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Sözler 
Ve jestler ... 

- Baştara/ı bilind sayfada -
ispanyada demokrasi mi bA

kim olsun, faşistlik mi? 
Baıkaları bu ite ne bakla 

karıfıyorlar? 
Bu zavallı memleketi kendi 

haline bırakmalıdır ... O kendi 
yolunu bulut •• Dünyanın başka 
bölgelerinde kabaran ihtiras· 
ların bağrı delik deşik olmuf 
bir memlekette a~keri geçid 
resimleri yapmağa kalkııması 
insanlık namına yüz kızartan 

bir manzaradır. ispanyada de· 
vam eden harp bir kardeş kav• 
gası olmaktan çıkmış bir istila 
harbı olmuştur. Istırapların, 
felaketlerin, matemlerin en 
feciine k:ıtlanan insan yığın· 
lan kendilerine zorla kabul et· 
tirilmek islenen bir fikri, bir 
kanaatı nefretle reddettikleri 
için ya!:ıancı süngülerini, top· 
larını karşılarında buluyorlar. 
En garibi bu korkunç vasıta• 
larla felaket sahasım geniş· 
!etenler İnsanlık ve medeni· 
yet namına hareket ettiklerini 
iddia ediyorlar. Zavallı ins11nlık, 
zavallı medeniyet ... Senin na· 
mına ne facialar irtikip edili· 
yor, ne cinayetler işleniyor ? 

Şevke"t ~il~ 

imtihanlar 
Kız ve erkek liselerile kız 

öğretmen okulunda ve ticaret 
lisesinde ikinci devre yazılı 
yoklamalarına başlanmıştır. 

Oduncuyu dövmUş 
Karantina islahana caddesin

de Ali oğlu Ramazan, oduncu 
Nevruz oğlu Hasanı yumrukla 
dövdü~ünden yakalanmıştır. 
ı::ı?7'.7/7TArz:zTLZZ7ZZZT..LZZ7,J' 

Gazetemiz 
~ 

An karada satış teş-
kilatı yapmıştır 
Gazetemizi okumak isti· 

yen birçok zevat "Ankara., 
da "Yen Asırı., bulamadık· 
!arını matbaamıza bildirmiş· 
!erdir. 

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

" Yeni Asır " dan mahrum 
bırakmamak için Ankarııda 
teşkilat yapmıştır. " Yeni 
Asır ., Ankarada aşağıdaki 
yerlerde s11tılacaktır : 

Akba Kitap evi 
Karaoğlanda AH 

Saman pazarında Dur 
AH 

Yenl,ehl,.de bayi 
Muıitcıfa 

TUtUncU AH Ekber 
TUtUncU Ahmet 
Taştıanda gazeteci 

Ya kup 
TUtUncU kardeşler 

pazarı 

P• stacıda gazeteci 
ömer 
r.T///777/T~.~ 
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Pamuk 
Hastalıklarlyla mücadele 

kursu 
Adanada ziraat ve mücadele 

memurları için büyük bir pa· 
muk hastalıkları ile mücadele 
kursu açılacaktır. 

Egenin pamukla uğraşan vi· 
)ayetlerinden de ziraat ve mü• 
cadele memurları bu kursa iş· 

tirak edeceklerdir. 
lzıı:ir mücadele memurlarının 

iştirak emirleri gelmiştir. Za· 
rarlı pamuk başerelerinin na· 
zari ve tatbiki dersini vermek 
üzere Burnava ziraat mücadele 
istasyonu direktörü Nihat lyri· 
boz 10 Nisanda Adanada bu· 
lunmak için emir almıştır. Ni· 
hat lyriboz Muğla vilayeti sa· 
bil .erinde tetkikatını yaptıktan 
sor ra nisan haftasında Adana· 
ya l.ıareket etmiş olacaktır. 

Reisin ziyareti 
Belediye reisi Dr. Bay Behçet 

Uz dün öğleden evvel vilayete 
giderek Ankaradaki temasları 
hakkında vali Bay Fazlı Güleçe 
malümat vermiştir. 
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Sökede 
Halkevl binası 

Sökede 16 bin lira sarfile 
mükemmel bir Halkevi binası 
yapılması takarrür etmiştir. 

Şehrimiz mimarlarından bay 
Necmittin Emre Sökeye gide

rek binanın inşa edileceği yeri 
tetkik etmiş ve projesini ha· 
zırlamağa başlamıştır. 

Proje Nafıa Vekaletince tasdik 
edilir edilmez derhal inşaata 

başlanacaktır. -······ Sebze kooperatifi 
lzmir ve civarı sebze ve 

meyva satış kooperatifinin se· 
nelik kongresinin 27 Mart Cu
martesi günü Halkevi salonun
da yapılması takarrür etmiştir 
Bunun için Iktısat Vekaletine 
merbut müesseseler mümessil· 
!erinden bazıları da davet olun· 
muşlardır. ----
Ticaret odaları 
Ankaradan alınan mevsuk 

haberlere göre ticaret odaları· 
nın iktısat odaları şekline kalbi 
meselesi bu sene için tehir 
edilmiıtir.Maamafih lktısat ve• 
kileti bu hususta henüz tam 
ve kat'i kararını vermiş değil· 
dir. 

Yalnız gelecek sene için bu 
işin tahakkuk edeceğine mu· 
hakkak nazariyle bakılmakta
dır. , '~ ..ı . .· .lııf.; - .. ~ \ " ' ... 4'~·"-

Vilayet Meclisi toplandı 

Sağlık bütçesi 254.108 
lira olarak tespit edildi 

Bu yıl Kinder haym'ler açılacak 
Vilayet umumi meclisi dün 

vah Bay Fazlı Güleçin baş· 
kanlığında toplanmış ve sıhhat 
bütçesini müzakere ederek 
254,108 lira olarak tespit et
miştir. 

Bütçe encümeni ile nafıa, 
maarif ve sıhhat encümenlerin
den gelen mazbatalar okundu 
ve bu encÜ!ııenlerin gösterdik· 
leri bazı mektep ve yolların 
imarı aynen kabul edildi. 

Ondan sonra Sıhhat bütçesi· 
nin müzakeresine geçilmiştir. 
Bütçe encümeninin esbabı mu· 
cibe mazbatası okunarak ayrı 
ayrı fasılların müzakeresine 
başlanmıştır. 

Sıhhiye Vekaletinden gön· 
derilen talimatname mucibince 
her yirmi beş yatak için bir 
hemşirenin kabulü la:ıımgeldiği 
sıhhat müdürünün izahatından 
anlaşıldığından üç hemşirenin 
daha Memleket hastanesi kad· 
rosuna ilavesiyle bu fasıl ye
künunun 52512 liraya ibliığı 
kabul edilmiştir. Bundan başka 
bütçe encümenince kaldırılmış 
olan 77 nci fas.ldaki, basta ço· 
cukların tebdil havası için açı
lacak kinderhaym masrafları 
işinde valinin izahatı dinlen-

miştir. Bu husus için 2500 lira 
tahsisat kabul edilmiştir. Bu 
suretle sıhhat bütçesi 254108 
lira olarak tespit olunmuştur. 

Memleket hastanesinin muh· 
telif masrafları için 82,100 lira, 
rontken cihazı için iki bin 
lira, mutbah sobası mübaya• 
ası için iki bin lira, Eş
refpaşa hastahanesi muhtelif 
masrafları için 29950, dispan
serler masrafı 2500 lira, seyyar 
tabip ücretleri ve mücadele 
masrafları 8280 lira, seyyar 
tabip memurları masarifi zaru• 
riyesi 700 lira, kinin bedeli 
1000 lira, yeniden mübayaa 
edilecek imdadı sıhhi otomobili 
için 2000 lira, otomobil tamiri 
benzin, yağ ve sair masraflar 
3450 lira, kaza dispanserleri 
için belediyeye yardım 13000 
lira, harcırah 300 lira, neosal· 
varsan ve firengi iğnesi satın 
alınması için 700 lira, fukara 
ve acizlerin sevk masrafı için 
200 lira, seyyar memurların 
sarfedecekleri ilaç ve malzeme 
bedeli 750 lira, etü makineleri 
tamir bedeli 250 lira, kuduzlu
ların iaşe, ibate ve ~air mas
rafları için Kızılay kurumuna 
2550 lira kabul edilmiştir. 

~----ı-...----~~~-
Tarla sıçaİılariyle 

n1Ücade!e 
Burnavanın Dağdibi tarlala· 

rın.!a salgın bir surette bu yıl 

baş gösteren tarla sıçanlarına 
karşı yerli hora fişenği ve çok 
ucuz, yeni bir lngiliz ilacının 
denemelerine mücadele !stas· 
yonu asistanları tarafından baş· 
lanmıştır. Yeni ilacın çok ucuı 
ve çok pratik olduğu zanne
dılmektedir. Eğer eyi netice 
verirse bir çok vilayetlerimizde 
bazı yıllar önemli zararlar ya· 
pan hayvanları ucuzca öldür• 
mek kabil olacaktır. 

Hamide'nin 
Katili mahkunı oldu 
Tepecik'de karısı Hamideyi 

bir kaç yerinden bıçakla yara· 
!ayarak öldürmekle maznun 
marangoz Mebmedin mu· 
bakemesi dün Ağırcezada bit
miş ve 15 sene ağır hapse 
mahküm edilmiştir. 

iplik fiatleri 
Dün Tıcaret Odasında top· 

)anan iplikçiler, oda vasıtasiyle 
iplik fiatleri hakkında Iktısat 
Vekaletine bazı temennilerde 
bulunmağa karar vermişlerdir, 

' , 
..- Kiralık daire 

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

AKŞEHİR BANKASININ ikinci Kordonda 
Borsa sarayı civc:.rındaki k~ndi binası büyük
lüğü dolayısiyle toptan kıraya verilecektir. 
içinde elektrik ve su tesisatı vardır. Bina yeni 
ve üç katlıdır. DEV AİR ve ŞİRKETLER için 
çok elverişlidir. Tali pi erin içindeki Akşehtr 
Bankasına müracaatları. 

