


Toprak 
bayramı 

.. -· - &qtuafı /Jüürci sayfada -
gal edeceğimize iyman etmit 
bulunuyoruz. 

Dnlet kemdiıine aid olan 
vazite,i ,.,.,.. • 

Parti laltna t.P,1itmda köyl 
itlenecek, çaJaPaak inkılip 
mevzularının en başına almış
tır. Yakın zamanlara kadar 
k6yden ve köylüden istihfafJa 
bahse alışmış olan şuursuz, sahte 
münevverler yerine köy üze
rine şefkatla eğilmesini bilen, 
şuurlu bir gençlik yetişiyor. 
Bütün bu güzel unsurlar elele 
vererek köylerimizin refahına, 

sosyal inkişafına çalışacaklar
dır. 

Biliyoruz ki toprak bayramı 

köy kanununun yıldönümünü 
kutlamak için yapılıyor. 

Köylerin hükmi şahsiyetini 

tanıyan, köylerde toplu çalışma 

ve yaşamanın yollarını göste
ren, köylülerimizin siyasi ter-
biyesini hazırlıyan bu kanun 
inkılibımııın en güzel eserle-
rinden biridir. Köylü, köy ka
nunu ile kendi köy6nün doğ-

rndan doğruya idaresinde haiz 
bulunduğu salibiyetleri ve bir 

ıeçmen sıfatiyle devlet idare
sindeki murakabe hakkını eyi-

ce bilmelidir. Bu İrşad vazifesi 
en başta köy öğretmenine dü-

şer. Fakat onunla birlikte Hal
kevleri köycülük k61Janna dü-
ıen vazifeler de vardır. Top· 
rak bayramı bize işte bu se
vimli ve şerefli vazifeleri hatır
latmalıdır. 

Şe•k•'t El:l.l.gtıı 

Zeytincilik 
istasyonu 

Ziraat vekaletince Mersinli
Burnava arasında tesis edil· 
mekte olan Ege mıntakası zey· 
tincilik istasyonunda, iyi aşılı 
zeytin dallarının yetiştirilmesine 
ehemmiyet verilmektedir. 

Mevsim işlerinden budama, 
aralama ağaç dikimi gibi ame
liyeler yapılmaktadır. 

ltalyadan getirtilmiş olan 
zeytin fidanlariyle damızlık ör
nek zeytinliği kurulacak ve 
istiyenlere iyi cins zeytin fidan· 
ları verilecektir. 

Göçmenlerin durumu 
iskan müdOrü bay Tahsin 

Akgünle ziraat müdüril bay 
N c.dir Uysal, dün Foça kazasına 
gitmişlerdir. Oradaki göçmen· 
lerin vaziyetlerini tetkik ede· 
ceklerdir. 

Ayin muhakemesi 
Cumaovasının Bulgurca kö

yünde bektaşi ayini yapmakla 
maznun Halil ve arkadaşlarının 
muhakemelerine yarın asliye 
cezada devam olunacaktır. 

fiitftf'" ....... - u a • 

ı Mühim bir tamiıp geldi j 

Teşviki sanayi kanunun
dan istifade edenler için Belediye 

Reisi geliyor --lzmir fuarı için Ankarada 
alakadar Vekaletlerle ve yük
sek makamlarla temaslarda bu· 
lunan belediye ve fuar komitesi 
başkanı B. Behçet Uz bugün iz
mir vapuruyla lstanbuldan ge
lecektir. 

. -·····-· Seianik panayırı 
Ticaret odasına bildirildiğine 

göre, Selanik onikioci enter
nasyonal panayın, eylu:ün be
şinde açılacak, 26 eylfılde ka· 
panacaktır. ............ 

. B. Mehmet Ali 
/ .nkarada toplanan Üı.üm 

kou'7resine giden şehrimiz ti· 
caret odası genel sekreteri 
bay Mehmet Ali, bugün lzmire 
gelecektir. 
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Bir cinayet davası 
Menemenin lçerova mevkiin

de lbrahim oğlu Mustafayı ta
banca ile öldürüp cesedini ba
taklık içine atmaktan suçlu, 
Foçanın Çakmaklar köy muh· 
tan lbrahimin muhakemesine 
dün ağırcezada devam edilmiş-
tir. Muhakeme son safhaya gel
miş ve şahitler tamamen din
lenmiş olduğundan dünkü cel
sede müddeiumumi iddiuıoı 
serdetmiş, gerek tahkikat ev
rakının ve gerek şahitlerin ifa
delerine göre muhtar lbrahimin 
suçu sabit olmadığını söyliye· 
rek maznunun hf'faatini iste
miştir. Muhakeme, müdafaa 
için talik edilmiştir. 

Kadı lokması 
Burnava bağlarında kor
kunç bir bal dUtmanıdır 

Burna va' da ki Ziraat Müca
dele istasyonu Burnava bağla
rına zarar yapan bir haşerenin 
imhası için geniş ve önemli de-
nemeler açmıştır. Bu haşereye 
Halk ( Kadı lokması ) adını 

verir. Baş parmak kalınlığında 
büyük bir kurt olup bağın 
köklerini kemirerek kurutur. 
Bu yıl Burnavanın dağ dibi 
bağlarında haşere salgın bir 
duruş almıştır. 

Buroava Halk partisi Uram 
ocağının doğrudan doğruya 
Mücadele istasyonuna müraca· 
ati üzerine derhal harekete 
geçilmiş ve ilk denemelerde 
bağ diplerine şırınga edilen ilaç 
kurtlarının yüzde 90 nıoı öldür
müştür. Denemeler ve tetkikler 
devam etmektedir. 

Teşviki sanayi kanunundan 
istifade eden müessese ve eş
hasın da kazanç vergisi ruhsat 
te:~eresi almağa mecbur olduk· 
lan Maliye vekaletinden Vila
yete bildirilmiştir. Buna dair 
gelen tamimi aşağıya yazıyoruz: 

Bazı yerlerde teşviki sanayi 
muafiyetinden istifade eden 
müesseselerin ruhsat tezkeresi 
harcından da istisna edilmekte 
olduğu cereyan eden muhabe
relerden anlaşılmaktadır· 

2395 No. lı kazanç vergisi 
kanununun 79 uncn maddesinde 
(bu kanunla vergiden müstes· 
na tutulanlardan ve hizmet er• 
babı ile karne almaları lazım· 
gelenlerden maada bütün mü· 
kellefler rabsat tezkeresi al· 
mağa mecburdurlar) denilmek
tedir. 

Bu hükme göre aynı kanu· 
non üçüncü maddesinin 21 inci 
fıkrası mucibince hususi kanun
larma tevfikan kazanç vergi· 
sinden muaf olanların ruhsat 
tezkeresi harcından da istisna 
edilmeleri lazımgelir. Ancak 
1055 No. 1ı teşviki sanayi ka· 
nununun 31 inci maddesinde, 
(vergi ve rüsum muafiyetlerin· 
den istifade eden sınai mües
se!'eler, bu vergi ve rüsumun 
tarzı tahakkukuna ait ol
mak üzere kavanini müte• 
allikasında muayyen muame
latı ifa ile mükelleftirler. ) 
denilmete ve talimatnamesinin 

34 üncü maddesine nazaran 
(muafiyet ruhsatnamesini hiiz 
müesseselerin muaf vergileri 
tahakkuk ettirildikten sonra 
muafiyet ruhsatnamesinin ibrazı 
üzerine terkin edilmekte) olma
sına mebni teşviki sanayi mu
afiyetini kazanç vergisi kanu
nunun üçüncü maddesinin yirmi 
birinci fıkrasındaki muafiyetler 
gibi, verginin tahakkuk mua
melesini dahi kaldıran ve mü .. 
esseseyi, kazanç vergisi kanu· 
nundaki tahakkuk muamelatına 
ait mecburiyetlerden vareste 
kılan mutlak bir istisnaiyet 
halinde kabul etmeğe imkan 
yoktur •• 

Bundan başka 1055 No. lı 
teşviki sanayi kanununun 7inci 
maddesinin "C,, fıkrasında ya
zıla muafiyet (kazanç vergisi) ne 
müteallik olup ruhsat ve ünvan 

tezkereleri harcı ise (asli vergi) 
mahiyetinde olmadığından teş-
viki sanayi muafiyetinin bu 
harçlara şümulü olamaz. Bina

enaleyh teşviki sanayi muafi
yetinden istifade eden mües
seselerin kazanç vergisi kanu
nunun 8 inci maddesinde yazılı 
müddet zarfında, muayyen 
harcı mukabilinde ruhsat tez
keresi almaları lazımgeldiğin
den kanunun bu hükmüne ria
yet etmiyenler hakkında 85 inci 
maddede yazılı cezai hüküm
lerin tatbiki zaruridir. 

••••••••• 
llava istasyonu }Tutkal maddeleri 
Cumaovası istasyonunda tesis 

edilecek hava istasyonu için 
ayrılacak yerin sahipli olmadı· 
ğı ve milli emlak idaresine ait 
olduğu anlaşılmıştır. Dün, Na· 
.fıa Vekaletınden vilayete gelen 
bir emirde, b"urada yapılacak 
olan hangarın planı gönderil
mit ve keşfinin derhal yaptı• 
nlması bildirilmiştir. Bir fen 
heyeti Cumaovasına giderek 

Almanyadan şehrimiz Türk· 
ofisine müracaat eden bazı fir-
malar tutkal imaline yarayan 
deri, kemik, keçi derisi, at, 
domuz ve inek postları ve kıl 
istediklerini ve lzmirde bunları 
satan tüccarlarla iş yapmak 
istediklerini bildirmişJerdir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hangarın keşfini yapacak ve 
raporunu Nafıa Vekaletine gön· 
derecek tir. 

' , 
Kiralık daire 

Ve Büyük Depo 
•••••••••••••••••••••••• 

AKŞEHİR BANKASININ ikinci Kordonda 
Borsa sarayı civ~rındaki kendi binası büyük
lüğü dolayısiyle toptan kiraya verilecektir. 
içinde elektrik ve su tesisatı vardlf. Bina yeni 
ve üç katlıdır. DEVAIR ve ŞiRKETLER için 
çok elverişlidir. Taliplerin içindeki Akşehtr 
Bankastna müracaatları. 

';----------------------------~ 

TAYYARE SiNEMASI 1 TELEFON: 1 
315t ----BUGÜN SENENiN EN ZENGİN FİLMİ BAŞLIYOR 

Fred Astaire iJe Ginger Rogers'in yarattıkları 

Filoyli Takip Edelim 
isimli bu filme Amerikanın açık deniz filosu iştirak etmiş, şen bahriyelilerin neşeli hayatları yüzlerce güzel kızın vücuda 

S{etirdikleri çok ihtişamlı revüler, çok cazip ve çok tatlı bir mevzuu süslemt:ktedir 
--------!!~!!!!!i!~!!E!~~~~~~~~~~!!!!!! .. ~ 

AYRICA " PARAMUNT ,, dünya havadisleri filmi 
Bu flllm çok bUyUk oldujiundan SEANS SAATLERi fU ,eklld3 tanzim edllml,tlr. 

Cumartesi, Pazar 12,30 - 2,30 - 4,45 - 7 - 9,15 Her ün 2,30 - 4,45 - 7 - 9,15 

Türkofis 

Parla panayırında 
ispanya 

Kan ve ateş i(inde yuğwlan Is· 
panya da enfetnasvonal Patis ser{fi· 
sıne iştirak etmektedir. l spanva pav· 
yona seıgull. 933 metre mufabbaltk 
bir yer alacaktır. ispanyanın sPlgi 
komisefi pavyonunun temelini afaflun 
demiştir kı: 

•· - ispanya pav}·onu ispanya ita/· 
kının ve lspanvol c11mhunvetinin bir 
tün feykilôtmda, sosval yafdımlarda 
eğitım ve öğutım sahala11nda, güztl 
l11zmctlerde ileler vaptıijını ve 11el.er 
yapmak üzere olduğunu gösterecektır. 

IJu pavvon şu esaslafl mcvrlalla 
kovacaktır: Jspanvada lıavatı gtiztl· 
leştü mek için çaltşllmaktadır. Bwası 

sadeafkeoloffk eserleı memleketi tleğü, 
aynı zamanda fiuıinde çaltşılan ve 
bugünkü insanların kullanacak/atı 
esefler vücuda geııren bu memlekettir. 

1oledosu, Ounatasc, Malagası, 

Madfidi, Alkazarı velhasıl hemen 
bütün şdıülni, ôbitklefi ve mede11i· 
yet eser/efi harap o/an lspanvanm 
lıfı!d havalı güzelleştıımek içın çalış· 

m:ısı ne acıkll hu manzafadlf. 

ideal koca 
• Avrupayı endişe içinde bu
lunduran binbir mesele birçok 
memleketlerde ideal koca mese
lesinin günün heyecanlı mese· 
leleri arasında yer alma-

sına şüphesiz maoi olmuş

tur. Bununla beraber Bayan 
Brice adlı bir Amerikan artis· 
ti kadm gözüyle bu mevzua 
ef koyarak ideal koca tipini 
şu suretle tarif etmiştir : 

1 - ideal koca "Konfortabl,, 
• 

olmalıdır. 
2 - Karısına güzelliği için 

kompliman yapmalı .. Yoksa aş· 
çılıktaki mehareti için değil ... 

3 - Karısı nispetinde ihti
yarlamalıdır. Yani karısı ih
tiyarlamağa yüz tutmuşsa o 
genç kalmamalıdır. 

4 - Şen ve nüktedan ol· 
malıdır. 

5 - Çocukları ıevmelidir. 
6 - K.eaa.Lbareketi ve ha-

....... , .. ..,_, - --
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Hekiminin öğüt)~ 

BAGCILARA 
•d'yol· Bu yıl havalar iyi gı ı 

Yeni uyanan bağların g6.ı; 
rinde maymuncuklarla, tlf 
lno (INO) kurtlan önemli ı•" 
rarlar yapmağa başladı. 

Bu iki böcüyü lıııirbiri ile ki" 
nsbrmayıo. Maymuncuk ~ 
düzleri OmcanıD kabukları 
tında gizlenir, geceleri maylll~ 

· ö Jert gibi omcaya tırmanarak g ı 

kemirir. a 
(İn o) ise gece gündüz, g s: 

ler üzerinden ayrılmaı. M•Y 
muncuk sert kabuklu bir b~· 

k . t - ı- k" .. k b•' ce tır. no tuy u uçu 't) 
tırtıl buna bazı bağcılar (bı 

' .. 
derler. Maymuncuğa karşı lllk•t 
cun kullanmak iyidir. fa 
lnoya macun kullanırsanız dab• 
çok zararlı olur. .. 

Küçük bağlarda mayıD°' 
cuğa yakalanmış omcalaı: 
dallarına macun halkaları çi
melidir. Büyük bağlarda ~ 
litre suya 750 Gr. kurt ~ 
arsenik, 500 Gr. kireç katar• 
bağ tulumbası ile gözle~i~ nıe
rine hafifçe püskütmehdır. 

Bu ilaç (İno) yı da öldftr~ 
lnoya karşı: Kurşunlu arıe01 

Jitr• bulunmıyan yerlerde yüz ri• 
suya 2 kilo Arap sabunu ~ 
terek (İno) lu gözler üze~~ 
bağ tulumbasiyle ıerpilmebdi' 

.._ ...... 
Köy öğretmen okul~ 
Kültür bakanlığınca köy 61' 

retmen enstitüsü olarak a~ ,.. 
mak üzere salın alınan Aıoe 
k k il · • .. - .. d kı· der• an o eıı onUIPUZ e 
yılı başında açılacaktır. W 

Haber aldığımıza göre, 1' 1 .. 
tür Bakanlığı, enstitünün aç•tl 
ması için lazım gelen tahsis• 

lirler. ,. 
Yalnız kocalarının iç çaoa' 

şırlan niçin eski biçim o~ 
lıdır. Bayan Brice bunu 
ta bilir mi? 

Habe' lnparatoru 'I• 
iki hlklye .1 .. 

Adamın biri, Fofd otoıoo~~ 
lerinin, daha icad edilme~,.. 
devirlerden birinde evine fi of 
miyecek kadar zil zurna sar~ 
olmuş. Herifi bir küfeye ! et' 
lemiıler. Sallana salına gıd iP' 
ken köşeden sağa sola Y;,r 
yapan, fakat, ne de olsa, Y 't 

b. h ··k- etlll1 
yen ır sar oş so un dl 
Sonu gören küfedeki sar~Of ,t 
bir hiddet, bir hiddeti oıb•1 
yayvan ağızla söylenmiş: ,-

- Mada:n ki bu kadar "ıl 
hoşsun sokağa çıkacak ne f 

be herif? , 
§ Adamın biri arkada~, 

çakışmış: "Şu tütünü içip d~ed' 
keyf duyuyorsun ?bilmedi· ,t• 
kesene, b~m sıhhatine 1~~di 
Cigara içmemiş olsaydın: şı bİ' 
ona harcad•ğm para ıle 
apartman ~ahihi olurdun· . ,r• 

Arkadaşı: "Tabii sen cıl ,-
. . ! d . "Hele ıçmıyorsun ,, emış. . dl 

. b" eıehıll senın apartmanı ır g 
o zaman ben de bırakırı~·" d• 

K d. . . · ö -ey•P . en ı vazıyetını g r...... dai' 
el aleme akıl öğretınege .-
olan bu iki hikaye, Hab~f t!I 

• '11111 ~ paratoru Haile Selisıye d ,O._ 
riye vatanilerine g3n e 
ukalica mektup ilzcrİDO 
sıelmildir. 



