bir lira altmış 
dört kuruştur. Keşif ve şartna· 
mesini görmek üzere başmü
hendisliğe iştirak için de yet
miş liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya Banka teminat 
mektubu ile söylenen günde 
ve saat on altıda encümene 
gelinir. 

1084 (607) 

Sigara da içseniz 

Oiş macunu kullanıyorsanız, dişlerinizin daima temiz, daima 
beyaz, daima sağlam kalacağına e:nin olabilirsiniz 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
1 
N 

Diş macun
larının en 

tesirli ve en 
nefisidir 

Daima RADYOLIN 

Emla~ ve Eytam bankasından: 
C.No. yeri 

23 Aydın Hisar mahallesi. 
Ada 144 

26 Aydın Teziler mahaHesi. 
ada 178 

No.sı Nev'i 
Taj 

2 ev 

4 ,, 

99 Aydın Ramazan paşa mah. mimar 71 dükkan 
sinan sokak. ada 73 parsel 9 

117 Aydın Ramazanpaşa mah. üçüncü 8 ,, 
sokak. ada 73 parsel 1 

120 Aydın Ramazanpaşa mah. mimar 19 mağaza 
sinan sokak. ada 78 parsel 1 

163 Köpı ülü mah. Çankaya sokak. 43 ev 
ada 428 parsel 12 

190 Aydın Güzelhisar mah. Turan 
park sokak. ada 235 parsel 9 

7 n 

191 Aydın Veysipaşa mab. hükümet 5/8 dükkan 
caddesi. ada 46 parsel 5 

195 Aydıo Ramazanpaşa mah. birinci 
sokak. ada 19 parsel 7 

ev 

197 Aydın Ramazan pş. m.hül<ümet 43.44 dükkan 
bulvarı yoğurt, yağ pazarı. 

ada 53 parsel 1 
200 Aydın Köprülü mab. lnönü 

caddesi. ada 426 parsel 11 
43 

' 1 

ev 

Depozitosu 
T.L. 
150 

50 

150 

75 

400 

150 

150 

140 

250 

300 

250 

izahatı yukarıda yazılı gayrimenkullerin bedelleri peşin öden· 
mek üzere satışı 24-4-937 Cumartesi günü saat onda ihaleleri 
yapılmak üzere arttırmaya konulmuştur. 

istekli olanların yevmi mezkurda. hizalarında gösterilen depo
zitoyu Milli Aydın Bankasına yatırarak Aydın avukatımız bay 
Süleyman Eraydın yazıhanesine müracaatfarı ilan 

1

olunur. '., 
. 8-22 1078 (608) 

·-

No. 2213 No. 2211 
Daimon markalı bu fenerler üç renklidir. istenildiği zaman 

beyaz, yeşil ve kırmızı yanar. Kapaklı, kapaksız, ayarlı, 
ayarsız olmak üzere dört nevi vardır. Arkalarında kayış 
askıları ve muhabere için alfabeleri ve düğmeleri vardır. 
Şimendifercilere ve Askeri muhaberede kullanılır. Zabitan 
ve herkes için kullanılmaia elverişlidir. 



N. V. 
~

1

• F. 11. Van 
Zee & f:o. 

Fratelli Sperco ı 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI DEUTSCHE LEVANTE UNIE 
HAMBURC 

._BACCHUS vapura elyenn x Vapmw 28 niuwle Wde......_ 
ammızcla c.lap Rotterdam tedir. Rottenlam, Ham&. ~ ._ 

~barıı Ye Amaterdam liman- için yük laıW ect •• 
..,. için ylk alacakbr. • • "M •• 

HERCULES npva 21 martta AllERtKAN EX.PORT UNF.S 
8 . n. -.art lleem*ip CDqMlnlliaa 
• •rgu, Vana •e Khtence EXECUTtVE 9 . d b-L 
-- la . . k ) k vapuru nıaan a ca.--.n n ıçın yil a aca hr. 1 ilm '-ted" N ,_ "· ..::1.. ._ b ı en e.. il'. evyor.. 1Çm 7 ua. .. a u 

dam ARION Vapuru 13 I 4 Amster- eder. 
ve Hamburga.. EXCHANCE vapuru 1 5 nisanda bekle-

'l'IUFON vapuru 18/ 4 Burgas Var- nilmektedir. Nevyork için yük kabul 
ba ve Köstenceye eder. 