~ .................. ~~~~~------r 
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TAYYARE SiNEMASI 1 TELEFON: 1 
3151 --BUGÜN SENENiN EN ZENGİN FİLMİ BAŞLIYOR 

Fred Astaire ile Ginger Rogers'in yarattıkları 

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

getirdikleri çok ihtişamlı revüler, çok cazip ve çok tatlı bir mevzuu süslemektedir 
.. ========================;;;;!;!!~==:--~~~ 

AYRICA " PARAMUNT .. dünya havadisleri filmi 
Bu filim çok bUyUk oldujiundan SEANS SAATLERi şu 'ekllda tanzim edilmiştir. 

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

Suç!u Şükrü 
Müşahede alhna 

alınacak 

L_ Halkevinde J 
Konferans, toplantı 
1 - Halkevi dil, tarih ve 

edebiyat komitesinin verdiği 
karar üzerine son deyir Türk 
edebiyatı hakkında yapılacak 
konferanslardan birincisi kız 
lisesi direktörü B. Necmeddio 
tarafından 25 mart perşembe 
günü saat 18 de Halkevinde 
verilecektir. 

2 - 24 mart çarşamba güoii 
saat 18 de sosyal yardım ko· 
mitesinin toplantısı vardır. 

3 - Resim atelyesi ikıııal 
.,dilmiş olduğundan amatörle· 
rin bergün Halkevinde çalış· 
malan temin edilmiştir. Çar· 
şamba ve cumartesi günleri 
yaptıkları eserleri muallimleri 
düzelteceklerdir. 

Mekteplerde 

Alsancakta bakkal Sıtlu ve 
metresi Sabihayı öldürmekle 
maznun Niyazi oğlu makinist 
Şükrünün muhakemesine şeh· 
rimiz Ağırceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. Bu celsede 
maznun vekili maznun Şükrü· 
nün gayri tabii hareketlerinin 
devam etmekte olduğunu söy
liyerek tekrar müşahede altı· 
na alınmasını istemiştir. Davacı 
tarafın vekili buna lüzum ol
madığını söylemiştir. Neticede 
mahkeme maznun Şükrünün lzmir mekteplerinin sıhhi va· 
Memleket hastanesinde tekrar ziyetleri belediye hekimleri ta· 
müşahede altına alınmasına ka- rafından mektepler birer birer 
rar vermiştir. Muhakeme baş- dolaşılmak suretiyle teftiş ve 
ka güne bırakılmıştır. noksanları tesbit olunmuştur. " 
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Sergi güzel/eti: Yakanda jakovyt/ 
aşaifıda lilv Hamp 

Pariste " 1937 Paris sergisi 
güzelinin intihabı gürültülü ol· 
muştur. Sonuncu turnuvada on 
rakip karşıiaşıyordu. Sergi gü· 
zelinin sadece klasik güzelliği· 
ne bakılmıyordu. Ayni zaman· 
da artistik kabiliyetini göster· 
mesi ve Jüri tarafından tertip 
edilen suallere muvafık cevHp· 
lar vermesi lazımdı. Bunl<1r 
" çıplaklık hakkında ne düşü· 
nüyorsunuz? Cinsiyet terbiyesi 
hakkında fikriniz nedir .. gibi 
garip suallerdi. 

Güzellik namzetlerinden her 
b · ri artistik kabiliyetini göster· 
meye çalıştılar. Kimi söyledi, 
kimi dansetti. Nihayet Jüri Ja· 

kelin Jakolef namında birini 
"Sergi güzeli., seçti. Bu bayan 
ne dansetmiş, ne de şarkı söy• 
!emişti. 

Seyirciler bu intihabı tasvip 
etmediler. Onların reyleri ba
yan Lily Lamb ve Annie Ver· 

nay üzerinde toplanmıştı. Hoş· 
nutsuzluk bir arbede halini 
alınca polis müdahaleye mec· 
bur kaldı. 

Çlnde bilet parası 
Çinde şimendifer memurla· 

rının yanında bir de metro bu· 
lunmak tadır. Zira bu memle· 
kette bilet parası, çocukların 
yaşına göre değil, boyuna göre 
alınmaktadır. 65 sanhmden 
küçük çocuklardan para alın· 
maz. 65 santim ile 127 santim 
arasındaki çocuklardan yarı 

fiat, daha uzun çocuklardan 

yarışı 

lngiliz Kralı Altıncı JorjuO 
taçgiyme gününde Jim MoUi· 
son Londra • Nevyork ha•• 
seyahatini 30 saatte yapabil: 
mek için Londradan tayyaresı 
ile hareket edecektir. Bir p.~e1 • 
rika ~inema şirketi kendısı e 
6000 sterlinlik bir muka•~e 
yapmıştır. Bu mukavele mu~· 
hince taçgiyme merasimine aıl 
olarak alınacak filinı ayni giiO' 
de Nevyorka naklolunacalc· 
tır. Hindenburg tayyaresi de 
merasim filmlerini Amerika)'• 
nakledeceğinden iki tayyar; 
arasında bir yarış yapıJac•., 
demektir. Jim Mollison diyor Jcı: 

- Atlas denizi artık beoı 
1 .korkutmıyor. Muvaffak o ac 

ğıma eminim. Bilhassa f~Ç 
giyme merasiminin yapılac•il 
günlerde kaybedecek dl'kik•oı 
Yoktur. Zira Nevyor·Paris b99

• 
bıl' 

yarışını da kaıanmağa ınec 
rum. 

Kadının yaratılış• 
H. d · 1 .. · · n de' ın u mılro oıısının e ' 

ğerli eseri olan Vulcan'da "·~e 
dının yaratılışı, s11n,kırilice 1 

şu şekilde anlatılmaktadır:. 'ı 
·fr.-;.ıo, 

"Tanrı yaprağın hafı ı,. a· 
keyik yavrusunun bakışını, ~iO 

• • • 515 
neş zıyasının neşesını, Jıa' 

göz yaşını aldı; rüz!Carıo bcd' 
rarsızlığını, tavşanın 1118 ,e 
biyetini, tavusun gruruoıl yd' 
kırlangıcın boynundaki. IJd' 
muşaklığı buna ilave ettı. 

1 11 ıı 
nun üzerine, kıymetli_ taŞ :aP' 
sertliğini, balın tatlılıgıoı, re' 
1 b · · · barıı anın va şetını, aleşın . . elı' 

tini ve karın ürperticiJiğıoı ıe' 
geve 

ledi. Buna karganın ıusı01 

1.• . . k 111ırı 1 ıgını ve umruııun . ' 
kattı. Bütün bunları eritll ~d 
. V 0or9ı , 

bır kadın yaptı. e s . 0 1• 
yarattığı kadını bir be~~y~e ~jı 
rak erkeğe verdi. BoY 11111of 
hediyeven erkek beııı ıne ol' 
oldu ve hem de ıneıı>000 
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J;azan : Eaaa J(emal Aklaş 

Kadın saçından bahsediyo
~uaı. Kendimi bildim bileli ka· 
ın, saçile başile uğraşır. Bir 

~akitler ninelerimiz saçlarına 
ına koyarlardı. Bu süsten zi

Yade ahirete taallük eden bir 
~areket gibi kabul edilirdi. 

nseden aşağıya iki üç hatta dört 
~ra uzun saçlar sa !ıverirlerdi. 

unun tek saç olması drafında 

~r hayli dedikodu olduğunu, 
ataıa ananın hiçbir zaman 

~ek saç örmediği söylendiğini 
alırlar gibi oluyorum. Zaman 

tek saçı moda yaptı. Günün 
birinde bu tek saç hir hayvan 
~Uyruğu gibi sallanıyor denildi. 
b 1 ~rılarak yuvarlak bir topuz 
alınde başın üstüne kondu. 

Ense nefes aldı. Vay efendim 
•en misin saçını başının üstüne 
loplıyan ... Yarın ahirette o saç 
deaıirden bir topuz olup o başa 
"Urulacakmış. Hiç unutmıyo· 
1uaı, bir ramazan günü lstan· 
bulda Fatih camiinde Laz şi-
~e~iyle zayıf, ihtiyar, gözlük-
erı üzerinden bakan bir boca 
"hatunlar! başınızdaki o saç 
topuzlar, günahtır,. diyordu ... 

Genel savaştan sonra bütün 
dünya kadınları bir oldular. 
Saça makası vurdular. Bu defa 
da iş durulmadı. Artık ortalık 
•iitlük limanlık olacak dedik. 
~il~kis dalga çıktı. Ondülasyon! 
esık saçlar kuvafön istedi. 

~oda, elbiseden, ayakkabıdan 
başa sıçradı. Alagarson modası 
~a geçti. Şimdi saçların kenar· 
arını içine kıvırarak simitçi 
labtalarının altına konan nihale 
tibi kıvrık bir halka başı sarı
Yor. Baş gibi ufacık bir yerde 
dört se·nede üç moda değişirse 
•rkadan nasıl bir biçim gele• 

tek diye düşündüm. Aklıma 
~aç boyası geldi. Öyle sarı, 
tıtane, siyah falan değil, 

~esela başın sol tarafında 
b'.r kahve tabağı kadar 
ır saha yemyeşil boyam· 

~or. Bu yeşil tarlanın ortasında 
1 ndık kadar, kırmızı iki gonce 
'çaıış kafanın öbür tarafında 
•açtan mor leylaklar, beyaz 

h'ınbaklar göreceğiz. Kadın 
~şı çiçek tarlası manzarasında 

0 acak. Ben istikbali böyle gö· 

bİİYorum. Şimdiden sabit renkli 
k 0Yalar düşünüyorum, Kadın 
aş yapmakta, röz boyamakta 

llıabirdir. Hiç bir zaman kaş 
raPayım derken göz çıkarmaz. 
•.tbıkbalin kadınlarını görüyor 
tı .. 