Mert at ıes7 

'(!!K Ulf J!'oiHLEYii/ 
Serbest meslek? 
Bu ne demek? 

Öyle laflar vardır ki; beyni
ınizde kalıp gibi kendine bir 
Yer yapmış rahat rahat oturur. 
Çok tekrar edilen, düşünülme
den kabul edilen bu beylik 
tabirlerden bir tanesi (serbest 
ıııeslek) tir. Serbest meslek; 
Yani aşağı yukarı (keyfine bu
yuruk) yaşamayı temin eden 
giiya şahsa hiçbir giına müla
haza ve mesuliyet yükletmiyen 
kazanç yolları ... 

Avukatlık, doktorluk, mühen
dislik, tüccarlık ... ilah gibi. 

Serbest meslek erbabı da 
ıanki (canım isterse çal:şırım, 
istemezse yan gelir otururum) 
diyebilen bir nevi mümtaz sınıf. 

• • • 
Toplu bayat nizamında asla 

bu biçim (serbest), (ihtiyari) 
bir meslek yoktur ve olamaz. 
Topluluk nizamının iş ve va
zife düsturu; mütekabil ve müş
terek vazifelerin, mütekabil ve 
ıııüşterek haklarla teadülünden 
ibarettir. 

Bilhassa doktorluk, avukat
lık, mühendislik gibi inadına 
içtimai olan vazifelere (serbest) 
adını vermek, sade bir tabir ve 
(tesmiye) hatası değil; daha 
llıühimi vazifevi bir dalalet, bir 
zihniyet hatasıdır. 

Mesuliyet bakımından da 
(serbest meslek) denilen bu 
içtimai müesseseler, (mukayyet) 
llıesleklerin cümlesinden daha 
Üstiin ve daha ağır mesuliyet
leri hamildir. 

• • • 
Devlet işinin keyfi cebri ve 

ıııahdut bir mekanizmadan iba
ret olduğu ortaçağ devrinden 
lc:ılma bu (serbest meslek) ta
bıri tarihi bir terkip müsteba
•esidir. 

Serbest meslek olmaz. Ser
best adam da bulunmaz cemi
Yet içinde .• Bu manada alınan 

(bserbestlik) bir nevi cemiyet 
ünyesi (muzaddı temessül) ü

dür. Bu biçim mesleklerle, bu 
Çeşit meslek adamlarını cemi
Yet, bünyesinden derhal ıtrah 
eder. Derhal atar. 

K. ErgUneş 

Menemenci oğlu 
geldi 

- Raştara/ı 1 İllcı Sa~'fada -
0ldukiarından içtimalara 9 Ni-
3ana kadar talik ettik. Millet
ler Cemiyetinh gelecek içtima
•ııda Hatay'ın Anayasa ve Statü 
rroj~lerini hazırlanmış olarak 
aktım edeceğimizi ümit edi

Yorum. 
iHTiLAFLI NOKTALAR 

k Çok esaslı noktaların bir 
•sını hakkında Fransız eks-

Peri ile aramızda kuvvetli 
lloktai nazar ihtilafları belir· 
~iş. ve bu toplantı devresinde 
u ıhtilaflar izale edilememiş

tir. Komitemizin Milletler Ce
tı:ıiyetinin reıolüsyonundan (ka
~~rından) inhiraf etmeğe sala-

1Yeti olmadığı cihetle bu ka
tara mutabık olan noktai na-
21 arı mızın kabul ve tasdik edi· 
ec •· ... egıne şüphem yoktur. 

1' atareskoyu 
bekliyoruz 
8 
b 8aştaı a/t bit111cı sahifede -

8~ etler için çok iyi şeyler te
d s ettı k . Bükreşe talebe gön-
21'~ırıe~i düşünüyorum. Ve ba
b' akulteniz için Romanyadan 

11 
ır~aç talebe bekliyorum. G enç 

,. e~ıller birbirleritJi daha iyi 

2~ 1Y0acaklar ve birlerine daha 
M e. bağlanacaklardır. 

R ezıyetleriııi ve sulh için 
ğ ayretıerini takdir etmiş oldu'}' :~uz büyük devlet adamı B. 
bi areskonun ziyaretine büyük 
n~ se~inçle intizar . ediyoruz. 
hu ~1Yaret memleketimiz için 
trı~tısı bir bahtiyarlık teşkiJ 

ırecektir. 

YENi ASllf Salllliı• 

Başvekil 
lngilteredeki mera· 
sime iştirak edecek 

Romanya vasilik kabul etmez 
I 

lstanbul, 20 (Yeni Asır) -
lngiliz krah Georg Vl nıD 
Mayıs ayında yapılacak ta~ 
giyme merasimine hükümetimia 
adına Başvekil General ismet 
lnönünün başkanlığında bir 
heyetimiz gidecektir. Heyetin 
Ege vapuruyle gideceği ve 
Kocatepe torpidomuzun da 
Ege'ye refakat edeceği haber 
alınmıştır. Ege vapuru ve Ko• 
catepe harp gemimiz taç giyme 
merasimi dolayısiyle lngilterede 
yapılacak deniz şenliklerine ıl• 
iştirak ed~cektir. 

B. Antonesko diyor ki: ( AlmanyanınB alkanlardaki 
hulul siyaseti bizde asla yer bulamaz) -

" Hahshurgların Viyana veya Peşteye avdetine Küçük itilaf açıkca kı.~·şı gelir ,, 
lstanbul, 20 (Yeni Asır-Te- B. Antonesko, gazetecilerin ait işlerdir. Fakat Habsburgla- lefonla) - Muhterem misafir-

lefonla) - Bugün memleketine Balkan ve Tuna havzalarındaki rın Viyana veya Peşteye avdeti !erimiz Rumen Hariciye Nazırı 
avdet etmek üzere şehrimizden siya~i durum hakkındaki sual- onların bize gö,termek istediği Bay Antoneskonun refikaları 
ayrılan Rum en hariciye nazırı ]erine de şu cevabı vermişlerdir: gibi bir iç me!ele sayılamaz. Bayan Antonesko Türk kadın-
bay Viktor Antonesko hare· - Romanyanın takip e ' t i ği Mesele tamamen bir dış si- lığı hakkında gazetelere şun• inhisarlar 
kelinden evvel gazetecileri siyaset açıktır. Alm:ınyanm or- yau i~idir. Ve size resmen ]arı söylemiştir: 
kabul enerek çok mühim olan ta Avrupa ve Balkanlarda ta t- söylüyorum ki Küçük itilaf bu- VekiJi Çankırıda 

Çankırı 20 (A.A)- inhisar• k k li - Eski Osmanlı kadınlarının şu beyanatta bulunmuştur : bik etmek istediği hu!iıl siya- na açı ça arşı ge r. 

- Nisaoın yirmi ile otuzu 
aruında şefim Başvekil B. Ta-

seti bizde kat'iyyen yer bula- Balkan antantına gelince; bu kapalı ve eııir hayatlarına karşı 
maz. Romanya iktısadi ve siyasi pakt, Bulgaristan için daima Cumhuriyet kadınlarının bütün 

lar vekili B. Ali Rana Tarhaa 
bugün şehrimize gelmiştir. Be
lediye tarafından Parti kona• 
ğında şereflerine bir ziyafet 
verildi. Vekil ziyafet esnasında 
bütün meslek sahipleriyle gö· 
rüşerek memleket işleri bak· 
kında malumat aldı. 

vasilik kabul edemez. Bizim açıktır. Yeterki onlar bu sami- hürriyetlerine sahip olduklarım taresko Ankarayı ziyaret ede- d 
Almanya ile ol uğu gibi bütün mi kucağa atılmak istesin. hayranlıkla gördüm. 

cektir. Bunu müteakip te Baş- ·ıı ti · 1 d "kt d dünya mı e erıy e e 1 ısa i Biz berkcs1e dostuz ve sulhu Bugu"nku" Tu'"rk Cumhuriyet 
vekiliniz ekselans ismet lnönü ı d k 

angajem?n arı~ız var ır i b.un- sevenlerin de dostu bulunuyo- kadınları, bir çok medeni 
ile Hariciye vekili Dr. Tevfik ları hiçbır vakıt feda etmeyız. 
Rüştü Aras Bükreşe gelecek- Macaristan ve Avusturyadaki ruzT. u"" o.}r milletler kadınlarından daha 
ler ve iadei ziyarette buluna- son hadiselere gelince; bunlar 1. "' kadınları geniş hak ve salahiyetlere 
cakl ardır. iki memleket dahili siyasetine . lstanbul, 20 (Yeni Asır - te• maliktir. Vekil bugün yanında •ali ve 

belediye reisi olduğu halde 
Çankırıya 15 kilometre mesa
fede bulunan memlebalara gi• 
derek letkikatta bulunmuştur. 

·················5;~···A;~·~···sı~~p·;····~~·h·;ı;i;i·~·~ .. ·~r~;iş···k·i••••H••••••• ........ A~k·~;;·J~··· 

''O zaman ita] ya niçin evimize, kilidin 
deliğinden olsun bakmak istiyordu,, __ ..;;;;:; ______________ ~-----------------------~------

Sakarya zaferinden önce, 921 Şubatxnda ~talya bize 
diplomatik sahada Y"rdım etmiş .• 

Bari, 20 (Radyo) - Stampa 1 her şeyden önce verdiğimiz J muhabirin sualine şu cevabı 
gazetesi, Türkiye Hariciye ve- sözü tutmak isteriz. Sonra, Is- vermiş: 
kili Dr. Tevfik Rüştü Aras'a tatüko taraftarı olduğumuz için - Pek doğrudur. Bunları 
atfen, lslanbulda muhabirle- başkalarına suimisal olmak hatırlıyoruz• Ancak bundan 
rinden biri tarafından yapı ldı· istemeyiz. sonra Türkiye ile ltalya ara• 

sında bazı sui tefehhümler 
ğını iddia e ttiği mülakatı neş- Stampa muhabiri Dr. Arasa doğdu. O zaman biz: Jtalya 
rediyor. Stampa gazetesinin şu suali tevc i lı etmiş: evimize, kilidin deliğinden ol-
mubabiri Dr. Aras'a: - 921 Yılı Şubat ayında, sun niçin bakmak istiyor, di· 

- lskenderun ve Antakyanın daha Türkiye hükümeti hiçbir 
yorduk, 

Türklüğü tariben teslim edil- devlet tarafından tanınmadığı 
Muhabir domiş ki: mektedir. Bu meselede Fransa bir zamanda, eğer yanılmıyor• 

·ı T k" d k .b . sam Türkiye Büyük Mı'llet Mec- - ltalya Türkiye arasında ı e ür ıye arasın a çı an 1 tı- yabancı devletler rol oynıyor• 
laf günlerinde Türkiyenin 2s- lisi murahhaslarının Parise ka• d 1 d u. Dedikodu yapan on ar ı. 
keri bir emrivaki yapmak iste· dar seyahatlerini kolaylaştıran Dr. Aras devam etmiş: 
diği işaa edild:. Böyle bir şey İtalyanlar olmuştu. ltalyanlar _ Şimdi çok şeyler aydın-
tasavvur edebilirmisiniz?demiş.. bu işi yaparken hatta, Türki- landı. B. Mussolini gibi değerli 

Hariciye vekilimiz şu moka- ye istiklalinin başlangıcı olan bir idare adamiyle tanıştıktan 
helede bulunmuş: Sakarya zaferini bile bekleme- sonra, ltalya ile anlaşmanın ko· 

- Asla.. Emrivaki yapmak mişlerdi. Ne buyurursunuz? laylaştığını anladık. Şimdi bü-
hatırımızdan geçmedi. Çünkü Hariciye vekilimiz, ltalyalı tün sui tefehhümler silinmiştir. 

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

Rumen gazeteleri ve Ankara ziyareti 

Üniversal ''iki nıilletin karşılıklı mu
habbeti, münasebatın daima samimi 

olacağının bi garantis · dir ,, diyor 
Bükreş, 20 (A.A) - Rador 

Ajansı bildiriyor: 
Rumen gazeteleri hariciye 

nazırı Antoneskonun Ankara 
ziyaretine artan bir ehemmiyet 
vermektedirler. Atatürkün An
karapalastaki beyanatı Roman
yada derin bir tesir yapmış ve 
gazeteler bu beyanatı büyiik 
bir Türk - Rumen tezahürü 
başlığı altında ve bütün bir 
sayfa üzerinde neşretmişlerdir. 

Üniversal gazetesi eski Os
manlı imparatorluğu nazırların
dan Beserya'nın Türkiye ve 
Romanya arasında başlıklı bir 
makalesini neşretmektedir. Eski 
Osmanlı nazırı diyor ki: 

" Antoneskonun ziyareti iki 
devlet ve millet arasındaki çok 
samimi münasebatı takviye ve 
teyit için yeni ve mesut bir 
fırsat teşkil etmiştir. Bu müna
sebetler yalnız ittifak muahe
desinde değil, daha derin bir 
tarzda, Türk ve Rumen millet
lerinin ruhunda yazılmış bulu· 

Makalede Türk milletinin 
yüksek vasıfları methüsena 
edildikten ve Türklerin ekal
liyetlere karşı asla milliyetini 
kaybettirmek siyaseti takibe!· 
memiş olduğunu ve asırlarca 
hakimiyeti altında bulundur· 
doğu milletlerin ırk, hars ve 
dinine daima riayet gösterdi· 
ğini ehemmiyetle tebarüz ettir· 
dikten sonra diyor ki : 

Menfaatlerin ayni olması, 
müşterek tehlikeler, hiçbir ih
tilaf unsuru bulunmaması ve 
iki milletin karşılıklı muhabbeti 
ve buna inzimam eden idare· 

manın ve sulhun yüksek men
faatleri iktizasındandır. Türk • 
Rumen yakınlığının bikme· 
ti bu umumi sulh isteğinde 

ve menfaat birliğindedir. işte 

bunlar iki memleketin refah 
ve sükünet içinde inkişafının 
yegane garantisini teşkil eder • . 

Eupta gazetesi de diyor ki : 
Antoneskonun Rumen mille

tinin harici siyase.inde bir te
mel addettiği ittifakların tarsin 
ve takviyesi yolundaki mesut 
gayretlerine çok kıymetli yeni 
birşey daha ilave edilmiştir. 

ciıerin kıyaseti ve doğruıukıarı Festı·val komı·te
Türk • Rumen münasebatının 

daima daha sıkı, daima daha • d J f 
samimi olacağının kıymetli bir sın e ça ışına ar 
garantisidir. ,, lstanbul, 20 (Yeni Asır - T e-

Viritorul gazetesi de şöyle lefonla) - Balkan Festival ko-
yazıyor: mitesi bugün, belediye reis mu-

Antoneskonun Ankara ziya- avının ı başkanlığında toplan· 
reti Rumanyanın bütün kom- mıştır. bu toplantıda Festival 
şularına karşı beslediği samimi sergisi, spor programı ve bas-
dostluk tezahürleri çerçevesi tırılacak el ilanları hakkında 
. dahilindedir. Bıı doıtlıık anlaı~ _:_J{Örüşaı eler yapılm!şt~r~ 

Opera binası 
yapılıyor 

Ankara 20 (Yeni Asır-Tele
fonla)- Şehrimizde bir opera 
binası yapılması takarrür et
miştir. inşaata busene başla
nacaktır. 

Gençlik parkı ortasına da 
busene bir havuz inşa edile
cektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nergizli oda 
Yazımızın çokluğundan do

layı " Nergizli oda ,. tefrika
mız giremedi. Ôziir dileriz. 

Kanada da 
Yeni askerlik kanunları 

Londra, 20 (A.A) - Kanada 
mebusan meclisi 1870 tarihli 
eski lngiliz askerlik kanunu• 
nun yerine kaim olacak yeni 
bir kanun projesini tasvip et
miştir. Bu kanun mucibince 
Kanada, Kanadaya dost bir 
devlete karşı mücadele et
mekte olan yabancı bir devlet 
ordusuna girecek olan Kanada 
tebaasına ceza verecektir. Yeni 
kanun dahili harplere de şa· 
mildir. 

·············r~ı~~i····~·~···b~-~-~i·~···i~hi~~;~·········· .. 