SVENSKA ORIENT LINIEN PiRE AKTARMASI Amerika seri 

kumpanyam 
AASNE mot6rü 29 martta 

beklenmekte olup yükünü 
talihliyeden sonra Rotterdam, 

amburg ve Skandinavya li-

Seferler 
EXCALJBUR vapuru 9 nisanda Pi-

reden Boaton ve Nevyorka hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti 
Pire • Boston 16 gündür 

lbanlarana yü~lix.ecektir. Pire • Nevyork 18 gündür 

GUNDURG vapuru 20/4 Hamburg • !9fi K • 
\'e Skandinavyaya Service Maritim oumain - Bucarest 

SERViCE MARITIME ~UROS~OR ~apunı 2 ~yuta bek-
lenilmekted1r. Kostence, Sulana, Galata 

ROUMAIN Lu:npanvası ve bilin T- 1imanLan içinyiik kabul 
SUÇEA VA vapuru 23 eder. 

~arta doğru beklenmekte olup - • • -
.-ıre, Malta ve Marailya liman- Societe Royale Hongroise Ma.ritime 

larına yolcu ve yllk kabul SZEGED ••puru 19 nisanda bekle-
nilmektedir. Belgrad, Noviaad, Buda-

edecektir. pepe, Bratislan Lim ve Viyana ı-..... 
IU.BA jULIA Vapuru 21/ 4 Malta lan için yiik lrahal eder. 

\'e Manilyaya .. , l5iO t • 
JOHNSTON Warren lines L TD 

PELES ••puru 9 nisana LIVERPOOL 
doğra bekleniyor. Pire. Malta DROMORE npma ti ni--da bek-

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

Vapur Acentası 
IRINci KORDON REES 

BINASI TEL 2443 
Lllerman Liaeı Ltd. 

LESBIAN Y•p•ra 19 martta 
Londra, Hull Ye Aa•entea ge
lip Jlk çıkaracak ve ayni za
••nda Londra ve Hail içia 
yOk alacaktır • 

GRODNO •apuru 8 niancla ' 
Loadra, HaU ve An••ltea 
gelip yek Çlkaracak •• ayni 
zamanda Londr•, Hull için yllk 
al•cakhr. 

OPORTO vapuru Jimanı
mnda olup Li•erpool ve Sna
aeadaa ylklaft tabliye ediyor. 
Ayni zamanda Liverpool •e 
Glaııgov için yük alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru S ni
s~nda Liverpool ve Svansea
dan ,ıelip yük çı~aracak ve 
ayni zamanda Lıverpool ve 
Glası.ıov i~in yük alacaktır. 

The General Steam 
Navigation Co. Ltd 

AD JUT ANT vapura . nisan 
nihayetinde gelip Londra için 
7ük alacaktır . 

NOT : Vlrut tarihleri, va-
purlann isimleri !e n~vlun lic
retlerinin değişikhkleranden me
suliyet kabul edilmez. 

. 

HORTAÇSU 
Maa1•ebaauini Birinci 

Beyler sokağı !6 numaraya 
n•kletmiıtir.HaataJarını mn.
takil olarak kabal ve teclaYi 
eder. TELEFON 2946 

ı-26 2ıoı 

• • BC>N9C> 
Mübadil ve gayri mübadil 

bonoları bilumum banka ve 
şirket hisse senetleri Ergani 
Sivas ve yüzde beş Ye iki 
faizli ve eski istikrazı dahili 
tahvilleri ve buna mümasil 
ber neYİ esham saba alır. 