1 Yım. Saçlarından sararmış, 

t:şillenmiş, morarmış çiçek 

0~ket1eri yapan kadınlar, nasıl 
01nr acaba demeyiniz.. Olur, 

Ur da hoşunuza gider bile ..... 

Vindsor 

Maliye 
Vekaleti ne suretle 
meınur alacak 

Ankara, 23 ( Yeni Asır mu· 
habirinden) - Maliye vekaleti 
aldığı yeni bir kararla bundan 
sonra münhal memuriyetlere 
müteferrik surette memur al-
mıyacaktır. Münhal memııri· 

yetler için her üç ayda bir 
defa olmak üzere imtihan açı

lacak ve bu usul ittihaz edile-
cektir. 

Kartallar 
Leyleklerle 
muharebe ediyor 

lstanbul, 23 \Yeni Asır mu· 
habirinden) - Buraya bildi· 
rildiğine göre Afyon ile Ak
şehir arasında leyleklerle kar· 
tallar üç gündenberi muharebe 
etmekte dı r. 

Ş i mdiye kadar iki taraftan 
da bin kadar ley:ek ve kartal 
ölmüş ve binlerce yaralı da 
yere inmeğe mecbur olmuştur. 
Mab:ıllinden bildirildi ğine göre 
leyleklerle kartallar arasındaki 
mücadele bala devam etmek
tedir. 

Kutup tayyarecisi 
Moskova, 23 (Ö.R) - Ku

tup tayyarecilerinden Golovin 
yeni bir seyahat için bugün 
Moskovadan havalanmıştır. 

Akayın 
Yeni vapurları 

- Nisan, diplomatik faaliyet ayı 

Çek cumhur ba_şkanı Belgradda Tuna 
paktı meselesini ileri sürecektir · 

Başvekilimiz Kocatepe torpidosu 
giderken iki lngiliz torpidosu da 

ile Londraya 
bulunacak 

- Baş tarafı 1 ıncı sa/11/ede -
bulunmak üzere Başvekilimiz 
Kocatepe ile Londraya gider
ken kendisine kara sularımız 
haricinde iki lngiliz torpidosu 
refakat edecektir. 

Roma, 23 (Ö.R) - Kont Ci
ano bu akşam Belgrada hare
ket etmiştir. ltalyan hariciye 
nazırınıo Yugoslavya başvekili 
ile mülakatında iki memleket 
arasında muallakta olan siyasi 
meseleler hakkında bir anlaş
ma yapılacağı ve hem siyasi, 
hem ekonomik bir pakt hazır
lanacağı tahmin ediliyor. Mi
lano Türk • ltalyan mülakatın
danbeti bu ihtimalden bahse
diliyordu. B. Mussolini_ Trablus
tan dönünce meseleyı ele al
mış ve hariciye nazırının seya
hatini tacil etmişt i r. 
• Roma, 23 (Ö.R) - ltalyan -
Yugoslav hariciye nazırlarının 

" 

" - ' 

\ 

\ 
• ı 

• 

j 
Belgrad mülakatı neticesinde Çek Cumhur başkanı B. Benes 

bir Adiryatik paktı yapılması Arnavutluktaki hususi vaziyeti. nasında Tuna antantı yapmak 
muhtemeldir. ltalya ile küçük Bu son nokta hakkında sefir· için bu istikamette bir teşeb· 
antant ve Balkan antantı dev- )er konferansının kararları Yu- büs yapılması muhtemeldir. Bu 
letlı:ri arasındaki münasebet- goslavya tarafından hiçbir za· siyaset ltalyanın müzaheretine 
!erin normal bir şe'.,le sokul- man tasdik edilmemişti. Baka· dayanacaktır. Bu cüretkar si-
ması çokdan beri alakadar lım şimdi vaziyet değişecek mi? ya~etin ne dereceye kadar mu· 
devletler tarafından istenil- Paris, 23 (Ö.R) - Avustur• vaffak olacağı hakkında büyük 
mekde idi. ya ve Macaristanın harici si• 

Ö devletlerin Hariciye nezaretleri Roma 23 ( .R ) - Belgra• yasetlerine yeni bir istikamet 
lıenü:ı: kararlarında ihtirazlı-da hareket eden hariciye na- vermeleri ihtimali hakkında 
dırlar. Fakat Romanya ve 

zırı Kont Cianonun görüşeceği "Oeuvre" gazetesinde Bu. Ge-
Yugoslavyanın Çekoslovakyaya lstanbul 23 (Yeni Asır Mu- mevzular arasında şu nokta nevieve Talıouis ıu malumatı 

habirinden ) - Akay idaresi· kaydediliyor: verıyor: yardım hususunda şimdiye ka· 
nin yaptıracağı yeni iki vapu- ı _ Yugoslav tedhiş teşki· Bu siyaset merke:r.i ve şarki dar pek istekli davranmamaları 
ra ait mukavele bugün imzala· latı o~an Ustaşilerin ltalyada Avrupada yeni bir vaziyet aça· ya Küçük Antant konseyinin 
nacak ve on selciz av sonra ikametleri meselesi, bilecektir. Çekoslovakya müş- fevkalade içtimaında, yahut 
vapurlar teslim o:unacaktır. B 6 · Belgrad yahatı· 2 - lstirye ahalisinden olup terek düşman olan nasyonal . enesın se 

Şartname ve projeler hazır· 1 sırasında Küçük Antant ile 
lanmış, teknik ve mali busu· harpten sonra ltalyan tabiiye· sosya izme karşı Tuna memle-
satta itilaf elde edilmiştir. Va- tini ihtiyar eden kimselerin ketlerinin anlaşmasını teklif Avusturya ve Macaristan ara· 
purların sü•'atı 16 mil olacak emlaki meselesi, 3- ltalyada etmektedir. sında dostça işbirliği için bazı 
ve adalar hattına tahsis edi· bulunan bazı Hırvat ekalliyet• Çekoslovakya Cumhurreisi teklifler yapılmasıoı müml< ün 
leceklerdir. )eri meselesi, 4 - ltalyanın B.Benes'in Belgrad seyahati es- kılmaktadır. """""'""""' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Papanın tamimi ve Almaniar Edirnenin kara bir günü 

Vatikan nezdinde pro- Sofyadaki ayine kral ve 
testoda bulunacaklardır nazırlar da gitmiştir 

Paris, 23 (Ö.R) - Fransız man hükümeti Papalıkla k~n- Sof ya hükümetinin temayülatında 
samimi değişiklikler vardır 

gazetelerine göre Papanın ta· kordanın feshi imkanını bile 
mimi Alman Katolikleri nez- gözönünde tutmakta imiş. 
dindt: derin bir tesir yapmıştır. Paris 23 (Ö.R) - "Figaro" 
Hükü~et bunun kiliselerde gazetesi nasyonal sosyalist re• lstanbul, 23 (Yeni Asır mu· ğişiklikler yapmıştır. 
okunmasına evvelden mani ol- jiminin katoliklere karşı takın- habirinden) - Dün Edirnenin Sofya, 23 (A.A) - Geçen 

0Ukalığı hakkında mak istemişti. Fakat Katolik dığı vaziyet dolayısiyle Papanın balkan harbinde Bulgarlar eli- pazar günü Bulgaristanın şimali 
l papasları hükümetin dikf.:a- gö!!derdiği tamimin kiliselerde ne düştüg"ü meşum gündü. Bu garbisinde kain Varaza hava-~d Ondra 22 (A.A)- Eski kral 
9a d V d d k 1 h k tini aldatmağa muvaffak ol- okunduğunu, fakat Alman gaze- münasebetle Sofyada Ayani- !isinde birkaç kasabada birden ~ r ın in sor ü a ığı a - d 

lbdak' . f""l . dular. Büyük Katolik gazetesi lelerin e neşrinin menedildiğini kola kilisesi Edirne ~bidesi yangın çıkmıştır. Yalnız Stru-' ı emırname ıı en merı- d d k " 
ıett . d olan "Germania" matbaası ve kay e ere diyor ki: "Bismark önünde merasim yapılmıştır. pen kasabasınna on beş ev 
l:ıİii"e ~ırmiş bulunmakta ır. büroları, tamimin ele geçiril- rejimi hiç olmazsa Vatikanın Merasime kral, nazırlar iştirak yanmıştır. 
kıı· ~ ükalıklarda mer'i usul mesı' ı"çin araştırılmıştı. Fakat düşüncelerini ög" renmek ı"mka" - t · f U · ti d'ld' • · af e mış,se irler de davet edilmiş- mumıye e zanne ı ıgım: 
lı2a ı~a olarak bu yeni düka- birşey bulunamadı. Zira ta- nını Alman Katoliklerine ve- ıe de gitmemişlerdir. göre yangınlar ayni günde ya-
ııı,111 kaşkaca bir imtiyaz veril- mim Vilayet matbaalarında ba- rirdi. Nazi rejimi ise bunu lstanbul 23 ( Yeni Asır Mu- pılan intihabat faaliyetini bal-
lo e tedir. Vindsor dükasının sılmış ve motosikletlerle bütün fazla görüyor. Konkordanın ih-

~uı ı habirinden ) - Bükreşten bil- talamak maksadıyle müfrit un-
~. c arı prens ve prenses katolı'k kı'lı'selerı'ne dag" ıtılmış- ı~ıı· m'"nasebet' le Papa Al k 
l ··~'nl " u ıy • dirildiğine göre Bulgaristan da surlar tarafından k1<sden çı a· 
~· arını alacaklarsa da bun- tır. Vatikan Alman sefiri bu manyanın muahedelere sada· k d b · 
<1tı ya ında Balkan Antantına gi· rılnııştır. Birkaç sene en erı 