Vekalet tetkikatını bitir
di. Layiha hazırlandı 

lstanbul, 20 (Yeni Asır Telef:;ı a) - ~! alıye Vekaleti, Petrol 
ve müştekatı inhisarı etrafındaki t e tk ika .ı nı b itirmiştir. Vekalet, 
bu hususta hazırladığı kanun lay i hası i.e birlik le bir de -,sbabı 
mucibe tanzim etmiştir. Petrol inhisarı kanunu ile alakadar 
vekaletlerin de mütalaala rı alınd ık ta n sonra layiha, proje ile 
birlikte Vekiller heyetine veri1ecrk tir. Kanunun kabulünden 
sonra petrol, benzin ve müştekatı devlet inhisarına geçecektir. 

Donanmamızın Akdeniz ziyaretleri 
hakkında alınan en son haber şudur 

lstanbul, 20 (Hususi) - Donanmamızın önümüzdeki Mayıs ayı 
içinde Adriyatik'de Yugoslavya sahillerini ziyaret edeceği yazıl
mıştı. Alınan daha yeni haberlere göre bu ziyareti yalnız mek· 
tep gemisi olan Hamidiye kruvazörünün yapması muhtemeldir. 
Mayısda lngiliz Kralının Taç geyme şenlikleri münasebetiyle 
lngiliz donanmasının vuku bulan davetine de bir harp gemiziD 
iştirak edecı:ği zannediliyor. 

Arap ittifakına doğru 

Irak heyeti Yemeni de 
muahede içine alacak 
Kahire, 20 (A.A) - Yemen imamı Yahyanın nezdine gitmekte 

olan Irak heyeti buraya gelmiştir. Heyet Irak ile lbnissuud ara· 
sında imzalanan dostluk ve ittifak muahedesine Yemenin de gir· 
mesini temine çalışacaktır. 

Bu muahede bir arap ittifakı olup bir harp veya ihtilal vuku
unda karşılıklı yardım taahhüdünü ihtiva eylemektedir. 

Fransada evli kadınlar kocasının 
izni olmadan iş yapabilir mi? 

Pııris 20 (A.A)- Ayan meclisi evli kadınlara medeni haklar 
vermek üzere bükümetin medeni kanunda teklif ettiği tadilatı 
ikinci kıraatında kabul etmiştir. Bu tadilat modern hayatın ka· 
dına temin ett iği mevkii vermektedir. 

Tadilata nazaran evli kadın kocasının müsaadesini almaksızın 
medeni bayatın bütün hususlarından istifade edebilecek, ka
zanç sahibi olabilecek, fakat yine kocasının evinde oturmaya 
mecbur olacaktır. 

Bununla b~raber bir koca, karısının ticaretle iştigaline mani 
olabilecektir. Fakat bu hak koca tarafından suiistimal edildiği 

_takdirde kadın da mahkeme}'e müracaatte aerbeat buakılmıııtır • 



Setılle 4 

Trakyada toprak işleri 

Kombinalar Trakya 
çiftçisini güldürecek 
Devlet 

Trakya 
üretimi çiftliği bütün 

tohumların ıslah edecektir 
-=~~~--~-------~~~-Edime, 20 (Özel) - Trak· 

yamn bu yıl toprak işleri çalış· 
kan halkın ve hele göçmen• 
lerin bllyük gayretile geçen 
yıllardan ileridir. Çok sürülmüş, 
çok ekilmiştir. Havalar ve yağ
murlar uygun gittiği için ilk 
bahar nadas hazırlığı da bü
yllktür. 937 yılı için Ziraat 
Vekaletinin vereceği kombi· 
aalar ve ayrıca 936 yılında ol
duğu gibi selektürler, Trakya 
çiftçisini güldiirecektir. 

AGAÇLAMA PLANI 
Ağaçlama planı gecen yıldan 

birkaç misli büyüktür. Edirne 
fidanlığı bütün fidanlarını şim• 
diden satmıştır. Dört vilayetin 
açtığı büyük kavaklıklar 50den 
fazladır. Bir milyon kavak çe
lik hesap olunuyor. Ayrıca 4 
bin dekarlık nümune fidan'ığı 
açılacaktır. Büyük küçük bütün 
belediyeler de fidanlık açmış· 
lardır. 

DEVLET ÜRETME 
ÇIFTLIGI 

Lüleburga:ı:da (Devlet üretme 
çiftliği ) açılmış ve işe başla
mıştır. Bu çiftlik bir yılda bü
tün Trakyamn tohumlarım ıslah 
edecektir. 

HAYVANCILIK 
Hayvan kalkınmasa en hızlı 

hareketini yapıyor. Bir yandan 
Ziraat Vekaleti (Rüam) ve (Şar
bon)u kökünden atmak için 
bir program altında çalışıyor, 
diğu yandan dört vilayette 
eneme (Burma) ameliyesi de· 
vam ediyor ve belediyelere iyi 
damı:ı:lık veriliyor. Bu yıl ayrıca 
yirmi merkezde aşım durakları 
açılıyor. Aygırlar 20 nisanda 
oralara gönderilecektir. Bunlar
dan başka yedi merkezde 
sun'i tohumlama işleri baytar ve 
fen memurlarımn gö:ı:ü önünde 
yapılıyor. Busene aşım ve to
humlama işi daha çok genişli
yecektir. 

Bütün vilayetler ve ayrıca 
köyler, bütçelerine damızlık ve 
aşım durakları için yardım tah
sisatı koymuşlardır. Karacabey, 
Çifteler ve inanlı haralarından 
birçok Aygır ve Bo,R-a satın 
ahnmıştır. Bundan başka dev
letin inanlı Aygır depoları bir 
misli büyütülmekte ve inşaata 
devam edilmektedir. Iraktan 
ve Macaristandan alınacak da
mızlık lar da devletçe ısmarlan
mıştır. 

KÜL TÜR HAREKETLERi 
Kültür hareketleri her vila

yetin kendi ihtiyaçları ve büt-

Müebbet 

çelerine göre biraz daha ge· 
nişliyor. Köylüler yapı işlerine, 
vilayetlerde öğretmen kadro
larına yardım ediyorlar. Bazı 
çevrelerde köy pansiyonları 

kurulmaktadır. Yeniden yapı· 
lacak mektep!er şimdiye kadar 
alınan bilgiye göre 60, pansi· 
yonlar 15 dir. 

BALKAN ŞOSESi 
Balkan şosesi de Nafıa ve• 

kaletinin parası ile ve süratle 
beton - asfalt olarak devam 
ediyor. Busene tamamı ihale 
edilecek olan bu yolun 939 da 
bitmesi umuluyor. Vilayetler de 
bu ana hattın iki tarafındaki 

yolları kendi bütçe kudret
lerine göre inşasına devam 
edeceklerdir. 

EKONOMi 
Bütün şartlar Trakyanın Eko

nomik kalkınmasını kolaylaş
tırmıştır. Ziraat bankasımn bu 
sene y.eniden kurduğu 47 ve 
açmak üzere olduğu 10 ki topu 
57 tarım kredi kooperatifi köy
lüyü tefecilerden kurtaracaktır, 

Hepsi 83 e varacak olan bu 
kooperatifler hususi bir Organ 
altında sımsıkı teftişe ve sağ· 
lama bağlanacak ve hunları bu 
sene en az üç, dört dane satış 
kooperatifi takip edecektir. 

Fransız 
Sosyal partisi llderl 

tehdit ediyor 
Paris, 20 (A.A) - Fransız 

Sosyal partisi reisi De La 
Rogue dün akşam gazeteci
lere beyaoattıt bulunarak ken• 
di partisine kuşı istisnai ted
birler almaması hakkında hü
kümete ibtaratta bulunmuş ve 
aksi takdirde bunun tevlit 
edeceği neticelerden hiçbir 
mesuliyet kabul etmiyeceğini 

söylemiştir. 

Filistin yüksek komiseri 
Kudüs 19 ( A.A )- Yüksek 

komiser lngilterede kısa süren 
mezuniyetini geçirdi~ten sonra 
bu sabah lskenderiye yolu ile 
burayu dönmüştür. , 
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Kiralık Ev 
Güzelyalı Nuribey sokağı 

6 numarada, bütün asri kon· 
foru haiz, büyük bahçesi, 
fevkalade manzarası ve için
de elektriği, suyu ve banyosu 
5 odalı ev kiralıktır. 

Hergün öğleden evvel ay
ni evin alt dairesine müra-
caat. (305) 2-3 S.4 

Sürgün .......................... ~:...--
- Rus Hikayesi -

'---·ım;ıı-~---=:ııım.----=' Yaz:a:aı, X..eo:aı To1stoy 
( Çevven : Oılıan E. Yamanlar ) 
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Karısı çok meyustu. Neye - Masum bir adamı azapta 

inanacağını bilemiyordu.Çocuk- bırakmaması için Çara arzuhal 
lan çok küçcktü. Hatta biri veririz. Karısı Çara bir arzuhal 
memede idi. Hepsini berabe- gönderdiğini, fakat kabul olun-
rıne a'arak kocasının mah- madığmı söyledi. 
pus bu lunduğu şehre gitti. Aksiyanov cevap vermedi, 

ilk defa onu görmesi başını önüne eğdi, karısı: 
iç:n müsaade etmediler. Fakat - Hatırlarsınya, senin saç-
bir çok yalvarmalardan sonra !arının aka döndüğünü rüyada 
idareden iun alabildi. Kocasını görmüş olduğumu söylemiştim. 

Sen o ıün hareket etmiyecek· 
tin. zencirlerle bailı görünce yere 

düştü. Uzu11 zaman kendine 
gelemedi. Sonra çocuklarını 

öne itip Ot1un yanına oturdu. 
Eve ait bir çok malümat ver
dikten so•a aordu? 

Akait'_., bepsioi anlattı.. 

Kocaataın saçlarını par
maklariyle karıştırarak: 

-Sevgili Vanyam karma ha
kikati söyle, bunu yapan sen 
misin? 

s-do mi? Sende mi ben-

B. Celil Bayarın beyanatı 
Dün imzalanan Türkiye - Hollanda 
ana ticaret anlaşmasının ehemmiyeti 

Hollanda ile ticaretimiz çok 
Ankara, 19 (A.A) - Türk -

Holianda ticaret anlaşmasının 
müzakeresi müna~ebetiyle ma· 
lümat rica eden gazetelere lk
tısat Vekili Ce!al Bayar aşağı· 
daki beyanatta bulunmuştur: 

-Biliyorsunuzki bir ay kadar 
evvel Hollandalılar ile iki mu
kavele imzaladık. Birisi 35 mil· 
yon florinlik mali anlaşma, 

diğeri klearing anlaşması. Bun· 
!ardan birincisine nazaran Hol
landalılar memleketimizde li
man, gemi endüstri İnşaatı ve 
diğer büyük bir iş taabhütleri· 
ne şimdilik 35 milyon florin 
ile ilk bir plafon dahilinde iş· 
tirak edecekler ve bu plafon 
icabında, icabı kadar tevsi edi
lecektir. 

Karşılığı sekiz seneye kadar 
uzayan taksitlerle buğday ve 
diğer hububat nevileri, afyon, 
şarap, sigara, mermer satışla· 
rımızla ödf'yecektik. Klearing 
anlaşması ile umumi prensip· 
terimiz dahilinde iki memleket 
arasındaki gündelik ticaretin 
nasıl karşılıklı mal ödeneceğini 
ihtiva ediyor. 

iKi MUKAVELE BiRBiRiNi 
TAMAMLIYOR 

Bugün imzalanan ise ana 
ticaret anlaşmasıdır. Ve ilk iki 
mukavele manzumesini ikmal 
ediyor. Her iki memlekette 
çok samimi muhabbet ve ala
ka hisleriyle karşılanan bu an
laşmaların iki dost millet nıü
nasebatında yeni ve geniş ufuk· 
lar açmakta olduğu şüphesiz

dir. Ayni samimi kanaati Hol
landa ticaret nazırı olan muh
terem meslekdaşıoı da izhar 
etmiş olduğunu söylemekle 
ayrı zevk duyarım. 

Diğer taraftan bu şekilde 
anlaşma tarzı kontraktüel sis
temimizde yeni ve Türkiye 
tarafından lanse edilmiş bir 
yol teşkil etmcktt!dir. Sistemi
mizdeki elastikiyetin ve bey· 
nelmilel ekonomik konjonkture 
İntibak kudretinin yeni bir 
delilidir. 

HOLLANDALI FIRMALA· 
RIN ŞARTLAR! 

Hollanda firmaları müsait 
şartlar dermeyan ettikleri tak
dirde bu anlaşmaların derpiş 

ve temin ettiği büyük netice· 
leri de her iki memleket le· 
hine kuvveden fiile çıkmış gö• 
recek, Hollanda gibi çok mü
hiro ve dost bir memleketle 
vasıl olan bu neticelerden 

Başını elleri içine alıp ağla
mağa başladı. Biraz sonra bir 
asker gelerek kadının ve ço
cukların çıkmasını söyledi ve 
Aksiyanov ailesine son defa 
olarak ancak allahısmarladık 
diyebildi. 

Onlar gittikleri zaman Ak
siyanov ne söylediğini düşün

dü. Karısının da kendisinden 
şüphe ettiğini hatırladığı zaman 
kendi kendine söylendi .. 

- Hakikati yalmz allah bi
lecek gibi görünüyor. Yalmz 
ona yalvarır, yalmz ondan mer
hamet beklerim. 

Aksiyanov başka arzuhal yaz
madı. Bütün ümitlerinden vaz 
geçti, yalnız Allaha yalvardı. 

Aksiyanov kabahatli adde
dildi ve kamçılanmak üzere 
madenlere gönderildi. Böylece 
orada kamçılandı. Bundan hasıl 
olan yaralitr iyileşince onu di· 
ğer mahkümlarla beraber sı
biryaya siirdüler. 

AksiyanoY Sibiryada yirmi 
allı ıene bir mücrim gibi ya-
ad S la kar ibi be ar: 

dolayı memnuniyetimi zevkle 
izhar ederim. 

HOLLANDA MURAHHA
SINI"l SÖZLERi 

Hollanda murahhası aşağı· 
daki sözleri söylemiştir : 

- Bugün imzaianan anlaşma 
ile tamamlanan mukavele man· 
zumesi her iki memleket için 
samımiyetle selamlanmağa la
yik bir ehemmiyet ihtiva etti
ğinde şüphe yoktur. Nevi ve 
şekilleri itibariyle büyük husu
siyet ve yenilikler ihtiva edi
yor. iki tarafca da uzun tetkik· 
ler neticesinde varılmış samimi 
kanaatlere müstenit bulunması 
başlıca kuvvetidir. Fiiliyat sa
hasında temin edeceği inkişafı 
da yakın zamanda görmek bu 
işde çalışmış olanlar için ayrı 
bir zevk teşkil edecektir. Bu 
vesile ile muhabbetlerimi ve 
beraber çalıştığımız arkadaşla
rıma takdirlerimi izhar ve ifa
de etmeyi bir zevk telakki 
ederim. Hollandanın bundan 
evvel imzaladığı mali anlaşma
nın mana ve ehemmiyeti ise 
izaha bile muhtaç değildir. 

ŞAMPANYA PARTiSi 
imzadan sonra Baron Van 

Barinxamayı müzakere heye
tiyle birlikte kabul eden eko
nomi bakam Celal Bayar bu 
anlaşmanın iki memleket mü· 
nasebatında açacağı emin ve 
geniş ufku işaret etmiş ve he· 
yet şerefine bir şampanya 
partisi vermiştir. 

Hariciye baş hukuk müşa
viri büyük elçi Ziya, hariciye 
umum müdürlerinden Hulusi 
Fuat Nogas ve Nizamettin, ma
liye tetkik heyeti reisi Cezmi, 
varidat nmum müdürü lsmail 
Hakkının da hazır bulunduğu 
bu parti çok samimi bir hava 
içinde geçmiş ve iki taraf ara· 
sında son derece samimi hissi
yatın ifadesine vesile vermiştir. 
iMZALANAN ANLAŞMANIN 

HÜKÜMLERi 
imzalanan anlaşma hükümle• 

rine gelince : 
A - Anlaşma hükümleri 

imzalanma tarihinden itibaren 
mer'iyete girecek ve 1 Mart 
1938 tarihine kadar mer'iyette 
kalacaktır. 

Bu müddetin hitamından iki 
ay geçmeden önce haber veri
lerek Jenonse edilebilir. Aksi 
halde anlaşma kendiliğinden 
12 ay daha mer'iyet mevkiin
de kalır. 

oldu. ince, kır sakalı çok uzadı, 
bütün neş' esi kayboldu. Haline 
durgunluk geldi. Yavaş yürür, 
az görüşür ve asla gülmezdi. 
Ekseriya dua ederdi. 