Adres : lzmir Kemeralh 
Hacı Hasan oteU No. 60 

C AV 1 T 
Tele fon 3903 

(77) S.7 h.3 

Beş Çiçek, Krep Jorjet 
~ MaraiJya limanlanna hareket ı-.ihneldedir.Livapoul " Aaw•ııtaa 
ÇQecektir. · mal ıetia ..... ~ a..u, Vana, Köeten-

Yolca •e 7lk kabal eder. ce, s.lina, Kalu " lhni Gmenlan iPa -
Daha Fazla tahillt içiD ikinci ,.m w.ı edr+li. 

kordonda T alamil Ye T alıliye Den Nonke Micldellıaniinje ..osL.O 
biaw arkumda FRA TELLi BOSPHORU:S .....,. 19 r" da 
SPERCO •apar acentahğına Wrlenilmektectir.. A,m ıia Ha7fa. 
•&ı-acaat edilmeai rica olunur. Dieyep ve umum Nornç ,......,_. icia 

VE 

Nergis Nuvar 
Leylak blam 
Revdor Ferit 

~a•lanlardaki ve hareket ta- yik =IN~er~ 22 mapta bek
lihlerindeki değişikliklerden lenilmektedi. Pire, Wıenclriye, ~ 
•c:enta mesuliyet kabul etmez. ve umum Norveç limanlan için 7ik b-
Telefon: 4142-4221-2663 bul eder. ........__ 
--- &O U A 41 # r 

DOKTOR DOKTOR 1 
A N O A N Sami Kulatçı ~ 
K. SARACOGLU .. 

D .. k d h '-'-I Kulak, Bogaz, Burun hasta-
ogum ve a ın asta11& arı 1 ki b" • • f 

.. 1 an lflnCI 81DI 
Mutabawsa mütabassım 

Muayenehane: ikinci Bey- Muayenehane : Birinci Beyler 
ler aôkağı 65. Tel 3956 No. 36 Telefon 2310 

Evi: Köprü t'apur iakele.i Evi: Göztepe tramvay cad· 
Berat No. 6 desi 992 Telefon 3668 

No. 2S4S 1-26 t48U 

~-··· 
) .. -
r-- .. PERLODENT • ' dit 
l'9rclla edecekslnlZ. 

macununu 

..... •lııtn bllcOmle- ...-altt 11hhlyeslnt 
'-tı olan bu macun dlfleri çOrOmekten 
\orur, dlf etlerınf kuvvetlendirir, nefesi etlg M lnNftllt ~ gOrOnOt efesini 

~RAN Fabrik•l•n mamulitadtr. Aynı zamanda Turan 
L-:.:alet sabunlannı, traı sabunu ve kremi ile gfizellik krem
~ k•Uanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
~ için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen-

Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemsiye mOracaat ediniz. 
Pasta Kut. 224 Telefon 34&5 

lfte aiıe 

s. Ferid 
eczaabqmm 

S pbeıeri daha 

T ecrGbe ediniz, takdir 
edeceklİDİL 
Alırken 

S. Ferid 
isim ve etiketine 

dikkat. 

M. Depo S. Ferid Şifa eczanesi 

saııam kelaleUe herf•f tekalUa verlllr. 
~ Balcılarda NECiP SADIK No. 156 

lzmir Vilayeti Baytar Müdür
lüğünden: 
Sayın halkımızın at yanşlarına olan rağbeti ınlnanla görüle

rek duhuliye biletlerinde aşağıda gösterildiği üzere mühim 
tenzilit yapılmıştır. 

Pavyon 
Tribün 
Meyd•a 

Umuma Bayanlara 
Kuruş Lira Kuraı 

o 1 so 
40 o 20 
10 o 5 

Subay, Erat ve Talebeye 
Kuruş 

50 
20 
5 
1049 (602) 

Devlet Den1iryollarından: 
Bornova Mersinli civarında ve Cihan oğlu Rifatin icarı albndaki 

103,80 metre murabbalık arazi üç sene müddetle ve açık arbrma 
~uretile 30-4-37 Cuma günü saat 15 de lzmir Alsancak 8 inci 
işletme komisyonunda kiraya verilecektir. Muhammen iç senelik 
kira bedeli 75 liradır. isteklilerden % 7,S nisbetinde muvakkat 
teminat vermeleri ve iıe girmeye manii kanuni bir halleri bulun
madığına dair beyannamelerle muayyen vaktinde komisyona 

. mllracaatları lizamchr. Şartnameler komisyondan parasız aluau. 
8-13 1077 (606) 

...................•.••••••••....••••......•......•..•••••• , 
~yalnız bir kaşe GRIPINs 
............................................................ 