)~~ kçocuktarına kral daha tamim dolayısile protestoda bu- kati prensibini ortaya koymuş· recektir. Son yapılan temaslar bu şehirde Marksist nüfuzunun 
~·ı !e bir mevki vermezse Ju~mak 1"çı·n talı'mat almıştır. tur Meden"ı du'"nya bunun ce- f ld • 
ı' bıı " · So ya hükümetinin Balkan An- gittikçe çoğalmakta o ugu 
~d nezak<:ten Lord veya Hatta bazı haberlere göre Al· vabını bekliyecektir.,, o'"ru'"lmektedı'r. Y d tantına karşı temayülatında de- g 

~A;,, ~~;~~~;~v //// r :/L/ /~ i~giii~·;~··~·~··F;~~~·~<l~··~f ;··<l~lıi'ii'lı~·;r;: .... :y·~·ğ~·~i·~~Y·~~~~···L~~<l;~··~~·v·iy-~·~·~··· 
~ nna Sten ın l h 1 k ld v •• l . 
~ b Son ve en büyük filmi N er azır anma ta o ugu soy enıyor Elçileri dün vefat etti 
ALALA Y KA ~ Londra 23 (A.A) - Avam kamarasında muhafazakar mebus 

l 
8~"iı'~fi~" yüzbaşı Ramsay ispanyada olduğu gibi lngiltere ve F~ansada da 

grev ve dahili harp hareketleri hazırlamakta olan Üçüncü en· ayyare ternasyonale karşı müşterek bir harekette bulunmak için hükü-
... metin Fransa ile müzakerede bulunmak niyetinde olup olmadı· 

Belgrad, 23 {Yeni Asır) - Bir müddetten beri rahatsız bulu
nan Yugoslavyanın Viyana elçisi Viyanada vefat etmiştir. Bu 
haberin alınmasın .m bir kaç saat sonra Yugoslavyanın Londra 
elçisinin ölüm hai.ıeri payitahtta yayılmıştır. 

Vreme gazetesinin Londradan aldığı telgrafa nazaran 
Londradaki elçilik binasında çalışırken, öyleye doğru kalp 

• 
aarade s• 

[~~~~~:1 
illet 

Geçen gün Dibekbaşında 
eski imamlardan birinin kızını 
gördüın. Kaşlarını jiletle imha 
ettikten sonra sinema artistle
rinden hangisinin kaşıuı be· 
Renmişse kalemle o tertip bir 
kaş çekmiş.. Bir iki gün cım
bız timarını ihmal etmiş ola· 
cak ki kalem kaşın etrafında 
Allahın kaşları fışkırmış ... 

Başında limon kabuğu biçi
minde, eski Arnavut bozacıla· 
rının tepede kalan külahlarını 
andıran bir şapka vardı. Kadın 
şapkalarında renkli tüylerin 
moda olduğunu bilen kızcağız 
bir tavuk tüyünü evvela kımır· 
zı mürekkebe, sonra da şapka
sının tepesine batırmış. Kısa ııe 
sik adımlarla yürüyordu. 

* • • 
Yazıhanede çay getiren kah-

veci çırağına dikkat ettim • 
Onun da kaşlarında cımbız 
dolaşmış. F avuriler yanaklarına 
kadar uzanmış. Bıyıkları, sine
ma artistlerinde gördüğümüz 
gibi üstten, alttan, yandan 
kesilmiş. Adeta dudaklarının 
üstüne bir farenin kesik kuy· 
ruğunu yapıştırmış. Saçları hem 
ondüleli, hem de briyantinli... 

* • • 
Moda illeti, daha doğrusu 

sinema artistlerine benzemek 
hastalığı memleketi o kadar 
sarıp sarmaladı ki yalnız ima
mın kızı ile kahveci çırağı 

değil, büyük bir ekseriyet bu 
derdin elinde esir bulunmak
tadır. 

Bu iptila; yakalarına yapış· 
tığı insanları yalnız bir sine
ma artistine benzetseydi, haydi 
bir dereceye kadar tahammül 
edelim. Fakat bunu beceremi· 
yenler ne Muhammedi mem
nun ediyorlar, ne !sanın ho· 
şuna gidiyorlar, ne de Musaya 
yaranıyorlar. Palyaço olup ka· 
lıyorlar. Asıl işin kötü ve gü· 
lünç tarafı burada ... 

Bana öyle geliyor ki bir 
müddet sonra sokaklarda ge
zerken acaba karnaval eğlen
celeri mi var diye birbirimize 
soracağız. 

A. Murat Çınar 

Ne kin, ne intikam 
Paris, 23 (Ö.R) - Klişi ha

diseleri sebebiyle bugün meb· 
u·an mecli•inde istizahlar yapı· 
i acal.tır. Cu münasebetle uPo· 
pu ' a i ıe., gazetesi şunları yazı
yor: 

"Hürrİ> e' c İ<arşı yapılan her 
har~ket hürr;yeti müdafaaya 
mecbur kı!ar. Hürriyet dJş• 

mantarının hareketine şiddetle 
mukabele edilirse bundan hür· 
riyet mesul tutulamaz. Jouhux 
hürriyetin kurtarılmasını iste
mekte haklıdır. Ne kin, ne in· 
tikaml Bu sözlerin 5 milyon 
azasiyle Fransanın en kudretli 
teşekkülü ıılan umumi mesai 
konfederasyonu namına söylen
miş olması iyiydi.Bu sözler hür· 
riyete aşık olanlara ümit ve 
cesaret vermektedir. 

Eski bir komünist 
Komünist partisini 

suçlayor 
Paris, 22 (A.A) - Fransa

daki partilerin ve bilhassa ko· 
münist partisinin menabii hak
kında tahkikat açılmasını baş· 
bakandan istemiş olan mebus 
Doriot komünist partisinin te
essüsünden beri bir ecnebi hü
kümetten en az 20 milyon 
franklık tahsisat aldığını ispat 
eden vesikalara malik olduğu· 
nu bildirmiştir. 

V./ L/L7 //7//.T/.//LZ/2ZL/..A'l=ı 

Kiralık Ev 
Güzelyalı Nuribey sokağı 

6 numarada, bütün asri kon
foru haiz, büyük bahçesi, 

f:j fevkalade manzarası ve için· 
· de elektriği, suyu ve banyo u 

5 odalı ev kiralıktır. 
Hergün öğleden evvel ay

ni evin alt dairesine miira-
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Savaş façiolarının yıldönümünde 

B. Mussolini: Biz Aduanın intikamını 
almak için 40 yıl bekledik, dedi 

''lngiliz vaizlerinin yalanlarına hakikatimizle, kinlerine 
istihkarımızla mukabele ediyoruz ve bekliyoruz .• 

- Ba, tarafı I inci salıııeae - ı etmiştir. Ne evvel yapılmış· \ nomik muhasara geçirdik. Ha· 
pılan nümayişle alakadar ola· tar, ne de kısa kesilmiştir. k ikat budur. Fakat bu neşri· 
rak Avusturyadaki vaziyet, Is· Ben Trablusta, çölleri münbit yat şüphesiz beynelmilel güç• 
panyada ltalyan kıt'alannın ağır arazi haline sokan ltalyan gay• tükler ve ihtilafları da hazır· 
her.imeti ve nihayet gönüllü retinin neticelerini gördüm. lar. Bunun için daima söyledi-
gönderilmesini meoneden an• Dünyanın en uzun ve en güzel ğimiz gibi körkörüne sulbcular, 
laşmaya ayk1n ltalyan hareket· yolunu gördüm. Bu yol Roma sulhun en büyük düşmanları· 
lerinden dolayı lngilterenin pro- yollarına )ayıktır. dır. Biz ise Avrupada iş bir· 
testosu vardı. Bu yıl dönümü sırasında ltal· liğini istemekte samimiyiz. \ 

Bu meseleler karşısında Dü· yaya karşı bermutat bazı hil· ltalyan miUeti için hatırası 
çeoin nasıl bir lisan kullana· cum neşriyatı yapılıyor. Bun• kısadır derler. Hata, hata! Ec ... 
cağı merakla bekleniyordu. ların elebaşısı kendi işlerini nebi müşahitlerin ltalyau milleti 
Aşağıdaki nutukta görüleceği görmeyip başkasmın işlerine hakkındaki birçok hatalarından 
Ozere bu daima tehdit lisanıdır. daima burun sokan bazı logi· biri de budur. ltalyan milleti-

- "Kara gömlekliler, savaş liz vaizleridir. Bunlar ne benim, oin hatırası anuttur. Biz Adu-
façiolannın yıldönümü bugün ne de milletin sükünetini boı.- anın intikamım almak için 40 
ilk defa olarak imparatorluk mıyacaklardır. Onların bet· sene bek:edik ve muvaffak ol· 
realitesi ve iklimi içinde kut· habhklarına biz inkar ka· duk. Bir gün bu hakaretler 
!anıyor. Hu esasen faşizmin bul etmez hulusumuzla, plan· unutulacak olsa ve hatıra alevi 
eskiden ber! hedefi idi ve el· larına hakikatimizle, kinlerine zaiflese onu canlandırmak için 
de edildi. istihkarırnızla mukabele edi· biz buradayız. Hatırlamak ve 

Afrika seyahatim günü gü· yoruz. Sonunda teslimiyetile beklemek! Bugünkü törenden 
nOne, programa göre devam neticelenen 19 aylık bir eko- çıkan ders budur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hariciye Vekilimizin beyanatı 

Dr. T. R. Aras siyaseti
• • 

mızın sırrını anlattı .. 
Bir taraftan lngiltere ve ltalya 
dlijer taraftan lnglltere ve R·ısya 
arasında anlaşma olursa Cennette yafardık. 
Aksi takdirde hayat Cehennem olur. 