Hapishanede pabuç yapma· 
sını öğrendi. Biraz para birik
tirdi ve onunla " Azizlerin 
hayatı ,. isimli kitabı aldı. Bu
nu hapishanede kafi derecede 
ziya varken okurdu. Pazar gün
leri hapishane kilisasında bu 
dersleri okuyup ve hala bozul
mıyan sesiyle şarkı söylerdi. Ak
siyoY 'un sükuneti hapishane ka
nunlarına uygun geiiyordu. Ar· 
kadaşları ona hürmet ederler. 
Onu " Biiyük baba " veya 
" Aziz " diye çağırırlardı. Ha· 
pishane kanunlarına karşı her
hangi bir şey için itiraz ede
cekleri ıaınan daima onu elçi 
olarak ıönd«irler, lıeıe ara
larında bir kavga olduğu za· 
man i~ri düzeltme-'-için ona 
getrferdi. Hükaıil o .,erirdi. 

Akaipno'l'Ull evinden hiçbir 
haber ırelm4<ordu. tfattl o ka-

genişliyecek 
B - Anlaşmaya bağlı A lis

tesinde yazılı mallar her biri 
için tayin edilmiş kontenjenin 
dahilinde Türkiyeye girebilir. 

Bundan başka Hollanda Tür
kiyede mer'iyette bulunan ge· 
nel ithal rejiminden de müs
t efid olacaktır. 

Hollanda müstemlekatı için 
de ayrı listeler vardır. 

C - Hemen bütün Türkiye 
malları Hollandaya serbestçe 
girecektir. Yalmz halı, pamuk 
küsbesi ve tiftik için ihracat 
kabiliyetimizle mütenasip kon• 
tenjanlar tesbit edilmiştir. 

D - Hollandada çekirdek
siz üzümlerimizin yüz kilosun
dan alınmakta olan iki florin 
inhisar resmi bir florine indi
rilmiştir. 

27 Şubat 1937 tarihinde im· 
zalanmış olan Türk-Hollanda 
anlaşmasına bağlı olan liste· 
lerin muhteviyatı tüccarlarımıza 
memleketin ihtiyacı olan birçok 
maddeleri Hollandadan ithal 
imkanını kolaylıkla vermek ba
kımından son derecede şayanı 
dikkattir. 
Anlaşma metinleri bugün tel

grafla gümrüklere, Türkofis 
şubelerine ve Ticaret odalarına 
tebliğ edilmiştir. 

Talebeler 
Siyasetle uğraşamaz 

Kahire, 20 (A.A) - Bugün 
El' ez har üniversitesinde hükü
met taraftarları ile genç Mısır 

partisi mensupları arasında 

mühim hadiseler cereyan et
miştir. 

Bundan iki üç gün evvel 
Gize üniversitesi mahallesinde 
de ayni suretle hadiseler vu• 
kua gelmişti. 

Kahire, 20 (A.A) - Hükü
met neşrettiği bir beyanname
de üniversitelilerin siyasetle 
uğraşmasına asla müsaade et
miyecegını bildirmektedir. 

Örfi idare kaldırıldı 
Kudüs 20 (A.A)- Örfi idare 

bugün kaldırılmıştır. 

Tekirdağ mecllsl 
Tekirdağ, 20 (A.A) - Te· 

kirdağ umumi meclisi 937 
bütçesini 471 bin lira üzerin
den tespit eylemiştir. Bütçe, 
yapılacak birçok işlerin mas
raflarını da karşılamaktadır. 

rısının ve çocuklarının hayatta 
olup olmadıklarını bile bilmi
yordu. 

Hapishaneye bir gün yeni 
mahkumlar geldi, akşam üzeri 
eski hap'sler yenilerin etrafına 
toplanarak hangi şehir veya 
köyden geldiklerini ve niçin 
mahküm olduklarını soruyorlar
dı. Aksiyatıo'f da geldi oturdu, 
söylenenleri diolemeğe başladı. 

Yeni mahkümlardan uzun 
boylu, kuvvetli, altmışlık, uzun 
ve kır sakallı biri diğerlerine 

niçin hapsedildiğini anlatıyordu: 
- Ben kızağa bağlı bir atı 

çalmakla itham edilerek bap· 
sedildim. Halbuki atı eve ~abuk 
gitmek için almış, sonra bırak
mışt ım. Bundan başka sürücü· 
nün de arkadaşım olduiunu 
söyledim: 

- Hayır onu çaldın dedi
ler. Evet bir defa hakiki bir 
kabahat yapmış ve çok ev
Yeldea buraya gelmeyi 
haketmiştim. Fakat bu sefer 
aola1111vorum. Şimdi buraya 

Kubilay 
ihtifali yarındır 
- Baş tarafı 1 ıncı sahifede -

rene katılmak için gidecek 
olanlara yüzde elli tenzilatlı 
tarife tatbik edecektir. Biletler 
gidiş ve dönüş 34 kuruştur. 

2 - Parti, Halkevi, Birlik 
ve cemiyet üyeleri, l:ı:ciler bu 
trenle hareket edeceklerdir. 

3 - Saat 13,15 te kışla 
önünde hazır bulunacak bir 
otobüs süel bandoyu alarak 
tam saat 13,30 da Menemene 
hareket edecektir. 

4-Menemen okulları bütün 
öğrencilerile üçerlik dizi halin· 
de törene katı lacaklardır .. 

5 - lılliir,Manisa ve Mene· 
menden iştirak edecek heyet· 
ler saat 14,45 de Ayyıldız 
tepesinde Kubilay abidesi 
önünde, krokide gösterilen şe· 
kilde yer alacaklardır. 

TÖRENDE 
1 - Törene lzmirden giden 

süel bandonun çalacağı istiklal 
marşile başlanacaktır. 

2 - Söylevler: 
A - lzmir ve Manisa parti 

öğütleri adına birer söylev, 
B - Ordu adına kıt'anın 

engenç sübayı tarafından bir 
söyle.,. 

C - Öğretmenler adına bir 
söylev. 

D - Menemen'liler adına bir 
söylev. 

H - Söylevler en çok onar 
dakika sürecektir. 

3 - Söyievlerden sonra çe· 
lenkler ve çiçekler konacaktır. 

4 - Menemen'e dönülecek, 
ora Parti ve Belediyesinin ha· 
zırladığı toplantılara iştirak 
edilecektir. 

TÖREN YERiNDE 
Bu programın iyi tatbikine, 

abide önünde herkP.sin iyi yer 
almasına Menemen llçebaylığı· 

nın Başkanlığındaki heyet me· 
murdur. 

S - 8,30 Halkevinde istiklal 
piyesi temsil edilec..:ğinden yurt· 
taşların evimize gelmeleri. 

Tren hareketleri iş'etme mü· 
düriyetince şu suretle tadil 
edilmiştir : 

Basmaneden 13. 03 Birinci 
tren 

" " 13. 25 ikinci 
Menemenden 16. 46 Birinci 

" " 17. 10 ikinci 
rz7,,t:Z7ZT.L/Z 'IZZZ/ LZ/./ hZ/ LLLP 

GöZTEPEDE 

Satılık Ev 
Göz tepede, 

desi üzerinde 
ev satılıktır. 

tramvay cad· 
831 numaralı 

içinde elektriği, havagaıı 

tesisatı vardır. Yeni denile· 
bilecek haldedir. Havadar· 
dır. Talip olanlar "Yeni 
Asır,, idare müdürlüğünden 
arzu ettikleri tafsilatı ala· 
bilirler. 9 - 10 s.4 
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bir hiç ıçın gönderild' ın··· 
Eh; söylediğ im yalan değil· 

1 

dir. Ben evvelce Sibiryacla 
bulunmuştum, fakat çok kal· 
madım. 

Biri: 
- Neredensin? Diye sordtı· 
- Vlidmirdeo, ailem bu şe' 

birdendir. İsmim Makardır on' 
lar beni Semyoniç diye çıığı
rırlar. 

Aksiyanov başım kaldırdı ve: 
- Söyle, bana Semyooiç; 

Vladmirin tüccar Aksiy~~o; 
aifesinden bir şey bilir ınısııı 
Onlar bala daha sağ mı? . 

- Onları bılirim. Tabii bilı' 
rim. Aksiyanov~ar zengindirl;~r 
ve onların babaları Sibiryadıı 1 
Galiba seaıin o? Buraya .,ııs• 
geldin? . ··i 

Aksiyanov kendi talis • ıh~ 
lizeriode glSrilşmek isteıııed•• 
yalnız; . ıtı 

- Giinahım için yirıt1 1 11 ıP 
senedir Sibiryada bulunuY0

'
11 

dedi. 
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Bir vesika ele geçirilmiştir 
.................................. ~ct'Y--/7/AYZ 

Bu vesika Mussoliniye aittir. Vesikada: Beynelmi-
lel kuvvetler ezilmelidir, bu bizim zaferimiz, diyor 

---
Salamankada bir geçit " Tti ve Faşistler 

Madrid, 20 (A.A) - Havas l u telgraf 16 Martta Brihu· top, 2 havan topu, 30 mitral- Franko kuvvetlerinde kaldığını 
Ajansı muhabirinden: ega da hususi bir yevmi emirle yöz, 60 kamyon, yüzlerce silah kaydediyorlar. 

Brihuega'nın hükümet kov· ltalyan kıt'alanna tebliğ edil- vardır. Madrid, 20 (A.A) - Hükü· 
vetleri tarafından zaptı esna· ıniştir. 150 den fazla Italyan esir met kuvvetleri yürüyüşlerine 
tında ele geçirilen bir asi bay· Madrid, 20 (A.A) - Gua- edilmiştir. Ölüler arasında bir devam ederek Brihueganın 27 
rağı Madride gönderilerek dalajara cephesinde cumhuri· ltalyan kaymakamı ile 6 zabit kilometre şimali şarkisindeki 
matbuat mensuplarına gösteril· yetçiler son lıücum esnasında vardır. Navalpatro'yu zaptetmişlerdir. 
miştir. Bu bayrağın bir tara· Nasyonalist karargahın bulun· Siguenza 20 (A.A)- Havas /\lgesuras, 20 (A.A) _ Roy-
fında kırmızı • san • kırmızı duğu Brihuegayı almışlardır. ajansı muhabiri bildiriyor: ter ajansından: 
renkler, diğer tarafında da Ayni mıntakada cumhuriyetçi· Franko kuvvetleri Guadala- Bııraya Guadalajara cephe· 
mavi zemia üzerine ltalyanca ler en mühimmi Villa Viciasa jara cephesi üzerindeki mevzi- sinden gelen yüksek rütbeli 
• Braciamonon Luciano ,. iba· da Tajuna olmak üzere daha !erini tahlcim etmektedirler. Bu bir asi subayı mezkur cephede 
resi yazılıdır. Bu ibarenin ma· bir çok köy elde etmişlerdir. kuvvetler şiddetli yağmur ke- ltalyan kuvvetlerinin mühim 
nası şudur: Muharebelerden sonra ltal- sildikten sonra ilerleyişlerine zayiata uğradığını ve bir kaç 

k ti · k ı devam için hazırlanmaktadırlar. f k k k k b. h ld " Şevk ve gayretle yanıyo- yan uvve erı açmış ar ve ır anın arma arışı ır a e 
birçok harp levazımı terket· Askeri mahfeller harekatta ric'ate mecbur oldug· unu itiraf ruz. Fakat parlamıyoruz. " 
mişlerdir. Bu levazım içinde 6 teşebbüs faikiyetinin daima eylemiştir. 

General Mia ja gazetecileri •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı 1111 ••••ı••ı•••••• ••••••••ı••ı •••• •• • •••••••••••• •••• ••••••••••••••••••••••••• 
kabul ederek milislerin ileri 
hareketlerine devam ettiklerini 
•e asilerin de şimal istikame
tiode kaçtıklarını beyan et
miştir. 

Hükümet Bribueganın zap
tından sonra ele geçirilen 
Mussolini tarafından çekilmiş 
bir telgrafın metnini matbuata 
vermiştir. Bu telgraf Guadala-
jara mıntakasında çarpışan 
ltalyan kıt'alarına hitaben ya
zılmıştır. Telgrafın metoi şudur: 

"Pola gemisiyle Trablus gar· 
be gitmekte olduğum şu ııırada 
Guadalajarada vukubulan bü
yük muharebe hakkında malu
mat aldım. Lejionerlerimizin 
düşmanın mukavemetini kıra
caklarıodan eminim. Beynelmi· 
le! kuvvetler ezilmelidir. Çünkü 
bu kuvvetlerin mağlubiyeti bize 
askeri ve siya,i büyük bir 
~uvaffakıyet kazandıracaktır. 
Le jionerlerin cesurane hareket
lerini yakından takibettiğimi 
kendilerine söyleyiniz.,. 

Budapeşte, 20 (A.A) - B. 
Şuşnigin ziyareti münas~be
tiyle neşredilen resmi tebliğde 
ezcümle şöyle denilmektedir: 

Görüşmeler Roma protokol
larını imzalamış devletleri ala· 
kadar eden bütün meselelerde 
tam bir fikir mutabakatını gös· 
termiştir. Bilhassa Roma pro· 
tokollarının mukaddesliği ve 
dtığruluğu kaydolunmuş ve B. 
l\',ussoliniye bu yolda bir telgraf 
gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 

Avusturya ve Macaristan Ro· 
ma paktının orta Avrupada 
sulhun idamesi için en iyi ze· 
min ve sulhperver inkişafı ha· 
leldar edecek her türlü hücu· 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: 124 

Dedi ve ağaları kandırıp bir 1 
kafile daha gönderdiler. Kafile 1 
Haydaroğlunun karşısına çıkıp 
ta, içlerinden birisi : 

- Efem ! Ne olur, şehirde 
bir hal olmasın! senin ne kah· 
raınan bir efe olduğunu 

biliyoruz, lakin şehire girip te 

bir takım endişe vereceğinize 
Yolunuzu başka yurdlara çe• · r
aeııiz hakkımızda hayırlı olu . 
Hem şehir ağaları karar ver· 
diler, ne kadar paraya ihtiya· 
cınıl varsa verecekler .• 

Diye söylenmeğe başladı, 
başladı amma, Haydaroğlu bu 
son sözlere muhatap olurken 
acı bir kahkaha ile gülüp: 

- Anla ıldı bunlar islıih ol-

maz, bağlayın şu herifleri, iç· 
lerinden birisinin sakalını , saçını 
traş edip hiç habersiz salıverin,. 
ondan sonra!. ... 

Haydaroğlu sustu. Ondan 
sonrasını bekliyenlere: 

- Ondan sonrası .. Hadin .. 
Dedi. 
Haydaroğlunun dediği yeri

ne geldi. Elçi kafilesini bağ

ladılar. içlerinden birisinin 
sakalını çatır, çatır keskin han
çerlerle kesip, yüzü, gözü kan 
içinde salıverdiler. 
Akşam oldu, Haydaroğlu: 
- Kızanlar! Ne kadar şarap 

varsa getirin. 
Herkes •keyfinde gerek!. Sa

bah olmadan biz Is artadayız. 

1 
ma karşı en iyi muhafız olduğu 
fikrindedir. 

iki dev et komşu devletlerle 
iyi münasebetler tesisini lüzum
lu görmektedir. Avusturya ile 
Macaristan -arasında ekonomik 
bir işbirliğinin esasları üzerinde 
de mutabık kalınmıştır. 

iki memleket arasındaki eko
nomik görüşmelere devam olu
nacaktır. 

Viyana 20 ( A.A) - Şuşnig 
Viyanaya avdet etmi~tir. Baş
vekil derhal Şroit ve diğer hü
kümet erkaniyle görüşmüştür. 

Londra, 19 (A.A) - Royter 
Ajansının Budapeşteden ö!j"ren
di~ine !l'Öre Avusturya Kra llı-

Bu gece eğlence gecesidir, 
etrafta kuzu muzu bulursanız 
hemen yakalayıp kesin, bir çe
virme yapalım .• . . . . . . 
. . . . . . 
Haydaroğlu gecenin yarısına 

kadar şarap içerek berbat bir 
sarhoşlukla bir tarafa sızdı, 
efelerin çoğu da ~u akıbete 
uğradılar. 

. . . . . . 
htanbuldan, Haydaroğlunu 

yakalamağa gönderilen Meh
. met paşa, gece yarısı ayrı yol
dan lspartaya girmişti. Isparta 
halkı evvela : 

- Haydaroğlu şehri bastı 1 
telaşiyle evlerinin mahzenlerine 
sokulmuşlardı.Fakat biriki saat 
sonra ortalıkta : 
- lstanbuldan kuvvet gelmiş! 

Tesellisi uyanınca,halk, Aba
za Hasan paşanın Ispartadaki 
köşkü önüne çıralRr yakarak 
toplandılar. 

Abaza Hasan paşa.gelen misa
firleri hürmetle kar~ıp, Meh-

ğın iadesi için Macaristanı 
kandırmaya çalışmaktadır. 