/ Almakla derhal izale edilebilir 

GRIPIN 

BIUlin ağn, .sızı ve ısbraplarm panzehiridir. GRıPıN varken 
diş, baş, ve romatizma ağnlan çekilmez. Gripin nezle ve gribi 
geçirir : Harareti dlitllrür, bastabldann lSnllne ıeçer. 

icabında günde liç kaşe alınabilir. 

GRIPIN 
=-.................................................................... : 
• • • • 

• 

Taze Temiz Pcuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 

Karşısında 

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

İLAN 
Denizli vilayeti orman direktörlü

ğünden: 
EKSiLTMEYE KONULAN iŞ 

No, 1 
1 

Ciıtsi 
Mubam•en kıymeti 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
ıs 
ı6 

17 

Bir takım koltuk kanape maa teferrüat 
1 Adet tarto marka telefon m•kinesi 
·ı " Zonguldak tipi 2 No. nikelli soba 
2" Halk .. " " .. 
3 Takım perde 
9 " " 
1 Adet perger takım& 
2 .. cep barometresi 
1 • Çaclu 
3 .. Termometre 
1 .. Mira 
1 " T eodolit 
1 .. Adler marka hesap makinesi 
ı .. Çelik kabıah ıerit metre 
1 " Hızır yangın s&ıdlirme aleti 

12 • Amerikan tipi sandalye 
12 • Çinko MU konsa 

Li. Ku. 
200 

29 
31 
40 . 
30 
72 
20 
12 

100 
3 

20 
300 
250 
20 
30 
36 
3 

No. 2 Cimi Malaammea kıymeti 

1 1 Adet yaıabane Osti kariatal ca• 
2 2 • Etijer lla neY'mdea 
3 3 .. Dosya dolabı 
4 2 • Diner undalye 

-- - -· -

Li. Ku. 
60 
40 
90 
35 

~'o. 3 Ciui Muhammen kıymeti 
Li. Ku. 

1 
2 
3 

1 Adet taban hahsa 4x4 ebadında 
1 " Tiitkiye harita&illı havi ciıvar halası 
3 • Paspu 

Bu ife ilgili evrak. 

250 
30 
30 

EksiJtme şartnamesi ve enaf prtnamesiyle mukavele sureli; 
Yakanda cins ve miktan yaab (25) k•lem eşya komisyonu

muzca 1 Nisan 937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye çıkanlmışbr. Talip olanlannın % 1,5 muvakkat 
pey akçesiyle birlikte eksiltme glna olan ıs Nisan 937 Perşembe 
günü saat 14 te Denizli ili Orman direktörlüğünde h•zır 
bulunmaları ilin olaaur: 

Bu İŞ\! ait ekailtme f&rlnameaiyle evsaf puıla11 ve mukavele 
sureti direktirlüğilmüzden parasaz olaıak alınır. 

6--8-10-13 1037 (S97) 

İLAN 
İl daimi encümeninden: 

623 lira 72 kuruş keşif bedelli Torbahdaki aygır deposunun 
onarılması ıs gün müddetle açık arttırmaya konuJduğundan is
teldiletin 2490 sayıh yasaya göre hazırhyacakları teminatları 
ile birJikte 15 Nisan 937 Perşembe günil saat ı ı de daiıni en-
cümene baı wrmaları. 10004 (601\ 



~ahire to YENi ASIR a Hlsan 
-==-2E 

Madrid cephesinde muharebeler şiddetlidir 
• 

sı as ... -.. -. ..,.,en or 
Cnmhuriyetçi vvetler Japon müdafaa plinı 

Dün de işgal ettikleri yeni nievzileri Harbiye nazırı generalleri ve fırka 
tahkimle meşgul oldular.. kumandanlarını toplıyarak görüştü 