- Baş tarafı ı ifıcı sahifede - Türkiyeyi alakadar edebilecek 
rininde, yani faşist ihtilalinin her cümlenize hariçte verilen 
ilk günlerinde, büyük Mussoli· betbah tesir1eri ilave ediniz. 
niniz başka şeylerle uğraşırken Fakat 1925 de Milanoda Dü· 
başladı. O vakıt eski mağlup çenizi tanıtma onun gibi 
liberalizm memleketlerinden bir adamla anlaşabileceği· 
biri olan ltalyan murahhası mizc ve anlaşmamız lazımgel· 
Meis adası meselesinde ısrar diğine kani oldum. Bizim ha· 
etti. Türkiyenin kara sularında kiki düşmanlarımız Sforza tipi 
bulunan bu adanın sızın adamlardı. Bizim itimat edemi· 
için ekonomik veya ticari yeceğimiz bir siyasi nazariyeyi 
hiçbir ehemmiyeti yoktu. ltal- temsil ederlerdi. Mussolini ta-
ya acaba niçin bizim evi· mamiyle başka birşeydir. 
mize anahtar deliğinden bak· - Fak at, B. Vekil, zecri 
mak istediğini sorduk. Bun· tedbirler sırasında Cenevrede 
dan anlaşmazlıklar çı"b. Sonra şahsan bize karşı hasmane va-
on iki adalardaki teslibattmz... ziyet aldığınızı hisseder gibi 

- Kıbrıs için de aynını dü· olduk. 
şOnmeli idiniz. - Hayır. Şahsan, asla .. Şu· 
-Şimdi birçok şeyler sarih- nu da bahrlamalısımz ki ltal· 

tir 1 O vakıt değildi. O vakıt yaya karşı hiçbir zaman zecri 
lngiltereyi Akdenizde silahlı tedbirleri kabul etmiyeceğini 
görmeğe alışıktık. Fakat lngil· Cenevrede ilk söyliyen Tür· 
tere şüpheler fevkinde bir kiyedir ve zecri tedbirler sıra-
ırktı. sında lta lyanın Ereğliden kö-

0 zaman galiba sizin bile o mür almasına müsaade ettik 
islilcamette şüpheleriniz yoktu.. ve borç taksitlerini altın ve 
Bunca sene aramızı açan sui döviz olarak tediyeye devam 
tefehhümlere, bizim aramızı ettik. ltalya ile dostluğun bizim 
açmakta alakadar olan başka- için realist bir mevcudiyet 
larmın gayretlerim, her hare- sebebi vardır. Sözlerle oyna• 
ketinize ve uzaktan da olsa mıyahm ve hadiselere karşı· 

··ebbet Sürgün 
............. -.ııı .................. iilllll .. .. 

- Rus Hlklyesl -

Y a.za:n. .. :C...ec :o. 'Z'o1a'toy 

( Çevııen: Oıhan E. Yamanlar) 
-4-

"Ocu niçin muhafaza ede
yim, ki bundan başka o benim 
hayatımı mahvetti. O da be
nim çektiğ ımi çeksin. Fakat 
söylersem mutlaka onu kamçı 
ile ~ldürecekler. Onun hakk ı n· 

da düşündüğüm yanlış ta o!a
bilir ve en nihayet bana bunun 
ne gibi bir iyiliği dokunacak.,, 

Müdür tekrar elti: 
- ihtiyar adam bana haki

kati söyle duvarın dı bini kim 
kazdı? 

AksiyanoY Makar Semyoniçe 
baktı ve: 

- Söyliyemem efeodimiı, 
arıiremem, Allah böyle emre-
4i1or.. Bana ne istersenir. yapı
aız. ~iı.ia eJinizdet'iM 

Müdür her ne kadar çok 
çahşdıysa da Aksiyanov fazla 
birşey söylemedi ve bu hadise 
böylece bırakıldı. 

Bir g~ce Aksiyanov tam uyu· 
yacağı sırada biri sessizce ge· 
lip yatağına oturdu. Karanlıkta 

dikkatlice bakınca Makarı ta· 
mdı. 

- Benden, başka ne istiyor
sun? Buraya niçin geldin? 

Makar Semyoniç sessizdi. 
Aksiyano• doğruldu Ye: 

- Ya uzaklaı yahut bek· 
çıyı çağıracağım. Makar 
Semyoniç Aksiyanovun üzerine 
doğru eiildi, ve kulağına fııal· 
d""" . 

Yugoslavya 
lttlfal larına sadıktır 
Paris, 23 (Ô. R.) - Belgrad

dan bildirildiğine göre ayan 
meclisinde mali siyaset hak· 
kında ynpılan müzakere esna• 
aında Başvekil B. Stoyadinoviç 
söz alarak hükümetin umumi 
siyasetini izah etmiştir. Dahili 
siyaseti anlatırken başvekil 
vaziyetin gittikçe eyileşmekte 
olduğunu kaydetmiş ve harici 
siyasete geçerek geçenlerde 
Skupçina mecl:sinde yaptığı 
beyanat esası dahilinde izahat 
vermiş ve Yugoslavyanın dost
luk ve ittifaklarına sadakatini 
teyit eylemiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dan bakalım. Eğer bir taraftan 
lngiltere ve ltalya, diğer 
taraftan lngiltere ve Rusya 
arasında anlaşma olursa 
cennette yaşardık. Aksi halde 
bayat cehennem o lur. Bizim 
siyasetimizin sırrı budur. Eğer 
iki memleketimiz arasındaki 
yeni do~tluktan bu istikamete 
doğru istifade edilirse... · 

isterseniz beni fazla nikbin 
bulunuz Fakat ben bu anlaşma· 
lara güveniyorum. Bugünkü 
teslihat hummasının bir gün 
kendiliğinden geçeceğine ina· 
nırım. Zira milletlerin kuvvetini 
aşacaktır. Peygamber değilim. 
Fakat iki seneden beri devam 
eden en şiddetli te,lihattan 
sonra yüzde 90 bir ihtimalle 
bir şey olmıyacağına ve sükfi· 
nete kavuşacağımıza kaniim. 
Dünya milletleri silahları tah· 
dit için uyuşacaklardır. 

- lvan Dimitriç, beni affet. 
- Ne için? 
- Tüccarı öldüren ve bıçağı 

senin eşyalarının arasına sak· 
byan l:.enim. Seni de öldüre• 
cektim. Fakat dışarıda bir gü
rültü işittim. Onun için bıçağı 
senin çantanın içine saklayıp 
pencereden kaçbm ve kurtul
dum. 

Aksiyaoov ne aöyliyeceğini 
bilmeden sessiz duruyordu. 
Makar Semyoniç yataktan top
rağa kayıp diz çöktü ve : 

- lvan Dimibiç beni affet, 
Allahaşkına beni affctf. Tüc· 
can benim öldürdüğümü itiraf 
edeceğim ve sen tahliye ediJip 
evine gidebileceksin. 

- Böyle söylemek senin için 
çok kolaydır. Dedi. Aksiyanov 
çok kolaydtr. Fakat ben senin 
için tam yirmi alh ıene ıshrap 
çektim. Şimdi ben nereye gide
bilirim... Karım öldü. Çocuk-
larım beni unuttular. Gidecek 
yerim yok .. 

Makar Sem1oniç kalkmadı. 
auJL· 

Çocuğunuz çoksa 
haber verin! 

lımir, Çocuk esirgeme ku· 
rumu 23 Nisan çocuk bayramı 
münasebetiyle lzmir kazası 

dahiliodekilerden çok çocuklu üç 
aileye ikramiye vermeğe ka· 
rar vermiştir. 

En çok çocuklu aileler 20 
Nisana kadar çocuklarının 
adetleriyle adreslerini Kuru· 
mun Gazi bulvarındaki merke· 
zine bildireceklerdir. Bunların 
içinden en çok çocuklu üç aile 
ayrı larak birer ikramiye veri· 
lecektir. 

Yangın 
Alsancakta Çelikel soka~n

da mualJim bay Niyazi ve Ali· 
nin kiracı bulundukları evde 
yangın çıkmıştır. Ateş mutfak 
bacasından çıkmış ve bazı ev 
eşyası yanmıştır. itfaiye yetişe· 
rek yangını söndürmüştür. --· .... ·~ 
Zabıta haberleri: 

Bir iddia 
Basmane bahçe ambarında 

hamal Mustafa, birlikte çalış
tığı Mehmet oğlu Velinin 222 
kuruş parasını çaldığı iddia 
edildiğinden Mustafa yakalan• 
mııtir. 

Fazla lçmlfler 
Güzelyalıda Abdullah oğlu 

Himmet ve kardeşi Süleyma· 
nın sarhoş oldukları görülerek 
yakalanmışlardır. 

§ Keçeciler Ismetpaşa Bul· 
varında Şükrü oğlu lbrahimin 
sarhoş olduğu görülerek yaka· 
lanmışbr. 

§ Karşıyaka Güzelizmir va· 
purunda Fuat oğlu Memduh 
ve Şakir oğlu Ahmet sarhoş 
oldukları ve vapur gece me· 
murlarından Hasan Basriye 
hakaret ettikleri görüldüğün· 
den yakalanmıştır. 