Bazı mahafilde Almanyanın 
tevessüüne mani olmak için 
bunun yegane çare olduğu ka
naati vardır. Fakat Macaristan 
buna itiraz etmektedir. Bu hu· 
susta da bilhassa ltalya v~ Yu
goslavyanın buna muarız oldu
ğunu ileri sürmektedir. 

Roma 20 (Ö.R) - Bay Da
rani ile Şuşnig bugün Musso
liniye bir telg raf çekerek iki 
hükümetin Roma protokoluna 
bağlantı l arını bildirdiler. Mus
solini mütekabil cevabında iki 
başvekili tebrik ve teşekkür 
etmiştir. 

met paşayı odasına aldı ve çar· 
çabuk,memleket eşrafını çağır· 
tıp, bir iki saat meşveret kur
dular! 

E\u gizli konuşma gece yarı· 
sına kadar sürdü ve birdenbire 
hepsi de ayaklandılar, lsparta
nın karanlık sokaklarından 

Abaza Hasan paşanın ve Meh
met paşanın adamları Isparta 
ağalarının uşakları at koştura· 
rak, şakır, şakır, lspartanın 

dışına çıktılar. 
. . . . . . 
Haydaroğlunun efelerinden bir 

kaçı, tan yeri ağarırken uyan· 
mış'ardı. Akşamdan yanan ate
şin, küllenmiş közlerini karış
tırarak Y l"ğen Hasan: 

- Y 0000! Soğuk var çocuk· 
larl Ateşi uyandıralım, getirin 
bir kaç çalı çırpı( Nerdeyse 
Haydaroğlıı da kalkar .. Müba
reğin uykusu yoktur .• 

Diye ellerini uğuşturup, kor
ların üstünde ısıtmağa koyuldu. 
Onunla beraber kalkan arka
daşları etrafa koştular, çalıçırpı 

Sahifr s 

Boşanma kararından sonra 

Talak işinde muvazaa 
yapıldığı iddia edildi 

Müddeiumumi tehdit mektubu 
almamış. Londrada heyecan vardır 

Londra 20 ( A.A ) - Mrs. 
Simpsonun boşanma meselesi 
hakkında müddeiumumi beya
natta bulunarak 9 Ilkkanun 
1936 tarihinde Stebhensi is
minde birinin müracaat ederek 
bazı !.ıadiselerin mahkemeye 
aksetmesi ve boşanmanın mu
vazaı. suretile eide edilmi ş o!
a;ası dolayısile bu husustaki 
kararın kat'i mahiyette olmı

yacağını söylediğioi bi ldirmi ştir. 

Müddeiumumi filhakika dos· 
yada bu şekilde bir müracaat 
bulunduğu müddetçe boşanma 
hakkında kat'i bir karar veri
lemiyeceğini ilave eylemişti r. 

Başmüddeiumumi ve Krali
yet Müddeiumumisinin bu i şin 
tahkikatından vazgeçmeleri için 
gerek kendisinin gerekse Baş
müddeiumuminin tazyik edildiği 

h~~kında bazı. ~e~tuplar. ge~- J 
dığı beyan edilmıştı. Bu ıddı-
alar hiçbir esasa istinat et· 
memektedir. 

Bu da7anın diğer davalardan 
ayrı bir muameleye tabi tutul
duğu hakkında halkta bir şüp
he kalmaması için boşanma 
mahkemesi reisi demiştir ki: 

- Mrs. Simpsonun şimdi orta
dan çekilmiş olmasına rağmen 
bu zat tarafından vukubulan 
beyanatı bu hususta tahkikat 
yapması için kraliyet müddei
umumisine bildireceğim.Hadise 
mahkemeye aksettiği takdirde 

Sımpson Dük Dö Vındsor/a beraber 
müzakerelerin balkın gözü önün· 
de cereyan edebilmesi içia 
meselı.nin aleni bir celsede 
mev:ı:uubahsedilmesini emrettim. 

Londra, 20 (A.A) - Mme. 
Simpson hakkında verilen ta-
lak kararının mer'i olduğuna 

dair olan haber Londra halkı 
arasında büyük bir heyecan 
uyandırmıştır. Gazeteler öğle· 

yin hususi nüshalar çıkarmış· 

lıırdır. Borsacılar bile kendi 

muamelelerini unutarak vak
anın mü nalı aşasına dalmışlardır. 

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

h. Blum 
Taraftarlarını memnun 

edemiyor 
Paris 20 ( A.A ) - Matin 

gazetesi Blumun meb'usao mec
lisinde ekseriyeti muhafaza et· 
mekte olduğunu, ancak taraf
tarlarından hepsini tamamiyle 
memnun edemediği için taraf
darları arasında ayrılma tema· 
yüllerinin gitgide artmasının 
önüne geçemiyeceğioi yazmak· 
tadır. 

Kiralık Ev 
Gayet havadar güzel man· 

zaralı Göztepe vapur iskelesi

ne dört dakika mesafede kul

lanışlı ve kirası elverişli iki ev 

kiralıktır. Göztepede Abdül'e· 

zel paşa yokuşunda bakkal B. 

Bedriye veya telefonla 2256 
numaraya müracaat. 

S. 6 H. 2 (398) 

il\ 

Birinci sınıf saattır 
•••••••••••••••••• 

T. C. 
Devlet Demir 

Yolları 
idaresinin kul
landığı saat 
•••••••••••••••••• 
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tedarikine gittiler. 
Aradan on, on beş dakika 

g 'çmemişti ki çalıçırpıya giden 

efeler telaş içersinde, elleri 
bomboş koşarak geliyorlardı .• 

Yeğen Hasan hayretle bun
ları seyrederken, Hasanın ya· 
nına gelen bir efe : 

- Aman! durmıyalım; karşı 
yollar toz duman içinde!.. 

Arkadan birisi daha yetişti: 
- Kıyamet kadar adam ge· 

liyor üstümüze! 
Daha arkadan gelen birisi 

haykırmıştı : 
- Heyyyyl efeleri kalkın! 

baskın var, üstümüze geliyor· 
lar, baskın varl 

Diye feryadı basmıştı. 
Bu haykırış efelerin hepsini 

uyandırdı, hepsini canlandırdı. 
Zaten sabaha kadar sarhoşlu
ğuna rağmen hulya ile gecesini 
geçiren Haydaroglu soyunma
mıştı, silahlı haliyle ayağa 

kalktı: 

- Ne var? 

Diye bağırdı .• 

- Baskın varl Isparta tara
fından baskın varl 

Nareleri çoğalmış, efeler, 
atlarına atlayıp, silahlarına sa
rılmışlardı. 

Toz, duman içinde kalan ve 
henüz şafakın aydınlattığı yol

larda bir şakırtı kopmuş: sık 

sık silah sesleri ortalığı çınlat
mağa başlamıştı. 

Abaza koca Hasan paşa iki 

bin taraftarı ile Haydaroğlunun 
üstüne atılmıştı. 

Haydaroğlu da ikiyüz efe ile 
onlara karşı çıkmıştı. 

Efeler ağaçları siper alarak 

gelenlerin üstüne kurşun yağ• 

dırmağa başladılar. 

Gelenler de boş durmayıp 

mütemadiyen kurşun salıyor
lardı. 

Harp ilk hızıyle ve korkunç 
gürültü ve naralarla ortalığı 
sardı. 

- Bitmedi-



Sahife e YENi ASIR 

Dünyaya hikim o an gözlerdir 
Bir çift güzel gözün bir saniyelik bakışı uzun 

ve sürükleyici bir aşkın başlangıcı olur 
Çirkin sanılan gözleri güzelleştirmek kabildir. Gözlerin güzelliğini arttır
makta kaşların rolü çok mühimdir. Bayanlar sak!n kaşlarınızı yolmayınız 

Yazan: Myrna Loy 

Güzel gözlerin erkekleri 
cezbetmek hususunda ne bü

yük bir rol oynadığını söyle

meğe lüzum var mı? Bir çift 
mütebakki m 
ve yakıcı gö· 

zün bir sani
yelik bakışı, 

çok zamanlar 
uzun ve sü

rükleyici bir 
aşkın başlan· 

gıcı olmuştur. 

Göz, aşk de· 

mektir. Sev· 
gi orada do· 
ğar ve yine 
orada ölür. 
Dünyaya ge· 
len ilk şair, 

yı;,zılarının il
hamını ondan 
alarak yaz· 

mıştır ve o 
günden beri 

gözlere lazım olan tedbirlerden 

bahsedeceğim. Kumaşlarımı in

tihap ederken renklerinin göz· 
)erimle im ti zaç etmesine bil· 
hassa dikkat ederim. 

dünya üze· Hotıvudun şapka modaları hansanın en .rüzel f!ÖZlil aıtıst/erinden /acopcline Picond 
rinde yazılan on biole.rce eser min çevresine ekseriya (Mavi sözlerime çoğunuz hayret ede· uzun göstermek için kalem 

b cek ve bu kadar "Müteassıp kullanmak isterseniz, kalemi ıevgilinin gözleriyle doludur. • yeşil) gölge koyar ve yine u 
Bugün dünyada hala sevgili- sebe-pten kahve rengi kirpik ve muhafazakar,, bir yıldıza basdırmadan ve çok hafif ola-
lerinin gözlerinden ilham a la- sürmesi kullanırım. ilk defa tesadüf ediyoruz, di· rak sürünüz ve kaşın ucunu 
rak kalem eskiten ve kağıt KAŞLARIN EHEMMiYETi yeceksiniz. Aldanıyorsunuz! bir az yukarı doğru kıvırınız. 
t -k t . 1 d Ş" K f d' u· TABiATIN VER.DIGI Aynı· amelı'yat go"z go"lgelerine u e en şaır er sayısız ır. up· aş ar çok mühim ır. zer· 
he yok ki bizden sonra gelen· !erinde yapılacak ufak bir ame· VAZIYET racidir. Gölgelerin intibaları 
ler de, bu bitip tükenmek bil- Jiye, yüzün görünüşünü hayret Kaşlara tabiatın verdivi şe· her zaman yukarı doğru olma· 

· 'Ih b d · t' kil ve vı.ziyet en muvaffak ola· mıyen ı am mem aın an ıs ı· edilecek derecede değiştirebi· lıdır. Bu ameliyeler yüzü daha· 
f d d ki d . Ö J · nıdır. Fakat onlara daha cazip 
a e e ece er ır. Ye ıse, lir. Fakat bu ekseriya doğru bir biçim vermek için, fazla ve genç gösterir. Çünki dikkat 

dünyada büyük bir rol oynıyan bir hareket deg" ildir. Ba ı dT ı d h t d · 
zevki okşamıyan kısımlarını te· e 1 ırse genç er e a :ar aıma bu iki küçük, fakat kıymeti kadınlar bı'liyorum ki, kaşlarını • d k 'bt' l d 
mizlemek şarttır. Kaşl:ırı in- aşagı an yu arı, ı ıyar ar a sonsuz aza üzerinde durmak büsbütün yolarak kalemle aca· k d K 'ki 
celtme ameliyatını daima alt ise a sine ir. irpı erinizin lazım .. Gözlerin teşrih ve biyo- ip şekillere sokmaktadırlar. b · k ı · · 

1 "'k f k'k' · d k kısımdan yapınız. Kaşın ortası üyümesı ve uvvet enmesı içın o JI ev sa ının tet ı mı o • Halbuki tabiatın insana verdiği 
1 b k F k d. ile göz çukuru arasındaki me· geceleri yatarken yağ ile fır-tor ara ıra ıyorum. a at ı· bu iki Iüzumhı şeyi yıkıp at· 

ğer taraftan, onlardan bin kat mak hem ayıp ve hem de gü- safe biraz yüksekçe olmalıdır. ça layınız. 
daha üstad olduğumuz saha· zelleşmeğe doğru makul bir Yani kaşlar tam bir kavis teş· Yazın güneşli yerlerde fazla 
dan, yani gözlerin estetiğinden adım dP.ğildir. Böyle hareket kil edebilmelidir. iki kaşın bir· bulunduğunuz zaman güneş 
bahsedeceğim. eden kadınlar, erkekler tara· birine yak laşmasına kat'iyyen gözlüğü kullanmak çok yerinde 

SAÇLAR BIR OYUNCAK fından nefret edildiklerinin meydan vermeyiniz. bir harekettir. Çünkü fazla 
Saçlarımız elimizde bir oyun· farkında değillerdir. Belki bu Eğer kaşlarınızı bir az daha güneş ve aydınlık gözleri hem 

cak olmuştur. Onu her an ••••••••••••••••••••••••••• ............................................................ yorar ve hem de zaiftetir.Tenis 

değişen modaya göre, bin tür· Uç güzel kız filminde vesaire gibi açık havada oyna· 
lü şekle ve renge soka biliyo· nılan oyunlarda muhakkak su· 
ruz. Yüzümüzdeki çilleri kay· • ld •• rette siper kullanınız. Plajlarda 
betmek için bir çok usullerimiz y · 0• Ç yı iZ UÇ epye nı ve evinizde yaptığınız güneş 
;~:i Fdaek~~tı!~i1r:~iz:e n:~ed; ' banyolarında da bu siperin bü· 

arzu ettiğimiz bir şekle koya- hemşı·re go·· ru·· yoruz.. yük bir faidesi vardır. 
biliriz. Allah göstermesin, eğer AGLAMAK GÖZLERi 
böyle bir şeyin imkanı olsaydı, ÇiRKiNLEŞTiRiR 
zavallı gözler, biz kadınların Universal stüdyolarında çev· gösteriyor ve üç kardeş birbir- Ağlamanın gözlerde bırak· 
elinden neler çekmezdi neler! rilmekte olan "Üç güzel kız,, !erine giriyorlar. Lakin bütün tığı çirkinliğin ne şekilde dü· 
Artık modaya göre kırmızı, sarı filminde yepyeni üç yıldız bunlara rağmen yine amele zeltilece,"·ioi bütün kadınlar 
renkte ve müselles, murabba, görüyoruz. İsimleri Denna, Nan genci sevmekten vazgeçmiyor· ög" renmek arzusundadır. ister 

·· t d'l ki. -' .. ı ı !ar. Her biri ayrı ayrı evlen· b mus a ı şe ın"e goz er a ıp ve Barbara olan bu sarışın biz artistler gi i sun'i olarak 
k O mek için babasından müsaade yürüyece ti.. vakıt tabii, kızlar kardeşdir ve birbirlerine ag" layınız, ister sahihden ag" Ja-

·ı·ı · ·ı· k d k d l z İsliyor ve eg· er bu arzuları yeri· sevgı ı erme ı anı aş e en er· çok benzeme te ir er. aten yınız, gözleriniz kızaı acak ve 
k ,-, · " "E b d b · b ne gelmezse intihar edeceklerini 

eK erın, soze : y enim mü· filmin mevzuu a unu ıca et· z 1 d fena duracaktır. Bunun o"nu"'ne 
Selles go-zlü sevgilim!.,, oı·ye k d . f'J' d bildiriyorlar. avallı mi yar er 

tirdiği için, üç ar eşın ı ım e k · · • ı 
başlıyacaklan şüphesizdi. Ne rol alması tam bir isabet ol· ne yapacağını şaşırmış bir hal· geçme ıçın, ag amanız biter 

de ... Çünkü üç kadının bir er• bitmez gözlerinizi soğuk su ile l'se, mevzuumuzun şaka tara- m tur " Üç gu"zel kız ın 
uş · " kekle evlenmesı'nı'n imkanı ol- b edı'niz ve yu"zu"nu-z" fını bırakarak bize lazım olan mevzuu şöyledir: anyo u şu 

kısmına geçelim. 
GÖZLERiN RENGi 

Yukarda gözlerimizin rengini 
ve şeklini değiştirmenin imkanı 

olmadığını söylemiştim. Buna 
rağmen, yapılacak bazı basit, 
fakat mühim ameliyeler de yok 
değildir. Gözler yalnız tabiatın 
verdiği tatlı bir renk ve cazi· 
beye malik olsa bile, bugünkü 
estetik telakkilerinin icabına 

göre hareket Pdilmezse hiçbir 
kıymeti kalmaz. 

Bu basit ameliye ler sayesinde 
çirkin gözler güzelleşir ve tabi
aten güzel olan lar ise, bir kat 
daha cazip bir şekil alır. Bu 
hususta biz akterislerin öğren· 
diği birçok usuller vardır ki, 
d ğer kadınların da işine yara· 
ya bilir. 