~dllll~~~ ................ . iJ • • 
Eıapon/ami enE 
:(ok /aalıı•eltt: 
E bulunduklar/: 
E Şanelıaydan E 
5bir manzaraE 

1 
rını boykotaja tabi tutmıyacağına c~· 
nim. Bu mesele ile alakadar olarak oğ• 
rcnildiğine göre Japonya Maliye ncı;t· 

............ ~,ı. • 

========;;:;;~ ................ . 

reti Şanghayda bir maliye komiset1 

bulundurmak adetine yeniden başlaya: 
cak ve bu komiser Çin mali mahnfilı 
ile sıkı temaslar tesis ve idame eyli· 
yecektir. 

PARTlLER ARASINDAKİ 
tHT1LAFLAR 

Tokyo, 7 (A.A.)- Domei Ajansı bil- bilmelidir. Tokyo, 7 (A.A.)- Maliye nazırı 13· 
diriyor: Nazır, kumandanları tesanüt fikri- Yuki gazetecilere yaptığı beyanatında 

Yukanddi Jotogra/ı Madıid lıükümdi bir ,esika o/atak kullanıyor. Fotogra/ta görülenler Jtalyan esir/eridir. Harbiye nazın . B. Sugiyama şimdiki nin muhafazasına davet etmiş ve ten- ezcümle demiştir ki : 
Ouadalajara cephesındtki kanlı muharebe esnasında esir dtişmiişlerdir. Zabtfleri de arala11ndadır. Hükümet mesuliyetlerini müdrik si· 

Japonya Sovyetler birliği münasebet- sik edilen ordunun artık islfilıatçıların Madlid lziikümeti bun/alı sıkı sıkıya istrcvap ettirmiştir. Kendılmnin verdıkleıl i/ade;>e göre onlar, Afıikaya yaset adamlnrının yeni bir parti kut· 
sevkedılmek üzeıe sılôh altına alınmışlar ve yola pkarılmış/ar. Arıcak son dakikada B. Mussolininitı bu emri lerindekl zorluk ve Çin nıeselesinin tesirinden kurtularak eski prestijini masını teşvik eyliyecektir. Faltat ye-

ehemmiyeti sebebiyle generalleri ve tekrar buldux..·-u bildirmic:tir it üzmne istemıverek ispanyaya çıkanlmışlar, avnı şekılde lıaıba sokulmuş/ar. 15"" ~ • ni seçimlerden evvel bu yolda hiçb 
fırka kumandanlarını toplamıştır. ÇlN-JAPON 1.f""NASEBETLERt ~" Paris, 7 (ö.R ) - cUnion Radio> ricat etmeğe mecbur olmuşlardır. içtimalarına başlamıştır. Hariciye nazırı v harekette bulunulmıyacaktır • ., E.,~ 

dün gece Madrid müdafaa komitesi ta· Roma, 7 ( ö.R ) - Nasyonalist teb- B. Eden ispanya meseleleri hakkında Nazır, milletin vaziyeti gözönünde Tokyo, 7 (AA.)- Çinden dönen Ja- partiler şimdiye kadar hattı hareketlC: 
rafından aaat 22 de neşredilen eu tebli- liğine göre Biskaya cephesinde ileri ha- kendisine aoru1an muhtelif suallere aşa· tutmamasının ne kadar teessüfe değer pon ekonomi heyeti reisi gazetecilere rinde devam ederlese hüküm.et ycJl1 

ği neşretmiştir: reketi devam ediyor. Yeni bir hamle ile ğıdaki cevabı vermiştir: olduğunu kaydettikten sonra demiş- beyanatta bulunarak ezcümle demiş- meclisi de feshetmekte tereddüt göstcr-
Merkezde Mndrid cephesinde mev• birçok mevziler ele geçirilmiştir. Kızıllar Beynelmilel ademi müdnhale komite- tir ki : ür ki : miyecektir. 