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

Vücudu korsa içinde hapsediliş 
lnglliz Sefiri Mlisyü Monta- Madam Montagü bu bayrıd 

gll'nun; hatıraları ve me'ktup· bir kat arttıran bir ifade iles 
larile meşhur olan karısı Ma• - Artık fazla soyunamı ..... 
dam Mery Montagü Istanbulda Zira bu korsa ile kocam beaİlll 
iken etrafında bir sempati vücudumu hapsetmittir; der .. 
muhiti yaratmıştı. Madam Mon- • • • • 
tagü nereye gitse hüsnii kabul Bu hamam alemi 11ra1ıocla 
görüyor, daima hürmetle kar- madam Montagü'ye koksul 
şılaoıyordu. diye bir parça Kibe kokr 

Bir gün, alaturka hamamları siyle, zebet verirler. Mad.-
tetkik etmek üzere, saray bu ağır ve yakıcı kokulart 
erkanının karıları, kızları ile bir mendile sürüp koklaya• 
birJikte hamama gider. Herkes 

cağı yerde alır, yüz.üne, göıl
soyuour, dökünür. Fakat Ma· 
dam Montagü · soyunmaz. Bu· ne, gerdanına sürer, aradan blf 
nun Uzerine madama soyun· on dakika geçmeden, yüıl 
masını teklif ve hatta ısrar yanmağa, kızarmağa ve nihayet 
ederler. Israra dayanamayan şişmeğe başlar. 
madam üstündeki elbiseleri Madam Mı>ntagü, mektupla• 
atınca vücudunu sımsıkı sık· rından birisinde bundan babl 
mış bir korsa meydana çıkar. ederken bir hafta kadar yüı8" 
Avrupada moda olan korsayı nün kızıllığı geçmediğini kaycl 
saray kadınları daha o zaman ediyor. 
bilmedikleri için hayret edip Nakleden 
bakışırlar. TOKDIL 

.......................................................................•.•.•••••••.•• .-
Türk kuşu kulübüne akın var 

Bu hafta seksen genç 
yazıldılar uçucu •• uye 

Uçuşlara yakında başlanıyor 
r»W 

Bu !zatta 7 üıkkuştı kullibOne kapdeiılen ernclenkrı baztlan 
Tehlikenin havalardan gele- kaydedilenler ba-

ceğini kavrayan lzmir gençli- zı m.uaf!yetlerden 
UzUm ğinin havacılığa karşı besle· ye. ımtıyazlardan 

Ç d'... . . T·· kk k lU ıstıfadelenecekfe· 
u.Ahcı Fiat · ıgı sevgıyı, .... ur .uşu ~ u • ri için her genç bu 

149 K Taner 11 11 75 büne gösterdıgı temız alakayla k 1 .• b k d d"I ""'kt •. •• •• •• .• u u e ay e ı me e 
88 Ş Remzi 12 50 16 olçmek mumkundur. Turkkuşu - .. 

0 goruy r. 
76 Şınlak O 11 25 14 50 kulübü son günlerde yeni uçu· Pek yakında Ankara_. 
74 inhisar ida. 9 10 375 cu gençlerin iltihakiyle kuvvet- planörler ve muallimler gelr 
52 Alyoti bi. 12 25 13 125 lenmiştir. cek ve uçuşlara başlancaktal• 
11 N Börekçi 13 50 13 50 Hu hafta içinde Türkkuşu ku- Uçuşlar için hava kurumuoe' 

5 S Ergin 14 50 15 lübüne kayd ve kabul edilen icap eden tertibat ahnmıtbl• 
5 K Akyiğit 14 25 14 25 gençlerin sayısı seksene baliğ Kayıt muamelesi Niaanın i1" 
460 Y ekün olmustur. Bu rakkam, gençliğin gününe kadar devam edecelı"' 

420436 Eski yekü:ı Tiirkkuşu kulübüne karşı olan tir. Gençlerin bu bafta içiod• 
420896 Umumi yekün alakasını göstermiye kafidir. behemehal Türkkuıu kulübO•• 

incir Kaydedilen gençlerin ekserisi müracaatle kayıtlarını yaptıf" 
Çu. Alıcı Fiat talebedir. Türkkuşu kulübüne maları lazımdır. .-" 
166 inhisar ida. 3 375 3 375 ••1111•••••••••••••••••••••••••••••••••1 •••••••••••••••••••••••••••••••-•••••• .. • 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 

1500 Buğday 6 125 6 75 
60 F asulya 8 8 
25 Susam 15 75 15 75 
41 ba. Pamuk 44 45 

- lvan Dimitriç beni affet, 
diye inledi. Beni kamçı ile döv· 
dükleri zaman şimdi seni gör· 
düğüm gibi acı çekmedim. Sen 
bana merhamet ettin, acıdın. 
Beni söylemedin. Isa hakkı için 
beni affet. Ben sefilin birisiyim. 

Sonra hüngür htıngUr ağla• 
mağ" başladı. 

Bu hıçkınkl~rı işidince Ak
siyanov da nğlamağa başladı. 

- Allah seni affedecek. Bel· 
ki ben senden yü.z defa daha 
fenayım. · 

Bu kelime ve göz yaşlara 
onun kalbini hafifletmişti, evi
nin hasretini unuttu. Hapisba· 
neyi hiçbir ıarr>an terketmek 
istemedi. Bununla beraber son 
saatlerinin geldiiini anladı. 

Makar Scmyoniç Aksiya· 
novun söylediklerine hiç aldınş 
etmi7erek mncrimiyetini itiraf 
etti. 

Fakat Aluiyanovun tahliyesi 
için emir geldiğinde onu yata
ğında 61ü buldufar. 

-SON-

Suikast yapan kadın 

B. Mussolini ile Romada 
görüşmek istemişti 

Paris, 23 (A.A) - Müstan
tik Pierre Degirarol dün öğ-

leden sonra Madeleine Cara· 

beuf'u yeniden sorguya çek· 
miştir. 

Maznun Mussoliniyi Nisan 

1936 da Romada gördüğünü, 

Temmuzda Duçe ile bir daha 

görüşeceğini, fakat bu hususta 
davetiye almadığını söylemiştir. 

Garabeuf Fransa sefareti

ne gitmişse de Sefir kont De 

Şambrup kendisine Duçenin 

kimseyi kabul etmediğini sôy· 
lıemiıtir. 

O :ıamao Mile Garabcuf 
sefire bazı sırlar tevdi etmiştir. 

Bundan sonra Duçeden bir 
mülakat talep etmiş, Duçe de 

kendisini aradan 
man geçtikten 
etmittir. i 

Propaganda 

bir bayii za
sonra kabul 

na:&ll'ı Alfiui 

siye etmiştir. 
u•" Geçen Sonteşrinde Mile 

rabeuf Romaya avdet ettif' 

zaman görüştüğü bazı ıtalt" 
müfettişleri kendisine bakkıodl 
alınan gayri müsait maıaa.-11' 
biltün sırlarını ifta etmi! _•,!: 
sefir Dö Şambrun t•ra.....,... 

verilmiş olduğunu 161 .. ..,W 
)erdir. 

rzr-~LT./1Z7JCl'r..2Z~~--........ 
GöZTEPEDE 

Satılık Ev d-
Göztepede, tram••' c:• , 11 

desi üzerinde 831 ao.,.,. 



, 

--- ·---------------- - - ------- ---- -

24 MaM 1937 YENi A:51R 

Parti Kamutay grubunda 
---------------·················· 

Başvekil, Balkan antantının kuvvetlenmekte 
olduğunu ve Belgrad ziyaretini anlattı 

Romanya • 
genış muhabbet yapıldı lehine tezahüratı 

Ankara 23 (A.A) - C. H. Partisi Kamutay grubu bugün yapmıştır. 

(23-3-1937) öğleden sonra Antalya saylavı Dr. Cemal Tunca'nın 2 - Yugoslavya başvekilinin geçen seneki ziyaretini iade 
başkanlığında toplandı. etmek üzere yakında Belgrada gideceğini ve bu vesileden isti-

Söz alarak kürsüye gelen Başbalan ismet loönü : fade ederek umumi siyaset vaziyetini dostlarımızla gözden geçir-
t - Geçenlerde Ankarayı ziyaret eden Romanyanın değerli mek fırsatını bulacaklarını söyledi. 

hariciye nazırı B. Antenesko ile görüşmelerinden Balkan anlan- MP.rhum Gaziantep saylavı Nuri Conkerdeo münhal bulunan 
boın gilnden güne daha kuvvetli bir vaziyette olduğunu ve B. M. Meclisi reis vekilliğine Seyhan saylavı Hilmi Uranın riya-
umumi siyasette tam bir görüş birliği bulunduğunun müşahede set divanında namzetliği tensip olunduğunu bildirerek parti gru-
edildiğioi anlattı. bu umumi heyetinin tasvibine arzolundu. Ve ittifakla kabul 

Parti grubu Romanya lehinde geniş muhabbet tezahüratı olundu. ........ G;iilı; .... ğ~;;·i'· .. ~~·;y~ .... ·~·i<l~·i;; ............................... zi·;~·f "~·~~·yi·ş· .. ·k~·~~~~· .. ·;·· ......... .. 