YEŞİL GÖZLER iÇiN 
Benim gözlerim yeşildir. 

f b madığı gibi kanunlar da buna şekilde yıkayınız: 
Amerikadaki milyarder a • d ·ı Ad • b 

müsait eğı ... amcagız u Sıcak suya batırılmış yumu-rikatörlerden birinin üç kızı k k 1 • • • d k 
A k arışı me-se enın ıçın t:n çı • şaK· bı'r havluyu yu"zu"nu'"zu"n var. nne ve babaları çocu • 

!arının üzerine titremekte ve mağa çalışırken, en küçük kız gözlerden aşağı kısmına sıkıca 
oğlanı otomobiline bindirerek 

her istediklerini derhal yapmak· bastırınız ve sonra yüzünüze 
tadlrlar. Bir aün kızların u"çu" kaçırıyor. Sevgililerinin elden sog" uk su serpiniz Bu amelı'ye 

" gittig" ıni gören diğer iki · • 
de fabrikalarda çalışan fakir · k sog· uk 'l b' k 

kardeş de otomobillerine at- yı sıca ve su 1 e ır aç 
bir gence tutuluyorlar. Fakat lıyarak takibine başlıyorlar. defa tekrarladıktan sonra niha-
bu aşktan birbirlerinin haberi Heyecanlı ve tehlikeli bir hırsız· yet soğuk su ile bitiriniz.Cildinizi 
olmadığı gibi, zavallı genç, polis sahnesini andıran bu ta- kurular kurulamaz, akşamları 
kızların üçünü de yanyana kipten sonra, genci küçüğün kullanılan kalın pudrayı ağlar· 
görmediğinden fabrikatörün bir elinden almağa muvaffak olu· ken kızarmış olan yüzünüze 
kızı var zannediyor. Ayni za· yorlar, fakat bu sefer de ikisi ve gözlerinizin alt kısmına gü-
manda fabrikada çalışan diğer arasında tokat yumruk kav· zelce sürünüz. Gözkapakların-
bir amele kız bu gençle uzun gası başlıyor.. Zavallı genç daki kızartıyı kaybetmek için 
zamandanberi sevişmektedir. ne yapacağını şaşırmış bir de hafif bir surette gölgelen-
Fakat artık zengin patro· halde deli gibi oluyor ve dirmek kafı dir. 
nun kızı varken buna ba· bu şirret kızların elinden kur- Yazımı bitirmeden evel şunu 
kılır mı?. Kızların benze· tulmak için tabana kuvvet ora· söylemek isterim ki, bu usul· 
mesi yüzünden; başlarından dan kaçarak, eski fakir ve lere dikkat edecek olursanız 
birçok enteresan ve heyecanlı sadık sevgilisine dönüyor.. muvaffakiyet sizindir. Çünkü 
vak'alar geçiyor. Fakat niha· Bu filim Amerikada, bilhassa ben gözlerim ve onlara verdi· 

21 Mart 1""""'7' 

Şikagoda müthiş bir vak'a 

Haydutlar bir filimden 
nasıl istifade ettiler? 

Artist kılığına giren gangesterler 
güpegündüz bir bankayı soydular 
Amerikadaki gangesterlerin 

ne kadar amansız insanlar ol· 
duğunu bütün dünya bilir .• 
Hunların akıllara hayret v~ren 
maceralarına filimlerde ve ki
taplarda daima tesadüf etmek
teyiz. Amerikanın en büyük 
gangester te şki latları Şikagoda 
toplanmıştır. Bunlar bildiğimiz 
haydutlar gibi basit ve kültür· 
süz kimseler değildir ve yirmi, 
otuz bin lira için başlarını bile 
kaşımağa tenezzül etmezler. 
Maalesef bu gangesterlerin 
çoij-u üniversite mezunu kim
selerdir ve içlerinde dok· 
torlar, kimyagerler ve hat· 
ta mucitler bile vardır. Po· 
lis çok zamanlar bunlarla mü
cadeleden aciz kalır ve ha
zan da göz yumar. 

Geçenlerde, Şikagodaki bü
yük gangester teşkilatlarından 
biri, Holivud'da çevrilmekte 
olan bir filimtlen istifade ede· 
rek, Şikagonun en büyük ban· 
ltalarından birini soyup soğana 

1 

ni rica etti. Avni zamanda bü· 
yük bir para da teklif edildi: 
ğinden, banka bunu kabul ettı 
ve filmin hangi pazar çevrile· 
ceği tespit edıldi. 

PAUL MUNI 
Paul Muni'nin birdenbire bas· 

talanması yüz ii nden tesbit edi· 
len günde Şikagoya ge~emiye· 
ceklerini anlayan kumpanya, 
keyfiyeti banka direktörlüğüne 
bildirmek için bir mektup yazdı. 
Bunu haber alan gangesterler 
deı hal faaliyete geçerek mek· 
tubu ortadan kaybettiler . 
Muayyen gün geldi . Ban· 
kada büyük bir hazırlıktır 
başlamıştı. Çünkü mukavele 
mucibince filim çevrilecekti. 
Gangesterler bir film çekme 
makinesi buldular. Kimisi reji· 
sör ve kimisi de artist kıya• 
fetine girerek tam zamanında 
bankanın önünde hazır bulun· 
dular. Yalancı filim çekilmeğe 
başlandı. Birkaç dakika sonra 

• 
\ 

1 

ı. 

" Hf'mme da jour,, " O ünün adamı ,, /ilminin mümessili.: josette Day 
çevirmiştir. Bu hadise bütün direktör ve bütün banka bek· 
Amerikayı ve bilhassa sinema çileri sıkı sıkı bağianmış ve 
alemini birbirine sokmuştur. anahtarlar ellerinden alınarak 

IKI FiLiM kasalar güzelce soyulmuş bu· 
(Ben bir paranga kaçağıyım!) 

ve (Alkapon, yüzü damgalı 
adam) filimlerinin kahramanı 
Paul Muni (Şikagoda panik) İs· 
minde yeni bir filiın çevirmek 
için, Holivuddaki büyük kum· 
paoyalardan biriyle yeni bir 
mukavele yapmıştı. Fılmin ha· 
zırlıklarına baş l andı ve dahili 
kısımları tamamen stüdyolarda 
çevrııdi. Fal.at vak'a Şıkago· 
da geçtiğinden, harici kısımla· 
rın çevrilmesi için buraya gel· 
mek icap etti. Oyunun bir 
yerinde Şikagonun belli başlı 
bankalarından biri soyuluyordu. 

lunuyordu. 
Bu sırada meraklı bir halk 

kütlesi bankanın önüne top· 
landı. Polisler kanter içinde 
kalabalığı dağıtmağa çalışıyor 
ve: (filim çekıliyor yahu!. Bo· 
şuna artistleri işgal etmeyiniz!) 
Dıye bağırıyorlardı. 

SAHTE SAN'ATKARLAR 
Sahte san'atkarlar bankayı 

herkesin gözleri önünde ra· 
hatça soyduktan sonra, oto· 
mobillerine atlıyarak yıldırım 
süratiyle uzaklaştı l ar. 

MESELE ANLAŞILINCA 

j 

Onun için daha ziyade, yeşil 

Mesele anl aşılınca bütün 
Amerika birbirine girdi .. Fakat 
artık iş ışten geçmiş bul uı. u· 
yordu. Banka fılim stüdyosu 
aleyhinde tazminat davası aç· 
mıştır. Bakalım netice oe ola· 

Kumpanya, banka direktör· 
lüğüne bir mektup yazarak bir 
pazar günü birkaç saat için 
bankalımnda filim çevirecekle· yet bir gün hakikat meydana genç kızlar arasında büyük bir ğim itina sayesinde yıldızlar 

çıkınca büyük bir rezale -~et.Jlill.ııtıiiııtiir...~~~~~.l..,llll'.a.aınA.-a~üm ..... ~~~~~~L....u.;;.._.,..._:ı....,~--.:.:.--......ı~.._....ı.....:.__ı~--ı..-2~~~~~~~~~~~~ ... 
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Üçok spor - Doğanspor maçında 

Hangisi galip? 
Bugün hepimiz, Alsancak stadında 

iki takımı seyredeceğiz 

Dolanspor tdlmt 
Gençliğin izlediği temiz, bi- muhtemeldir. Takımlar oyun 

~aiz, teıkilith ıporua ilk teza• esnasında değitemiyeceği için 
tlt&ai bugün aym saatlerde, çok dikkatli davranılması şart· 

Ankara, lzmir ve lstanbul stad· br. 
lannda seyretmek imkanını Yakın bir tahminle t&kımlar 
elde etmit balanayoruz. Bugün hakkındaki mOtaliamızı da 
laepimizi yeni bir bızla Alsan• ileri sürmek ve sporcu okuyu· 
~·k stadına ılriildiyecek olan cularımrza bir fikir vermek is:. 
lci illi küme maçlarından Tür• teriz. Bize kalına iki takım· 
• Je spora namma bekJedikle· dan Doğansporaa mldafaası 

"-iz çok eapdir. daha kuvvetli, buna mukabil 
Ba zevkli imtihanda bmiriD, Üçok sporun hicum battı daha 

diğer mıntakalardan daha üs· müessirdir. iki takımın yaptık· 
t&a, daha ayn bir mevkii ol· lan ekzeniz maçlarını bugünkll 
lllalc lizımgelir. Partinin eliyle maça miyar tutmak hatab bir 
1•pılan kulüp birleşmeleri, yıl· g&rüş olur. 
lardanberi spor ahasmda Maçın neticesine gelince; bu· 
leyrettijimiz futbol ko•edya· au tahmin etmek güçtür. iyi 
larıaa kat'I olarak IOn vermit· oynıyan tarafın belki de yakın 
tir. bmiria cıbracajı en kaY- bir gol farkiyle maçı kazanma· 
'-tli Ola birleri karıı karııya sına intizar edilebilir. iki ta• 
ittiren ilk miUi küme teması- kım da gol çıkaracak mevkide-
bıa neticesi ne olursa olsun, dirler. lki•inin de hücum hat-
elcle edilecek ıonuç geaçliği, lanada değerli elemanlar var-
'Porcaluğu tatlllİa edeeektir. dır. 

Yeni bir hızla sabaya çaka- Bug6n a,.U saatlerde latan• 
r~cağımu nezih, ~isiplinli ve bul stadmda Beşiktaş· Galata-
hılriJi sporcalarımız, halkı• na- saray ve Fenerbahçe • Günet 
~I bir futbol maçı seyretmek takımlan karıılaşacakhr. Anka-
lttediğini pekill kavramıı bu· ra stadında G. Birliği ve G&ç 
lunuywlar. y aJgaralar, faairtt- taknalarının maçı .wardır. Haf
'-•lar ve tekmeler arbk ._. laJ• Beıikta11 lzmir stadında 
llıuıtur. Futbol kaidelerinin mG· alkıılamak imkanını hulaca2u. 
laade ettiği her hareketi zm- Son sözilmüz, iki takım içia 
1~ karıdamak ve allutJamak. de iyi birer oyun çıkarmalan 
hııe düşen vazifeler arasın· temennilerimizdir. Oyuncularm 
dactar. en afak bir ibenksWiğe yer 

• 11 vermemelerini temenni ecli· ,, 
Dün içtima eden Oçolr spor JOl'DZ. •e Doğanspor kulüplerinin tek- Samih Nazı111 

ili'- •- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
" aomiteleri iki kulübll bu· 

na temsil edecek oa birleri 
~ıaişlerdir. Maça saat o!aalb· 
.d• hakem Esat (Yamanlar) ın 
1 •resinde baılanacakbr. Maçta 
k•li.aa~zin ve federa91on umumi 
t ltibıain de bulunmalan malı-
e11ıetdir. 
T •hminimize göre iki takım 

•ıkiadaki kadrolarla sabaya 
~ •caktır: 
~çok spor : Nejat, Cemil, 
8 Ş&krü, Enver, Ziya, Hakkı, 

••ri, Adil, Sait ve Kemal. 
"-Dotaıaspor - Mahmut. Ad· 
1 11• • Zihni, Nurullah, Hakkı, 
ô:•ıl, Mehmet, Halit, Faat, 

er. Şeref. 
t Yukanda sayılan takım kad· 
ı:--da bazı afak değiıiklik
~ılması da 1&ubtemeldir. 
te . yukarıda orta muhacim 
Ot;

111de gösterdiğimiz Adilin 
~ llluavine geçmesi, llyasm 

tauhacim yerini işgali de 

)stanbul radyosu 
Hile netrlyatı 

Saat 
12.30 Tlirk mHikisi 
12.50 Ajanı haberleri 
13 Beyoğlu Halkcvinden bir 

temsil nakli 
Ak,am r;e,rlyatı 

18.30 Varyete musikisi,Ambu
sadordan naklen 

19.30 Bay Selim Sırn Tarcan 
tarafn:dan konferans 

20 Bayan MOzeyyen ve ar· 
kadaşlan tarafından Türk 
muikısi ve halk şarkdan 

20.30 Bay Ömer Riza tarafın-
dan Arapça ıaylev . 

20.45 Bay Muzaffer ve arka· 
daıtan tanfıadan Tlrk 
muaikiai 

21.lS Stüdyo salon orkestra11 
22.lS Ajans haberleri 
22.30 Pliklarla sololar 

VATAN OTELi 
l<e~eciı~;"Dell31İıaşı sokağında 
6-VE7 •>E 

._r~nidea tanzim Ye tefrit edilen v ATAN oteli m8şteri
s.c. ID ber t6rll i8tirabatiai temim e1lemeii d&flnmlıHW. 

Fi le ve Mi'* banyolan geaif ve laancl. ltabçai nnbr. 
aatler •-•vuna fevkinde ucmdar. 

T eaaidiif •• Kadağu bir kene tecrilbe ediniz. 
1-26 (!5 h.3 

Alman filimciliği ne halde ? 

Dr. Göbels'in san'at 
hakkında tetkikleri 

Bertin, (Mart) - 1933 de 
naıyonal 10syalizm İf batına 
geçtiği zaman Alman filimcili
ğinde de yeni bir devre aç.ıldı. 
O zaman bir çok filim •dam
lara, aan'atklrlar, fabrikatörler 
uk ve siyasi ayrılık yüzünden 
filimcilikten çekilmek mecb·· .. i· 
yetinde kalmışlar, hatta bunla-
rın bir kısmı memleketi terk 
etmiılerdi. Bunun liıerine yeni 
Almanyada filim endüstrisi 
bilshlltün baıka bir şekilde ye
niden kuruldu. Başlangıçta bir 

çok tecrübeler yapılması mec· 
buri idi. Bu tecriibelerin. bir 
çoğu için pek çok para ve 
zam•• ıarfedildi. Siyasi bir 
filim olu "HitJerjaoge Quez,, 
Hitler gençliji filmi de büyük 

l.ir tecrDbeclea ibaret idi. 
Bir çok tecrllbeden sonra 
nihayet beynelmilel bir mu· 

vaffakıyet kazanabilen san' .. 
atkArane Almu filimleri ya

pılabildi. Filimciliği yaban
cı memleketlerden öğrenen, 

fakat yabancı misallerini taldit 
etmiy~n Alman filmi nihayet 
yavaı yavaf yükselnıeğe baş
ladı. Bu yilknlit birdenbire 
olamasclL Baflangıçta fe•kal
Ade muvaffak olmuı filimler 
arasında. bazen acele yapalmıı 
ve un'atkirane olmam11 
fiJimler de gılze çarpı-
yordu. Ba fi&mlerde ticaret 
fikri ekseriya gize) san'atlar 
bi11i11i mahvediyordu. itte ba 
ticaret ve san' at fikirlerini bir· 
leıtirmek baglnkil Alman fi
limciliğinia gayesını teşkil 

etmektedir. Bu teşebbüsOn 

başında ıan'atkirane filimlere 
hiçbir yardımı esirgemiyen Dr. 
Goebels balunuyor. Son Alman 
filimcileri içtimaında Dr. Goe
bels bir natuk sGyliyerek filim
ciliği ikbsadiyat ve güzel sa• 

natlar bakımından izah eder
ken, yabancı memleket filim· 
lerini de alikadar edecek ka· 
dar mllhim fikirler söylemiştir. 

Dı. Ooebds 
.. San'at hiç mağliip olmıyan 

ıert, batti bazen zalimce bir 
hotbialikle insanın bütlln var
lığını kendisine hasrettirmek 
ister. LAkin ıstırap ve meşak· 
kat içinde hayahnm en kıy• 
metli senelerini san'ata hu-

redeuler ona hiçbir zaman 
hayatlanndan ayaramaz bir 
hale gelirler. Çünkn ancak 

An'at onlara yapmanm ze•kini 
vermiıtir. ,, 

Dr. Goebelse g6re san'at ha· 
1atm kendisi değil, belki onun 

yllkseltilmit bir ıeklidir. O in· 
u.nların bütün iyilik ve gllzel· 
lik hiılerini tatmin ile onlan 
mesut etmek ister. Bunun için 
san'ata ıarfediJea maddi pyle
rin hemen ve doğrudan doğ· 
"rn~a 6denmesini beklemek 

~eatir. Geniı düıünüldiiğl 
takdUcle onun mane•I maval· 
fakıyetinde daima maddi bir 
fa,yda gizlidir. San'at için maddi 
faydanın ehemmiyeti daima 
ildnci derecede kalmalıdır. 