zilerimize hücuma kalkışan hasım kuv- 877 ceaet ve mühim miktarda harp mal- si kontrol tatbiki yolundaki ihzari ça- Japon müdafaa planı teslihat mUva- Çin hükilmeti ile yapılan müzakere~ Bugün Tokyodaki hissiyat hüküınet 
vetler şiddetli tüfenk ve mitralyöz ate• zemesi bırakmışlardır. Madrid cephesin- lımalarının ilk kısmını bitirmiş ve ilk zenesini muhafaza etmek ve Japonya ler şeker ve pamuk ticareti ile banka- ile partiler arasındaki ihtilafın gittikçe 
ıinden sonra ağır zayiatla püskürtülmüş- de cKızılların> yeni hücumlan püskür- memurlar grupları vazifeleri başlarına ve Mançukonun teslihatını kMi sevi- }ar meselesi üzerinde bir prensip iti- daha had bir vaziyet almakta olduğu• 
tür. Guadalaraja cephesinde cumhuriyet- tü1müştür. Korabanşel cephesinde kızıl- hareket etmiştir. yeye yükseltmek suretiyle doğu Asya- bariyle anlaşmaya müncer olmuş bu- dur. Minseito partisi ile Seiyukni ~J"' 
çi kuvvetler dün işgal ettikleri mevzileri ların tazyiki devam ediyor. Nasyonalist Hula İspanyada muharebe etmekte sında harbe ınaru olmak ve barışın mu- lunmaktadır. Japonya ile Çin arasında tisi hükümeti kanunu esasiyi ihlal et· 
tahkim etmişlerdir. Siera mıntakasında tayyareler Bask cephesinde çok faaliyet olan yabancı gönüllülerin geri çekilmesi hafazasını temin etmek için nazik va- ekonomik iş birliğinin bundan böyle meklc itham etmektedir. Hükümet iSt 
düşman bataryıılnn Samosiera mevzile- göstererek santanderi ve alçaktan bir hakında hiçbir yeni beyanatta bulunacak ziyete ve bilhassa Sovyetler birliğinin müsmir bir surette vücude geleceğine seçicilerin taınamiyle sıkı bir kontr01' 
rimizi bombardıman etmiıılerse de bi- uçuşla Bilbaoyu bombardıman etmişler- vaziyette değilim. İngiltere hükümcti Is- uzak doğudaki hedeflerine karşı koya- ve Çinin artık katiyyen Japon malln- tnbi tutulmasını emreylemiştir. 
zim zararımıza hiçbir netice elde edeme- dir. panyaya yabancı askeri kıt' al ar ihraç •••••• u•••••••u•••••••••••••••••••••••••••••••••••u•n••• •••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••11• ••• • .. • •••••••••••••••••••••' 

rni~lerdir. Fesatçıların hatlanndan ka- ROMA YENi BtR PLAN edildiğine dair son günlerde hiçbir ra· p 1 •• dd • t 
çan birçok muharipler her mıntakada HAZIRLIYOR por almE!mıııtır. Daha bazı muhtelif tek- o onyanın m•• eıya 1 
hatlarımıza müracaate devam ediyorlar. Paris, 7 ( ö.R ) - Fransız umumi nik ihzari tedbirlerin alınması icap eyle· ~ 
Cumhuriyetçi tayyareler birçok bom- mesai konf edrasyonunun gazetesi olan diğinden kontrol plfınının ne zaman tat· 

bardıman uçuşları yapmışlardır. Bir çok cPeuple~ ltalyanın İspanyol meselesin- bik edileceği hakkında hiçbir tarih tes- Al 1 d L' h k 
tayyareler Madrid mıntnknsındaki düıı- de bundan sonra takip edeceği yolun ne bit etmek mümkün değildir. man gazete erı•n e e ı•stana arşı 
rnan mevzilerini müessir ııekilde bom- olacağını araııtırıyor. Bu gazeteye göre İngiltere hükümti lspanyol harbında 

bardıman etmişlerdir. Bu havalide asile- ltnlynnın hala ispanyada müdahale niye- ııu veya bir tarafın gaz istimal ettiğine b k 
rin istifade ettikleri demiryolları mühim tinde olmnsı çok muhtemeldir. Bu mak- dair hiçbir habere malik değildir. in- ı•r te-n ı•t tufanı koparmıştır 
hasarata uğratıldığı gibi asilerin rnüs- satln Roma hükümeti tam bir plan hazır- giltere hükümeti komünist mebus Oıl-