Suriye hududunda yüz Bekçiler zirai asayiş 
kadar süvar~ görüldü · meclislerine bağlanacak 
Türklere Sancakta 

hakaret devam 
tecavüz 
ediyor 

ve 

lstanbul, 23 
(Hususi) - Kı
rıkbaodan alı

nan haberlere 
göre Türkler 
yeniden teca
vüzlere uğra

mışlardır. istih
barat dairesin- Sancaifa hddise rıkaımak 'üzere gelen Sutiyeli Aıaplaı 
de hapsedilenler vardır. S:ı- izahat istemesi muhtemel oldu-
kaklarda dolaşan müsellah ğunu yazmaktadır. 
Taşnaklar Türk balkı silah ve lstanbul, 23 (Yeni Asır mu-
biçakla tehdit ediyorlar. Bu habirinden) - Halep'den bil-
taarruzlar aleni bir şekil almış- diriliyor: Sancakda Partizan 
tır. Antakya, lskenderun ve adı verdiklerı bazılarına m a-
Kırıkhandaki Milislerin sayısı halli hükümet ve banka me-
hergün arttırılmaktadır. Hu- murları silah dağıtmaktadır. 
dutta garnizon hareketleri gö- Bir kısım türklerle mesküo 
rülmektedir. Suriye hududunun Kayıkhan askeri çayırlarında 
Aktepeler mevkiinde 100 Su- oturan ermeni ve araplara mü-
riye süvarisi görülmüştür. him mikdarda silah dağıtılmış, 

lstanbul, 23 (Yeni Asır mu- bunlar türk ahalinin bulunduğu 
babirinden) - Hatayda tazyık köylere saldırmışlardır. 
son haddini bulmuştur. Bilhassa Bir kısım satılmış adamlar, 
Kırıkhan ve Reyhaoiye Türk· köylerde propaganda siyase-
1 tine devam etmekte ve Türk· eri hemen her gün milislerin 
tecavüzüne uğramaktadırlar. ler, kafirdir, gibi sözlerle tah-

rikat yapmaktadırlar. Bu yüz-
Şimdi de Fransızlar çetelere den tecavüze uğrıyan köyler 
resmi elbise giyd!rmeğe baş- çoğalmaktadır. 

lamışlardır. Çetelerin faaliyet- Kırıkanda Mehmet isminde 
feri son kırk sekiz saatte art- bir genç caketinin cP.bine kır· 
ınıştır. mızı mendil koyduğundan polis 

lstanbul 23 ( Yeni Asır Mu- Sabri tarafından yakalanarak 
habirinden ) - Son Telgraf eline kelepçe vııru!muş ve 
gazetesi cenup hududumuzdaki Jskenderuo Adliyesine teslim 
Çete faaliyeti hakkında bükü- edilmiştir. Adliye, Mehmedi 
:etimizin Fransa ve Suriyeden suç~uz görerek serbest bırak-

Tok Dil Tefrika No: 12e 

Kara Veli yolun kenarına ya
tıp dizlerini muhkemce dayadı
ğı için kollarının ucunda salla
nan Katırcıoğlunu tutuyordu. 

- Sıkı tutl Katırcıoğlu elimi 
•ıkıl Sıkıl 

Diye seslenirken, Katırcı bu 
l<lllaoışla başıoı aşağı çevirmişti, 
b - Azacık elini sağa çevir, 
ahı .. Bırak şimdi elimi! 

. Diye Katırcıoğlu, Kara Ve'.:
~~n elini gevşetmesiyle, birden-
~e aşağıya düşmüş, hedef 

~. dığı iki insan boyu aşağıda 
1 
ır ağacın karlarla örtülü dal
~ arasına hoplayıvermişti. 
b. brcı~ğlu yüzü yırblmış, el
k '-elerı parç&lanmıı haliyle bu 
•ıt aiaca bir kartal l[ibi kon• 

duktan ve birkaç dakika ken
dini toparladıktan sonra, ağa
cıo en kalın bir dalma · bindi. 
Yukarıdan merakla onu seyre
diy.orlardı, hepsi de yolun üs
tüne uzanıp yarı bellerini aşağı 
vererek ne yapacağını seyre
diyor !ardı. 

Bırak Ali olduğu gibi, uzan
dığı yerde kalmış, gözleri fal 
taşı gibi açılmış, merakla Ka
tırcıoğlunun ne yapacağını bek
liyordu. Efelerden çokları: 

- Ahi ne kahraman, ne delil 
- Ne kahraman deli amma! 

ağacın tepesine çıkıp ta kar
tal gibi kanatlanacak, bizi kur
taracak değil al 

- Her halde aklına yine bir 

Ankara, 23 (Yeni Asır muhab:rinden) - Dahiliye Vekaleti 
zirai asayiş kanun layihasıoı hazırlamıştır. Bu kanun layihasına 
göre, memlekette bulunan mahalle, köy, tarla ve diğer bütün 
bekçiler lağvedilmektedir. Bekçiler, müstakil bir idare altında 
disiplinli ve yeknasak. bir bekçi teşkilatına bağlanmaktadır. 
Bekçiler, vilayet ve kazalarda kurulacak zirai asayiş meclislerine 
tabi o 'acaktır. Bu meclisler, vali ve kaymakamların riyueti 
altında vilayet meclisi aza ları ve kaza müdürlerinden müteşekkil 
olacaktır. 

Hindistan da 
Üç lngiliz 

karışıklıklar oldu, 
askeri öldürüldü 

Londra, 23 ( Ö.R ) - Hindistanın Şimal kısmında yerliler ile 
lngiliz askerleri arasında yeni mu sa demeler olmuştur. Bu musa · 
demelerde logiliz askerlerinden üçü ölmüş ve yedisi de yaralan
mıştır. Yerliler yağmalarda bulunmuş ve altı kişiyi kaçırmış· 
!ardır. Hükümet şiddetli tedbirler almıştır. 

Paris elçimiz Fransız başvekili ve 
zevcesine mükellef bir ziyafet verdi 

Paris, 23 (A.A) - Türkiye büyük elçisi B. Suad Davas ile 
refikası dün B, Leon Blum ile zevcesine parlak bir öğle ziyafeti 
vermişlerdir. Bir çok nazırlarla dıplomatlar ve siyaset adamları 
bu ziyafette hazır bu'unmuşlardır. Ziyafet hararetli bir dostluk 
havası içinde geçmiştir. 

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mış ise de bu zavallı köyüne ! ladığı halka karşı, şapka giy-
döndükteo sonra tekrar tevkif mek müslümanlara haramdır, 
olunmuştur. Ailesi hüküm ete Fransızlar sizin şapka giyme-
:nüracaat etmiş ise de müra- oizi istemez, siz de giymeyin 
caati cevapsız kalmıştır. demiştir. Halk Fransız zabiti

niıı bu vaizine karşı, biz bir Martın on üçüncü günü Ha- f 
renkten ders alamayız, demek lep jandarma kumaoJanı Feri 

suretiyle mukabele etmişlerdir. 
yanında Türk dağı meb'u~la- B d 

un an sinirlenen ve sözle-
rından biri olduğu halde köy- rinin alayla karşılandığını gören 
!erde propagandaya çıkmıştır. Fransız kumandanı, kamçı ile 
Bu Fransız zabiti, başına top- oradaki Türkleri k:ımçılamıştır. 

şeytanlık geldi. 
- Şeytanlık değil,adamakıllı 

hüner geldi, baki baki herifin 
oğlu ne yapıyor. 

Hakikatao bütün efeier, Ka
tırcının yaptığı işe parmak ıs,r
mağa başladılar .. 

Katırcı oğlu, belindeki kasa
turayı çıkarmış, bindiği kalın 
ve çok uzun dalı kesmeye ko
yulmuştu. Katırcı, soğuk hava· 
nın efeleri titretmesine rağmen 
kan ter içinde çalışarak yarım 
saatte kalın ve uzun ağaç da
lını yarıdan fazla kesip dal ça
tırdamağııo, aşağı uçuruma ko· 
pup gitmeye meylettiği zaman 
geri çekildi, kasaturasını !Jeline 
soktu, ağaçtan ince ve uzun 
bir dal bulup keserek, ağacın 
en kalın bir dalına kendini 
bağlayıp socuoa kadar kasa
tura salladı. Sol eliyle tuttuğu 
dal aşağıya akmadan başı yu
karıda ve dalın altı da Katırcı 
oğlunun elinde kaldı. 

Kabrcı yerinde bir doğrulup, 
basını yukan kaldırdı: 

- Heyyl Kara Veli orada 
mısın ? 

- Buradayım efemi 
- Hal yanına iki arkadaş 

daha al 1 aman düşmeyiniz. 
Ben şimdi şu uzun sırığı uza
tacağım... iyi.. Durıın öyle .. 
Uzatın ellerinizi .. 

Katırcıoğlu can havliyle yap
tığı bu kahramanlıkta hiç kim
senin dayanamıyacağı uzun 
ağaç dalını, bağlandığı yerden 
çözerek, kendini dalların mu
hafazasına bırakıp iki eliyle 
ıkına, sıkma yukarı uzattı. 
Kestiği dal çok uzun ve ka· 
lındı. Yukarıdan, tuttular, çek
tiler ve çıkardılar. Katırcı aşa
ğıdan bağırdı .. 

- Kara Delil Oğlum) Uza
tın bakalım şu dalı sizin taraf
tan öteki yola kadar! Bakalım 
oraya uzanıyor mut 

Katırcıoğlu !ıunu söylerken 
efeler de temkin ve itina ile 
ve bu ağır ağaç dalını, dağın 
böğrüne dayamak suretiyle 
yardım alarak ileride)(• yola 

Sahlf< e, --Ileri harekete devam ediyorlar 

Italyanlar Kadikse 
gönüllü çıkarmamışlar 
Cephelerden ltalyanlar değiştiriliyor 

Paris, 23 tÔ.R)- ispanyada 
hala en mühim harp cephesi 
olan Guadalajara cephesinde 
cumhuriyet kuvvetlerı bu ayın 
başında asiler tarafından, gir ş
tikleri taarruzla zaptedileo 
arazının mühim kısmını geri 
aldıktan sonra şimdi asilerin 
kudretli bir surette tahkime 
vakıt buldukları kuvvetli hat
ların önüne gelmişlerdir. Bu 
sebeple cumhuriyetçilerin ileri 
hareketi çok yavaşlamıştır. 

Madrit müdafaa komitesinin 
öğleyin neşrettiği tebliğ dün 
hususi telgraflarla bildirilen 
muvaffakıyetleri teyit ile iktifa 
etmektedir. Metni şudur. 

ileri hareketine devam eden 
Cumhuriyetçiler Voltermoze ve 
Kazas Sangalı köylerini işgal 

etmiştir. 30 ltalyan askeri si
lahlariyle cumhuriyetçilerin hat
larına gelerek teslim olmuş
lardır. Pipardo ve Madridin 
gıırp parkına karşı asilerin hü
cumları reddedilmiştir. 