Amerikadaki facianın 
elim, neticeleri 

- Baş tarafı 1 ınci salıi/Nie -
cesetlerle doludur. Cesetlerin 
bazıları tanınmayacak bale gel· 
miştir. 

Kazadan sonra ciYardaki 
bütün petrol tarlalannda qler 
tatil edilmiştir. 

Niyulondon, 20 ( A.A) -
Cesetlerin enkaz arumdan çı· 
karılması işi bitmiıtir. Mitn 
muhafız lnt'alan kamandaDI 
Albay Parl<er mektebin en· 
kazı albndan 425 ceset çıka· 
rıldığını ve tatların albnda 

baıka cesetlerin de bulanmau 
muhtemel olduğunu s&yle· 
mittir. 

Şimdiye kadar yaralıların 
adedini tespit etmek mümkiln 
olamamııtır. Kazazedelerden 
büyük bir luamınıa yaralan 
pek ağırdır. 

Nevyork, 19 (A.A) - Niyu· 
loocloa'daki mektep kazaauada 
ölealeria adedi timdi 700 tab· 

mia ediliyor. Reisicumhur Ruz
•ttıit kurtarma işlerinin bir an 
evyeJ bitirilmesi için icabeden 
bütün tedbirlerin alınmasını 
emretmiıtir. 

Amerikan kızılbaçı bu husus
ta seferber edilmiıtir. 

Niyulondon, 20 (A.A)- Ty· 
lerı mektep kazaıının bina 
altından geçen gaz borulannda 
wkabulan bir infiliktan ileri 
geldiği tespit olunmuttur. 

T.iliin şu acı istihzasına ba· 
kın ki enkaz albnda bulunan 
bir taı tahtada fU yazılar te• 
beşirle yazılmıt bulunuyordu: 

"Petrol ve gaz tabiabn bize 
en biiylik lütfudur. Eğer onlar 
olmaıa idi bu mektep burada 
bulunmıyae&k ve biz de ders• 
lerimizi CSğrenmek için yine 
burada bahmamıyacakbk.., 

Berlin, 20 (A.A)- Niylllon
doa faciası mllnasebetiyle B. 
Hitler B. RuYelte bir teessür 
telgrafı göndermiftir. 

Bağcılar!. Tütüncüler!. 
Ôtedenberi erişilmez tin kazanmış kimyevi Avrupa güb· 

relerimizin geldiğini sayan ahcalarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
RAHMi KARADAVUT 

Sun'i gübreler Anadolu Meıku Deposu 
Y emiı çar1111, Cezair Han 

IZMIR 
Telgnıl edNel : KARADAYUT 

~ 

A G A Ç G EL M EZ S E .• 
Saliheddini Eyubinin bir glln nasıl ayağıma kadar gelir, siz 

bir muzipliği tutmuı, yanında· de garOuOnOz. 
kilere demiı ki : Herkes merakla onu dinler· 

- Siz benim yalnız hilküm· lerken, elini saflayıp tok bir 
dar olduğuma bakmayın, ben sesle : 
ayni zamanda bir veli'yim. - Gel ya ağaç t 

Onun çağırthğı halde gel- Demİf, fakat ağacın değil 
memit o.an sevdiği bir plua gövdesi, yaprakları bile kıİnıl-
için kinaye olsun diye söyle- damamış .. Saliheddini Eyubi bu 
diği bu söz üzerine : ihtan Oç defa tekrar ettikten 

sonra yanındakilere clöamlf : 
- Peki demiıler her velinin - Veli olanlarda kibir yok-

bir kerameti vardır. Sen de bir tur, o gelmezse ben onun ya-
keramet gC>stersen a 1 mna giderim, maks•t bulupıak 

Salibeddini Eyubi : değil mi ? 
- Ôyle mi demiı, pekil..Şu Diye ağaca kadar yürümüş .• 

kar11daki ağacı glrByor musa• Nakledea 
naz? Bakm ben onu çajtnnca TOK DiL 

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

B.Antonesko Fener pat
rikhanesini ziyaret etti 
- Baş tarafı / inci salufetıe -

B. Antonesko saat on beıte 
Romanya vapuroyle Klstence· 
ye hareket etmif •e hararetle 
uğurlanmrşhr. 

lstanbul, 20 (A.A) - B. An
tonesko bugOn 6ğleden evvel 
Fenere giderek lstanbul pat
rijini ziyaret etmiştir. 

Ankara. 20 (A.A) - Türki
ye Hariciye Vekili Dr. Tevfik 
R&ttn Aras Rador Ajansına 
apğıdaki beyanatta bulunmUf· 
tur. 

- "B. Viktor Antoneakon"n 
ziyaretiadea ne kadar memnun 
olduğumuzu blitün hareketi· 
mizle göıtermiş olduğumuz için 
tekrar a6ylemeğe lilzum yoktur. 

Bu ziyaret, verdiği neticeler 
dolayııile her iki memleket ara
Sllldaki mlnaıebet için pek 
faydah olmuıtur. 

Beynelmilel vaziyeti beraber· 
ce tetkik ettik. Balkan antanb 

konferansı münasebetiyle Ati· 
nada ıoa yaptığımız toplanbnın 
açık ve sarih kararlarından 

sonra timdi 7apılan bu temas 
bilhassa verilen kararların tat· 
bik mevkiine konması için pek 
faydalı olmuştur. 

Bu temasa Batvekilimizle 
birlikte Nısanın ikinci hafta-

Sllla doğru bulunmağı ümit 
ettiğimiz Belgradda 8. Stoya
dinoYiç ve Yugoslav dostları· 
mızla beraber devam edile
cektir. 

Konuşmalarımızdan sonra 
neşredilen tebliğde de görmüt 

olduğunuz veçhiJe inkişaf ve 
tekaifini arzu ettiğimiz Türki
ye ile Romanya arasındaki mü
nasebetler ve kültür sahasında 
bir itbirliği tesisi meselelerini 
1'yik oldukları ~bemmiyetle 
mllteaasip bir şekilde tasdik 
ettik. Verdiğimiz k•rarlardan 
ber biriaia mati6p tekilde ta· 

hakkak etmesİllin Romanya ile 
TOrkiye ara1111daki lelfikİ me-

Hinin dalla feyizli olmasına 

yardım ed~eğiadea emmi& 

Bunun için 8. Tatareskonua 
mümklln olduğa kadar çabak 

olmaıını temennı ettiğimiz zi· 
yaretini büy6k bir memnuni-

yetle bekliyoruı. 
Bapekilimizle benim bu zi· 

yareti yalımda iade etmeyi 

gilzel ve bilyük bir memlektst 
ohta doat ve mittefik R01Hn· 
yayı g6rmeyi anu ettiğimiai 

ıCSyJemekle size yeni birte1 
6ğretmiı o!muyorum. 

Bana gelince, ben ıahsen 
ecnebi memleketlerine yapaca· 
ğım seyahatler eınasında müm
küa olduğu kadar 11k Roman· 
ya yolunu tercih edeceğim. 
Meseli Cenevreye yapacağım 

HJ•hatlerde bir balkaa aıt:m• 
leketinden ge~mek icap etti· 
ği içia Romanyaam misafir· 
perverliğinden istifade ederü 
bizim için pek aziz olan bu 
güzel memleketten de geçmek
ten geri durmayacağım. 

Romanya Haric:ye aazm ile 

Mme Anteneskonua memleke· 
timizi terkettikleri ıu ıırada 

l>u ziyaretten nekadar mem• 
nun kaldığımızı bir kere dalaa 

kaydetmek isterim. Muhterem 
dostlanmız111 burada yalaız hl· 
kiimetin değil, doğrudan doğ· 
ruya temas ettikleri insanfann 

da emelleriai ve maksatf ınını 
anladıktan 10nra memleket!e-

l"ine döndüklerini ümit ederiz. 
Eğer hillerimizin samimiyeti 

elde etmeği fiddclle anu et
tiğimiz neticeyi hisal et.mit ise 

keoc:limizi bahtiyar ad~dece• 
ğiz. Bu zİJaretİD bize yerdiği 

zevki ve bıraktığı iyi babraya 
hiçbir zaman mtanyacağız. • 

Leh Reisicumhuru 
Birliğe girmeye 

Milleti Milli 
davet etti 

Vartova, 20 (,\.A} - Reisicumhur Meseiki Marepl P"dnchld 
bayramı münuebetiyle d6a alqam radyoda dahi& meseleler 
hakkında milhim bir nutuk sBylemiştir. B&Hln Lehistan radyola
nnın rla netrettiği ba nutukta Reisicumhur milleti vatan mOda
faası için Atbay Kok'un geçenlerde teıkil ettiği Milli birlip 
girmeğe dayet etmiı ve demittir ki : 

- Ba birliğin teıki6ne Mareıal Smigli Rydz 6nayak olmuştu. 
O Maref&I ki Pilsadski'nin ölimllndea sonra Polonya milletinin 
ekıeriyeti tarafından yüksek tefi olaı•k tellkki edilmektedir. 

:Avusturya' da Krallığın iadesi istik- ~ 
lalin garantisi telakki ediliyor 

Londra, 20 (A.A) - Tim• Avuıturya'daki Krallık hareke
tine tabaia ettiii bir yaZ111ncla diyorki : 

A A.nlturJa siyasetini idue etmekte olanlar A•astaryada kral
lığla iade.mi Awaatarya iı..,.6nia garantisi için başlıca mDhi• 
atailerclea lıiri ıAi telllıW ·•••ıedW. 
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Bem bahçede yalnız başına 

kalmış, elindeki kafa ile uğraşı
yor, onu bir beze sarıyordu. 
Daha ıonra ellerini yıkadı. 
Onun için başı mumyalayıp beş 
alta arkadaşiyle Romaya yol
lanmaktan başka yapacak bir 
iş kalmamıştı. 

Bem birdenbire bahçede ka
panan büyilk kapının kimin ta
rafından kapandığını düşünür· 
ken kendisine doğru ilerliyen 
iki Pardayanı gördü. Şöv;\lye 
büyük bir sükunet Ye soğuk
kanh.fıkla sordu: 

- Kolioyinio cesedini pen
çercdcn atan sen misin? 

- Evet ben'im. Ne olacak 
genç dinsiz? 

- Amirali sen mi öldürdün? 
- Evet ben. 
- Onu ne ile öldürdün? 
Dev gibi herif bahçenin bir 

kenarına atılı bulunan kanlı 
mızrağı gösterdi ve uzun bir 
kahkaha salıvererek ilave etti: 

- işte onunla.. Ne olacak? 
Bununla beraber ~izi de öldü
recek mızraklar vardır. Kafir 
köpekler.. Hey imdat.. Yetişi· 

niz .. Kafirler burada .. 
Bem kapıya koşmak, geçen 

çetelerden birini çağırmak is
tedi. Fakat yerinde çivilenmiş 
gibi kaldı. ihtiyar Pardayan he
men gırtlağına basarak hay
kırdı: 

- Kımıldama dostum. Göre
cek küçük bir hesallımız var. 

Bem şiddetle sarsıldı. Kur· 
tulmağa savaştı. Canlı kı!kaç 
bırakmıyordu. Boğulmak dere
cesine kadar gelen bir hırıltı 
ile uslu duracağını anlattı. Bü
yük bir korku içinde pardayan
lara bakıyordu. ihtiyar asker 
gırtlağım bıralunca ondan 
sordu: 

- Benden ne istiyorsunuz? 
- Yalnız seni.. Yani dün-

yayı bir canavardan kurtarmak 
istiyoruz. 

- A ... Beni öldürecek mi
siniz? 

Şövalye omuzlarını silkerek 
sordu: 

- Boğu~mağı, çarpışmağı 

biliyor musun? 
Bem derhal geri fırJıyarak 

sağ eline kılıncı, sol eline de 
hançeri aldı. 

Şövalye ise belindeki kayı
şını çözerek kılınca yere attı. 

Yere atılmış mızrağı alarak 
dev gibi adamın üzerine yii
rüdü. 

Bem güldü. Kılınca mızrak 
kadar uzundu. Genci tepeliye
ceğindt:n, sonra da ihtiyarı öl
düreceğinden emindi. 
Şövalye üzerine doğru yürü

yünce Bem sarardı. ihtiyar as
ker kollarım kavuşturarak bah
.;enin ortasında bu vaziyete se
yirci kaldı. 

Şövalye o derece kızgın idi 
ki gözleri korkunç bir hal 
almış, dudakları titriyor, bıyık
ları dimdikti. Çehresi tanınmı· 
yacak şekillere girmişti. 

Bem, birbiri arl,asına birkaç 
hücum yaptı. Bu hücumlar 
mızrağın ucuyJa neticesiz bıra· 

kıldı. Tersine olarak mızraaın o 

ucu göğsüne bir parmak ka-
Jıncıya kadnr yaklaşmıştı . Herif 
ba : ırıyor, sıçrıyor, hücumla
rını artırıyordu. Hiçbir isa-
bet elde edememesinden 
d e ürküyor. Miitemadiyen 
g eri çckilmeğe uğraşıyordu. 

Bird~nbi re gördü ld büyük ka
pıya kadar geril \!m işti. Arl ık 

çekilecek ye ri yoktu. Kendis ine 
kumanda eden ucu amiralın 

konile boyanmış olan mızralctı. 
Sağa sola kaçmağa uğraşdı. 

Şövalyenin elindeki kanlı mız
rak buna da fırsat ve imkan 

bırakmadı. En nihayet taJiine 
boyun eğeceğini anlamıştı. Ken· 
di kendine mırıldandı: 

- Demek öleceğim ha!. Aca
ba bir tesadüf .... 

Cümleyi ikmale muvaffak 
.olamadan şövalyenin mızrağı 
göksünü delerek kapıya sap
lanmış, Bem ölü olarak Kolonyi
nin kapısına çivilenmişti. 

Şövalye kıhncı alarak beline 
bağladı.Babasmm koluna girdi. 
ikisi küçük bir kapıdan dışarı 
çıktılar. 

Aradan iki dakika geçme
den "1orcver tekrar bahçeye 
geldi. Morever bütün katları 

aramış, hatta askerler de ko
naktan uzak 'aşınca ümitsizliğe 
düşmüştü. Düşünceler şu idi : 

- Acaba Pardayanlar ne
reden kaçtılar? Kaçamazlar. 
Kaçmamışlardır. Lakin iyi ara
yamadılar. Kaçmış!ars:a yıne 
onlara ben buiacağım. 

Böyle kendi kendine söyle· 
nerek bahçeye girdi. Gördüğü 
manzaradan korku iç:nde kal
dı. Gözlerınin önünde canla· 
nan tablo yüzünü sarartmağa 

yetmişti. Çünkü Bemin cese
dini bir mızrakla büyük kapı
ya saplanmış görüyordu. 

Morever kendisini tupladı: 
- Öyle ise buradan geçmiş

ler. Ayaklarının izleri de işte .. 
Mutlaka onlardır. Her hfllde 
onları yakalıyacağım, dedi. 
Konakta kimsenin lcalmadı~ına 
da kanaat getirdi. izleri taki
ben ilerlemeğe koyuldu. Gözü
ne bezlere sarılmış bir paket 
ilişti. Açınca amiralın başını 

saçlarından yakaladı. Muıl
dand1 : 

- Bunu kime götüreyim. 
Gize mi? Kraliçeye mı? Adam 
sen de G iz bu def'a mağl up 
oldu. Haydi kraliç~ye götüre· 
yım. 

Sokağa fırlıyan Morever sol 
tarafta iizerine cesetler atıla
rak yakılan bir ateşin etrafın-
da danseden bir kalabalık 

gördü. Sağ taraftaki yol 
serbestti. 

- f)lfmedı -

Yeni adanı 
168 inci say1Sı çıktı. içinde 

lsmail Hakkının Büyülü anahtar 
ve Hayatım yazıları, Hüseyin 
Avninin Kapitalist iktısat re
jimine dair makalesi, Mehmet 
Akif anketine Sabiha Zekeriya, 
Ahmet Hamdi ve Bürhan Top
rak'ın verdiği cevaplar. Hüsa· 
mellin Bozokun Kuyucakl ı Yu-
suf hakkında tenkidi, Dr. lz
ıeddinin Alnl hastalıkları tef· 
r i kası, ayrıca Cehaletin geri 
g e lmesi, Muhtelit eğitim, Rt.ıs· 
yadan dönüş, lns;tn ömrürıü 

uzatmak, Vitaminin rolü baş
lıklı tercümeler, Haberler, Ten
kitler ve Karikatürler vardır. 