tahkem mevkileri de bombardıman edil- lamı"'tır. Fa•ist aazeteler her gün Fran- lacherin Daili Verker komünist gazete· B l' 7 ( A 
" v "" er ın, .A ) - Polonyanın garp 

miştir. Diğer mıntakalarda birııey yoktur. saya nevmidane hücum etmekte ve bu sinin hususi muhabiri olarak ispanyaya cmiyeti tarafından birçok resmi tşekkül 
KAT ALONY A KABINESlNDE memleketi ispanyada müdahalede bu- gitmesine müsaade etmemiştir. B. Gal- mümessi1lerinin de iştirakiyle Grandenz-

Barselon 7 ( ö.R ) _ Milli iıı konfe- lunmamak kararını daimi olarak ihlale lacher ispanyada ikameti esnasında her de tertip edilen ve bazı Alman vilayet~ 
drasyonunun resmi gazetesi olan cSoli- devam etmekle itham eylemektedir. Bu hangi yabancı bir memleketin dahili İş- !erinin Polonyaya ilhakını talep eden bir 
daridad Oviera Katalonya kabine buh- neşriyat tesadüfi değildir. B. Mussolini lerine kanşmıyacağına dair bir taahhü· karar suretinin kabulü iJe neticelenen 
ranının halli. halledilemediğini kaydettik- ve propaganda nazırı B. Alfieri son yap- dü imzadan istinkaf eylemiştir. Birkaç miting Alman matbuatının eiddetle na
ten sonra buhranın uznmams1 lüzumunu tıklan beyanatta İtalyanın ancak diğer zamandanberi ispanyaya hareket eden zarı dikkatini celbetmektedir. 
gösteriyor. Partilerin kendi fikirlerini devlet1erin ayni §ekilde hareket etmele- bütün lngiliz vatandaşlarına böyle bir ta- Volkischer Beobahter diyor ki: 
müdafaa etmeleri tabii olmakla beraber ri eartiyle ademi müdahale taahhütlerine ahhüdü imzalattırmaktadır. Böyle bir tezahüre ve bu kadar ke· 
bu dakikada en ziyade düşünülecek me· sadık kalacağını bildirmişlerdir. Bu mü- Beynelmilel umumi vaziyete gelince, pazece bir karar suretine karşı resmi Po
sele ihtilalin ve harbın zaruri kıldığı mu- tekabilyet lırnydü ııartı ııu suretle tefsir ne garp paktı tarafındaki görüşmeler ne lonya makamatının naıııl bi{ vaziyet ala
nzzam esri tahakkuk ettirecek bir bükü- edilebilir: İtalya Franııanın ademi mü- de uzak şarktaki vaziyet hakkında §İm• caklarını büyük bir dikkat ile bekliyoruz. 
metin mevcut olmasıdır, diyor. dahale taahhüdünü ihlal ettiğine keyfi dilik hiçbir beyanatta bulunamam. Bu gibi bir tezahürün A1manyada yapıl-

BASK CEPHESiNDE olarak hükmederek mütc.knbilen bu ta- ....... •• •••••••• • . ...................... ............. . ............ . ....... ........... . 

Bilbao, 7 { A.A) - Bask hükümeti- ahhüdü bozacaktır. Bir harp çıkacak olursa 
nin matbuat bürosunun bildirdiğine göre Roma, 7 ( ö.R )- Barselonadnn ge-
dünkü harekat hükümct kuvvetlerinin len haberlere göre Katnlonyo hükümet ş ı f k 
lehinde cerayan etmiş ve bu kuvvetler buhranı, şimdiye kadar sarfedilen gay- ı·ma Al rı· a 
baskınlar yaparak mühim zayiat verdir- retlere rağmen, hala halledileınemitir. 
mek suretiyle düşmanı izaç etmişlerdir. Paris, 7 ( ö.R ) - ispanya cumhu- k büyük 

olacak Hükümetçiler tayyare meydanında riyet hükümeti lehinde olarak Milletler are aA a 
Alman müfettişlerini esir etmi:ılerdir. Bu Cemiyetine bir müracaatte bulunmuıı 
müfettisler asi1erin radyoda verdikleri olan Meksika sefiri, hariciye nazırı bay 
yanlış haberlere inanarnk Urguliolayı Delbos tarafından kabul olunmuştur. 

sa 
F ranko kuvvctlrinin işgali altında zanne· Londra, 7 ( AA ) - Miss Megan 
dip oraya gitmişler ve yakalnnmışlardır. Lloyd George Galle memleketinde top-

Cervera ve bazı asi kruvazörleri As- lıınan bir İane ile cumhuriyetçiler için 
turie sahillerini bombardıman etmişler- alınan son sistem bir hasta kamyonu üze
dir. Hasarnt ehemmiyetırizdir. rine Galle ve İngiliz lisanları ile ııu cÜm· 

Milisler Oviedo civarında asiledn pek leyi havi bir pluka çivileruniştir: 
ıiddctli bir hücumunu geri püskürtmüş- cCnlle'lilerin ispanya halkına hediye-
lerdir. Asiler bu taaruzlnrıyle Santo Do
mcingo ile eski mezarlık arasından cep· 
heyi yarmak istemişlerdir. Neticede nai 

si.> 

EDENtN SöZLERI 
Londrn, 7 ( A.A )- Paakalye tatil-

Berlin 7 (A.A) - Ludendorf 
Alman kuvvetinin mukaddes 
menbaı isimli mecmuasmda ez
cümle şu satırlara yazmaktadır: 
Şimd umumi bir harp çaka

cak olursa kat'i neticenin Av
rupa harp meydanlarında istih
sal edileceği şüphesiz olmakla 
beraber Şimali Afrika fevekala
de mühım hareketlere sahne 
olacaktır. Cıhan si asetinin 

e 
vam eden Ludendorf Sovyet
ler birliğinden bahsederek bu 
memleket hakkındaki mütalea· 
sını şu kısa 
etmektedir: 

cümle ile hülasa 

Sovyetler birliği bütün na
zarlara kapalıdır. 

Roma 7 ( A.A ) - General 
Göringin başvekil Şuşoigin 
muvasalalından evvel Italyaya 

dığmı farzedelim. Polonya makamatı 

resmen protestoda bulunmakta, bunun 
gayri dostane bir harket ve kendi dahili 
ielerine müdahale mahiyetinde telakki 
etmekte asla tereddüt eylemezler. 

Deusche Allgemeine Zeitung diyor ki: 
Almanya Polonyalı mütehassıslara ve 

Polonyada yaııayan Alınanlara yapılan 

birçok taşkınlıklara karşı en geniş bir 
müsamaha gösteregelmişlerdir. Bunun 

Polonyada auiistimale uğradığı İntibaı 

bizde hasıl oluyor. Grandenzde kabul 
olunan karar sureti kepazce bir tahriktir. 
Ve iki memeleket arasındaki münasebet
leri zehirliyecek mahiyettdir. Bu mın

takaları Polonyaya istemenin şuursuz bir 

harket olduğunu isbat için earki Prus
yanın eski garp vilayetlerinde yapılan 

reyi am neticelerini hatırlatmnğa lüzum 
yoktur. 

Almanya şu mütalaadadır ki komşu 
memleketler birbirine hürmet etmelidir. 
Ve iki tarafından da menafiini korumalı- Ji~~t'iılD'ı 
dır. 

Berliner Tagcblnt, Polonya mutaassıp
larının bu son taşkınlıkları her türlü hu
dudu aııtığını kaydederek diyor ki: 

Resmi Polonya makamatı bu cemiye• 
tin faaliyetinden haberdar olmadığını 

iddia edemez. Çünkü birçok defalar na· 
zan dikkati celbolunmuştur. Grandenz 
tezahüratı komşu bir memleketin dahili , 
İ§lerine müdahale yollu küstahça bir te
şebbüstür. Ve bu gibi hareketler artık 
bir nihayet verecek 11ekilde mukabele Polonya 