Bu kültür mecmuasını karile
r.mıze eh r.mmiyetle tavs'ye 
ederiz. 
~«WI 

lzmir Belec·ıyealndan : 
Başı boş bulunup temizlik 

hanına teslim edilen bir baş 
koyunun sekiz gün içinde ve-
sa k ibrazile sahibi çıkmadığı 
takdirde 29 - 3 • 937 Pazc.rtesi 
günü hayvan pazarıoda satı'a· 
cağı ilan o!unur. 840 (496) 
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ITAT O 
Adres - Beyler Numan 

zade sokağı Ahenk mat-
N baası yanında. 

Numara:23 
Telefon ~ 3434 

(229) 

YENi ASIR 

Çu. Alıcı Fiat 

96 A R ÜzümcülO 75 13 25 
79 Vitel Şü. 15 50 19 50 

42 Ş Riza H 10 50 18 
41 H Besim 13 875 14 75 

34 M J Taranto 12 12 
17 Alyoti bi. 13 50 13 50 
10 B Alazraki 16 16 

319 Yekun 

419900 

420219 
Eski yekun 

Umumi yekun 

incir 

Çu. Alıcı Fi at 

410 inhisar ida. 4 50 

Zahire 

Çu. Cinsi Fi at 

4 50 

761 Buğday 6 25 (; 50 
112 ba.Pamuk 42 44 

15 ton P. çekir 3 55 3 55 
206 im. Palam. 250 

OKTOR 

Sami Kulatçı 
Kulak, Boğaz, Burun hasta

lıkları birinci sınıf 
mütabassısı 

Muayenehane: Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad· N 
desi 992 Telefon 3668 ' 

1-26 (481) 
Gp:ZrQqızzra:zZZZJ~zazw>t) 
; 1UfS!!2! ac;uç: i ™ 

DOKTOR 

HANDAN 
K. SARACOGLU 

Doğum ve kadın hastalıkları 
Mütahassısı 

~uayenehane: ikinci Bey· 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

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

Telefon No. 2545 

Türkiye Mensucat 
Türk Limitet 

Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

Tek ve müteaddit kath pamuk iplikler. boyanır, kaster
katlanır kırmızı ve mavi boya?arın çeşitleri. 

FIA TLERIMIZI iSTEYiNiZ 

H. 1. Ç. 

K 

Dok or ,. 
1 

asır 

iLACI 

OR JEMSiH 
En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 
Umumi deposu: lngiliz Kıınzuk eczanesi her eczanede bulunur . 

Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

~~---~---~~--;;;;,_--=------~------~~------------1 z mir inhisarlar BaŞnıüdürlüğün-
den: 

Çamalh Tuzlasında yaptırılacak tımpana binası inşaatı açık 
eksiltmeye konmuştur. Keşif bedeli 4881, 03 muvakkat teminatı 
366. 07 liradır. 

istekliler planlarla keşif ve şartnameleri muhasebe şubesinde 
görebilirler Eksiltme 27 - 3 • 937 günü saat 11 de Başmüdürlüğü-
müzdeki komisyonda yapılacaktır. 18 - 21 ( 466 ) 785 

o yç e O r i y a n t b a n k 
DRESDNER BANK ŞURESI 

ızm·a 
l\l EHliJ~~l : BEIU,f.N 

Almanyada 175 Şubesi Mevcuıiur 
füH mayo vo il.ıtıyat akc;os ı 

165,000,000 Hayhsmnrk 
Tiirkiyedo Şnbeleri: lSTANBUI..ı vo 1 ZM tH 

Mı~ınla Şubeleri: KAHiRE ve JSIO.tNDEHlYE 
H er türlü lı nka muaınolAtnı if" ve kahol ed(\1' 
4 ALMAN ~ AHA seyahat, ikamet, tahsil ve ııairo için 

.-hv-e n tıernitlo RJCGISTER:\1AH.J"{ ~atılır.> (1)-h 
,_;-,. ',- • .. •. '• - • Y• • "* '~ • ' - ' 1 

' Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
1'4obilyeleriyle süsleyiniz 

,_ r. 
'1-1. -~ lzmir 

Merkezi 

.,,. 
Telefon 

~ 3778 lstanbul 

. . , 
1. • • ""' <J • • •• 

Sağlam kefaletle herşey taksitle verlllr. 

Balcılarda NECiP SADIK No. 156 

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

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkanlmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

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

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma· 
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

lzmir baytar direktörlüğünden: 
Yüksek yarış ve ıslah encümeninin lzmir ilkbahar at koşul~~ 

4 Nisan 937 tarihinde başlayacak ve dört hafta devam edece ., 
lir. Yarışların kayıt muamelesine Baytar müdürlüğünde Martı 
yirmi dokuzuncu günü başlıyacak ve Çarşamba günü saat 

00 

ikide son verilecektir. 838 (495) 

~--=-=-~-~~----;;-...---=w;;;;;;;:;;=-o;;;;;;;=:--==:;;;;;;;;;;;;;;==-=-----~ 
Devlet demiryollarindan: 

Kublay ihtifali dolayısiyle 22-3-937 Pazartesi günü Iıaıird)~ 
Menemene yapılacak iki ve Manisadan yine Menemene yapı e 
cak bir tren için gitme bilet ücreti mukabilinde gidip ge~I· 
bileti verileceği ve fazla tafsilat için istasyonlara müracaat e 

mesi halkın malumu olmak üzere ilan olunur. 846 (497) 
JLI 

Alsancak Şehitler yadigar sokağında idaremize ait 18 ~~~,i 
depo, 2 Nisan 937 Cuma günü saat 15 te İzmir Alsancakta . 11,. 
işletme komisyonunda açık artırma suretiyle bir sene için ~1'1ao 
verilecektir. Deponun bir senelik muhammen kira bedeh ıetİ 
liradır. isteklilerin % 7,5 nisbelinde muvakkat teminat vero1;,ıı· 
ve işe girmeye manii kanuni bir halleri olmadığına dair be ,.,,· 

namelerle muayyen vakıtte komisyona müracaat etmeleri Jaı 
dır. Şartnameler komisyondan parasız alınır . 

21 26 813 





G nç 
Belçika 

ra s. 
Lo 

kralı 

• eo 
arno 

ve Başvekili Londrada bekleniyor 

o on ra a Ingiliz hükümetiy e 
aktı meselesini görüşecek 

lsveç hariciye nazırı Pariste bir Skandinavya bJoku tesisi için temaslarına devam ediyor 
Roma 20 (Ö.R)-B.Mussolini ltalyanın taç giyme merasimine GRANDININ GÖRÜŞMELERi iştirak kararını geri almıya· 

Daily Mail'in dip!omatik mu- iştirakten içtinap kararı verme- Londra, 20 (Ö.R)- Grandi- caktır. 
habiri Ward Pric'e çok mü- sine saik ol muştur. Necaşinin nin hariciye nezaretine giderek Paris 19 (A.A)- Figaro ga• 

ki h d zetel4inin Londra muhabiritıİ11, him beyanatta bu lunmuştur. daveti sadece şe i ir avet- 'talyanın taç geyme merasi-
"b b" · d · t " b k h kk d bildirdigv ine göre Fransa sefitt ltalyan başveki li ni n Tabruk- ten ı aretse ı z ım e ıç ına ı· mine iştira i ii ın a Corbin ı"le Eden arasında vukLI' 

Bingazi ve Trablus seyahatinde mız şekli olacaktır. ft 
refakat eden muhabir bu be- LOKARNO PAKTI bulan mülakat esnasında se 1, 

yanatı tebarüz ettiren yazısında Yeni Lokarno paktma gelin- ltalyanın lspanyad.aki faaliy~tı 
dolayısiyle Fransa hükümetiıı•11 lta lyanın etrafında bir itimat-

sızlık havası yaratmaktan müm- endişesini ilave etmektedir. 
kün olduğu kadar çekinmek PARISTEKI TEMASLA~ 
istediğini kaydediyor. B.Musso- Paris, 20 ( Ö. R ) - Ba1 
lini demiştir ki: Leon BJum bugün ls"eÇ 

- Italya yeni bir müs- hariciye nazırı B. Sandlet 
t emleke har~ine girişmek şerefine bir ziyafet verdi. 13· 
istemez. Zira böyle bir Sandler B. lvon Delbosla j!O' 

harbin kendisine verebileceği rüştü. Bu temasların bir Skaı:ı• 
faydalardan emin değildir. ltal- dinavya bfoku ile a lakadar bLI' 
yanın Büyük Britanya ile mü- lunduğu hakkındaki haberler 
nasebetlerine geJince Somali, tekrar edilmektedir. 
Kenya ve Sudan hakkında ara· BELÇiKA KRALl 
mızda kat'i bir anlaşma vücut LONDRADA 

bulmalıdır. ltalya şimdi müs- Brüksel, 20 (Ö.R) _ l(r~ll 
temleke bakımından tatmin s. M. Leopold ve başvek• 
edilmiş bir memlekettir. Habe- Van Zee-land pazartesi güoU 
şistanm bütün kaynaklarını iş- Londrada bulunacaklardır. Se• 
letebilmek için paraya, zamana yahatin 

352
1 hedefi hakkıods 

ve sulha ihtiyacı vardır. d g"'i-
ver1len hab~rıer tamamen e 

lspan} ol meselesine gelince, şikt ir. Biidir!ldiğine göre krııUst 
General Franko ile Balear ada- lngiliz payıtahtında BaşvekilİO 
ları veya Fas hakkında berhan-

de huzurile yapılacak topları• gi bir anlaşma yaptığım asıl- o 
sızdır. tılarda Belçikanın Lokarfl 

NEGÜS'ÜN TAÇ GEYME ~ _l..&... :!....ı ~ ~ ~,,~~·-·Afi;;"" ~d ?1eselesindek~ nokt~i naz~rı~~ 
MERASiMiNE DAVETi · ··-· ., . . ızah edecektır. Belçıka hükiJ 

Muı;solininin ıki pozu lngılhede taç ge;•me ltazubklatı Beçlıka k1alı Leopold lsveç kralılebırllkte f . b" L k pak-
B.Mussolini lngiliz kralının 5 ce Italya bu paktın akdedil- büyük emelimizdir. Roma-Ber- sine teessüf ederim. ltalyanın tüğü haberi asılsızdır. Mösyö me 1' yenı. ır 0 arno .;o 

Mayısta yapılacak olan .t~ç mesini samimiyetle temenni Jin mihveri ye-ni paktın yapıl- gizli hiç bir emeli yoktur. Yal- Grandi bir ltalyan heyetinin bn~a BelçıkanAın duru~u~u et· 
geyme şenliklerine Necaşının ediyor. Roma - Berlin mihveri masını kolaylaştırabilir. nız bu fikirleri teskine yeter. taç geyme merasimine iştirak yenı pakt~n alaka~~r huku?1 t' 
de daveti meslesi hakkında harp çıkarmak için yapılmamış- Trablus seyahatimin lngiliz Faşist aleyhtarlarına gelince on- eıteceğini hildirmemiştir. lere tabmıl edecegı mesuhy~ 
şunları söylemiştir: " Bu karar tır. Sulha hizmet etmek en gazetelerinde suitefsir edilme- larla asla dost olamıyacağım.,, ltalya bu meselede ademi ler meselesini de bildirece~.~1!,', 

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

Klişi hidisesinde ölenler için Ingilterenin bir teşebbüsü 
~~~~~~.~~~~~~ B.~öringintaç giymede 

Bugün Pariste muazzam cenaze alayı yapılacak bulunması mahzurlu ıntı 
partisinin fes hine karar verilmiş De Larocque 

Belgrad, 20 (Ö.R) - Son nan toplantı olacaktır. 
bunu kabul ' etmezse 

nezaket kesbeder 
Führer 

vaziyet hadiseler münasebetiyle fev4 KLIŞI KURBANLARI 

kalade bir toplantı yapan B. Paris 20 (Ö.R)- Pazar gü- Paris, 20 ( A.A ) - Havas lngiliz talebelerinin geçeıı; 
Blum kabinesi, kolonel De La- nü (bugün) Klişide vukubulan Ajansının iyi bir membadan lerde sefir Von RibbentroP 
rokun lideri bulunduğu faşist hadisenin kurbanlarına büyük öğrendiğine göre, lngiltere ha- karşı yaptıkları düşmanca o0; 
fırkasile diğer sağ cenah par• bir ceoaze alayı tertip edilecek riciye nezareti Alman hariciye mayişler belki Almanlara 5:-

tiJerinin feshine karar vermiş- ve halk cenazeyi takip edebile- nezareti nezdinde gizli teşeb- cenah fırkaları tarafından t•
1 tir. Bu haber sağcenah taraf- cektir. Hükümet, cenaze ala- büste bulunarak müfrit solce- rik mahiyetinde telakki edi e; 

tarları arasında derin bir tesir yını takip eden halkın bir ha- nah fırkalarının General Gö- bilecek hareketlerden içtiP•~ 
b k t d ise çLkarmam t · · · ringe karşı duyduklar1 husu- .. tet ıra mış ır. asını emın ıçın d 

1 
etmeleri lcizımgeldiğini ~os 

Paris, 20 (A.A) - Radikat gereken tedbirleri almıştır. sumet olayısi e taçgiyme me-
rasıminde generalın A iman hü- miştir. e sosyalist mahafil muhtelif par- Sosyalist grubu bugün top· z d"ld"v · .. IngiJtet 
kümetini temsil etmemesini anne 1 ıgıne gore .ıtoıı 

tilerin istedikleri toplantıları lanarak parlamentoya arzedi- istemiştir. hükümeti Almanyanın :rı• 
yasak edip etmemek hususun- lecek bir karar sureti hazırla- Amele fırkası şeflerinden Neurath tarafından temsil e 1 

da hükümeti iki ölçü kullan· mıştır. Bu karar suretinde hü- bazılarının bu hususta hariciye mesini teklif edecektir. t-
makla itham etmektedirler. kümete, asayişi temin hususun- nezaretine evvelce müracaat Führer bu teklifi kabuı .. :u• 

Bu hususta kaydedildiğine da daha geniş salahiyetler ve- etmiş oldukları hatırlardadır. mediği takdirde ltalyan bil bİ~ 
göre bükümet komünistlerin rilmektedir. Bununla beraber Bunların ileri sürdükleri fikir- metinin Grandi hakkında ta~0ıı 
dün akşamkinden başka diğer mitinglerde zabıta, ancak ka- terin bükümete general Gö- ettiği bir usule imtisaleo fit 
birkaç top !anhsıoı menederken nunlarla kendisine verilen sa- ringin Londrada bulunmasının Ribbentropa fevkalade ~-e 0e 
Radikal sosyalist bakanların labiyet derecesinı aşmıyacaktır. tehlikeli olacağıkanaatini ver- üovanının verilmesi ibti1J13 1 

tazyıkiyle hareket etmiştir. Paris, 19 (A.A)- Milli halk- diği tahmin -edilmektedir. uzak değildir. • •• ••'' 
K 1 d h 1 b k •••••••••••••• •••••••••••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••• ••• • •• ••••••••••• ''-'ı riıt" 

omünist er a i iye a a- cılar içtimai komitesi bir tebliğ iştirakiyle büyük bir toph.ntı tamamiyle sağtaraf partı e V 
nını bu yasaktan vazgeçirmeye neşrederek CJichy hadiselerini yapmışlardır. ve polise atfetmişlerdir. V~ioe 
çalışmışlarsa da Bakan yasak protesto etmiş ve yapılacak bir Hükümet nasyonalist grup- rocque partisini Hitler~nA tetıarP 
emrine itaat edilmediği takdir- tahrik hareketin in nereden ge- ların öğJeden sonra tertip et- olarak Fransada dabıh şt' 
de Jandarma kuvvetine müra- lirse gel~in halk cephesinin te- mek isledikleri nümayişleri da- çıkarmakla itham ederek Poe· 
caat edeceğini kendilerine ih- sanüdünü ve faşizme karşı mü- ha evvelden yasak etmiştir. t;nin feshini ve De 1:ar0 d1,. 
sas etmiş ve çıkabilecek bütün cadelesini haleldar edemiyece- Bu toplantıda söz alan un da tevkifini isteoıışler pO~f 
hadiselerden de mimhasıran ko- ğini bildirmiştir. komünist Jiderlerı Thorez ve Hatipler ayni zamanda ,ııt' 
münistleri mesul tutacağını an- 1 Paris 20 (A.A)- Komünist- Duclos salı akşamı Clichy' - kadrosunun şüpheli unsu .0~ı latmışhr. ler dün akşam spor sarayında deki sokak muharebesinden dan da temizlenmesi talebi 

-----~Ö!Jv~l,:e~a!!!n~la~ı!!.lı~o~r~k~i .!k~o~m~u~· n~i.!st~-:....!~:!....~~:ı....~~~~~~~~_!._.!!.I.!!Ll~:.!!.!._ı~!..!L.!!d!L!!!!.iilLW.:.....L:....liWlllilbC.UILlllıwm....LLJı...ı:ıı.uı...KJWJUD....:...a.1LWıu:ıu:.1:.c.aı:~unııın...1nP.Aıılivetini lı11l11nın11•IJardır. 