Havas ajansının Madrid mu
habiri şunları bildiriyor:Cumbu
riyetçilerin ileri hareketi yavaş 
yavaş devam etmektedir. Bu 
hareket Guadalajarie cephe
sinde Aragon yolunda iki ta
rafdan inkişaf ediyor. Hatta 
ileri müfrezeleri 112 nci kilo
metreye kadar sokulmuştur. 
Burada münhasıran lspanyol
lardan mürekkep bir alay gör· 
müşlerdir. Bundan anlaşılıyorki 
bu cephedeki ltalyao kıt'aları 
yerine, süratli ric'atlerinden 
sonra, lspanyollar geçirilmiştir. 
Cumhuriyet tayyareleri düşman 
tahşidatını bombardıman ede
rek dağıtmışlardır. 

Londra, 23 (Ö.R) - ispan
yaya gönüllü göndermemek 
taahhüdünün ltalya tarafından 
ihlali hakkında yapılan tahki
kat neticelenmiş ise de haki
katin anlaşılmasına yarama
mıştır. lngiliz hükümeti 5 martta 
Kadiks limanına ltalyao gönül
lülerinin çıkarıldığı hakkındaki 
haber dolayısile ltalya hükü
metinden istı:diği izahata cevap 

almıştır. Bu cevaba göre evel
den Kadiks limanına giren 
vapur sıhhiye teşkilatına men
sup gönüllülerle sıhhi mal
zemeyi hamil bulunuyordu. 
Bununla beraber çıkarılan gö· 
nüllülerin mikdarı hakkında 
sarahat yoktur. 

Loodra, 23 (Ö.R) - ltalya
dan gönderilmiş bir takım gö
nüllülerin 5 Martta ispanyada 
Kadiks şehrine çıkarıldıjlı bak-

kadar uzattılar, Dal, aradaki 
iki insan boyu bozuk yolu 
kapladıktan başka iki taraftan 
da taşmıştı. 

Katırcıoğlu bu hali merakla 
aşağıdan seyretti. Efeler, ağa

cın iki tarafta müsavi olmasıoı 
temin eden ileri geri 

riyle uğraşırlarken, 
bağırdı: 

sürmele· 

sevinçle 

- Durun, bu yetmezi 
Diyip, ağacın başka bir kalın 

ve uzun dalına ıaldırdı. Katırcı 
yarım saat içinde kalın ve uzun 
bir dal daha kesmiş, yolda kal

mak korkusunun verdiği bir 
ayrı kuvvet ve cesaretle arka
daşlarına uzatmıştı. 

Bu ikinci ağaçı diğerine da-
yayıp daha kolaylıkla yola 
uzattılar. 

Lakin Katırcıoğlu durmayıp 
ağaçtan bir dal daha kesti. 
Dağın en ihtiyar ve en köklü, 
dallı, budaklı~ı olan bu ağaç 
iki üç saat içinde cucavlak 

kında verilen bazı haberler 
üzerine lngiliz hükümetinin ge
rek ispanyada, gerekse Italya
da yapmakta olduğu tahkikat 
henüz bitmemiştir. Forayn ofis 
bu mesele hakkında ltalya 
hariciye nazırı Kont Ciano ile 
görüşmüş olan Roma sefiri Sir 
Eric Drummond'dan yakında 
tafsilatlı bir rapor alacağını 
ummaktadır. 

Roma lngiliz kaynaklarından 
verilen bazı haberlere göre 
B. Mussolini lngiliz hükümetine 
şu esas dahilinde bir tebliğde 

bulunmağa kont Cianoyu me
mur etmiştir: Eğer Sovyet Rus
ya ispanyada hükümetçiler ta
rafından harbe iştirak edeıı 
Sovyet gönüllülerini hemeıı 
geri çekmeği kabul ederse, 
ltalyan hükümeti de general 
Franko ordusunda çarpışan 
lta!yan gönüllülerinin derhal 
Italyaya geri çağırılması içiıı 
lazımgelen talimatı verecektir. 

Madrid, 23 (Ô.R) - Cum
huriyet kuvvetleri dün akşam 
Aragoo yolunun şarkında Via 
Nuova köyüne gelmişlerdir. 
Yolun şarkında üç kilo-
metre mesafedeki tepeleri 
tutmuş olan cumhuriyetçiler, 
top ateşini Alargos üzerine 
tevcih etmişlerdir. Cumhuriyet 
batarya'arı 3 saat mütemadi
yen hasım mevkilerini bombar
dıman etmişlerdir. Dünkü gün, 
hasmın müşahedesi ve yeni 
bir ileri hareketi için hazırlıkla 
geçirilmiştir. 

Madrid, 23 (A.A) - Havas 
ajansı muhabirinden : 

Hükümet kuvvetleri dün Gu
adalajara cephesindeki mukabil 
taarruzlarına devam etmişler• 

dir. Asilerin şiddetli mukave
metine rağmen onların son ha
reket noktaları olan Almad
roues'e altı kilometrelik ve 
Jadrgu'a sekiz kilometrelik bir 
mesafeye kadar ilerlemişlerdir. 
Hükümet kuvvetleri bu suretle 
Guadalajaranın şimalinde kay· 
bettikleri arazinin yarısından 
fazla~ını istirdat etmişlerdir, 

•••••••••••••••••••••••• 
ispanyaya tayyara 

satı,ıarı 

Paris 22 ( A.A ) - Action 
Francaise gazetesi hükiimetçi 
lspanyol tayyarelerinin Pariste 
bulunmasını mevzuu bahsede· 
rek Fransız bava nazırı Cot'uıı 
bunlara satın aldıkları mühim 
teçhizat vermekle kalmadığını 
ve fakat Hollanda ve Çekoslo
vakya tayyareleri satmakla da 
meşgul olduğunu yazmaktadır. 

oldu. Adeta kuru bir gövde ha
line geldi. 

Geldi amma efeleri de kur
tardı. Katırcı son defa verdiği 
dördüncü dalın ucuna yapışıp: 

- Kızanlar hadi bakalım 
bileğe kuvvet 1 Beni de beta· 
ber çekin 1 

Diye, yukarıda daldan ya

pılmış yol üstüne çıkan, asıl yol 
kenarında bulunan dört, beı 
efe : 

- Hadi yallah 1 

Naralariyle hem direği, hem 
Katırcıoğlunu yukarı çektiler. 

Bozuk yolun üstü dört di
rekle örtülmüştü. 

Katırcıoğlu yola bakarak 
tatlı bir tebessümle : 

- Kııanlar 1 dedi, şimdi bir 
az daha iş var 1 Bu yoldan biz 
geçeriz amma, hayvanlar zor 
geçer, hatta geçemez, getirin 
bakalım, hayvanların yularla
rını; şu dört ağacı sımsıkı bağ· 
lıyalım. 

-&».~• Var-
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Gül ve çiçek 
meraklılarına 

Gül, Kasımpah ve sair çi
çeklerde ufak kanatlı ve ka
natsız yeşil ve kara bitler gö
rünmeğe basladı. Bunlarm bit
kilere yaptıkları zararları hepi
niz bildiğiniz için burada uzun 
uzadıya anlahnıyacağım. 

Bu bitlere karşı en kestir
me çare: Katakilla denilen ve 
50 şer gramlık paketler içinde 
satılan tozdan 5 gramı önce 
az su ile karıştırılarak eritilir 
ve sonra iizerine su katıhr. 5 
gram katakilla üzerine katıla
cak su tam bir litre olacaktır. 
1 O litre su için 50 gram, 100 
litre su için yarım kilo kata• 
killa kullanmalıdır. 

Böylece hazarlanan ilaçla su 
akşam saat 17 den sonra yani 
serinlik başlayınca bitli gül, 
çiçek ve sair bitkilerin üzerine 
bağ tulumbasının en ince ağız
hğı ile sis gibi serpilir. 

Meyva ağaçları bitlerine karşı 
da bu ilacı kullanabilirsiniz. 
llaç tehlikesiz ve zehirsizdir. 
Yalnız akşam serinliğinde kul
lanalmasma dikkat etmelidir. 

GÜLLERDE AKPAS 
(KÜLLEME) 

Şimdi tam zamamdır. Giil 
yaprakları ve filizleri kıvrılma
ğa ve beyaz beyaz küllenmeğe 
başlar. Güllerini kıçtan iliçla
mıyanlarda bu hastalık herkes
ten erken başlar. Kış ilaçlama
sınm vakti geçtiği için bunu an
Jatmıyacağım. 

HASTALIK GÖRÜNEN 
GÜLLERDE YAPILAN 

iLAÇ 
1 Litre su 15 Gr. arap sabunu 

10 Gr. zeytinyağı. Önce bir 
litre suyun dörtte biri ile 15 
Gr. arap sabunu kaynatıla
rak eritilir, kaynarken içine 
10 gr. zeytinyağı yavaş yavaş 

akıtılarak yedirilir. Böylece ha
zırlanmış yağlı sabunlu suyun 
üzerine bir litre soğuk suyun 
gerisi de katılıp soğutulur. 

Bu ilaçlı suyu akşam serin
liğinde ve her on beş günde 
bir güllerinize atmalısınız. 

BAGClLARA 
Bağların taze sürgünlerinde 

(lno) dediğimiz küçük tüylü 
kurtlar birdenbire çoğaldı. Me
nemen, Burnava bağlarmda çok 
ziyan yapıyorlar,gözünüzü açın. 
3 numaralı öğüdümüzde öğüt-
lediğimiz kurşunlu arseniki 
bulamazsanız, 10 litre suya 40 
gr. Arsinette katarak taze f .- · 
lizlere bağ tulumbası ile ser-
piniz. Eğer bağ tulumbanııın 
içinde karıştırıcı balet yoksa 
bağ ilaçlarken sırtmızda tulum-
bayı sık sık çalkalamalısınız. 
Bu ilaç zehirlidir, ilaçlanan 
bağa hayvan ve çocuk girme
meli ve evde ilaç kilitli bir 
yere saklanmalıdır. ilacı yap
tıktan sonra elleri güzelce yıka
malıdır. 

Fransada 
Yeni bir parti 

kuruldu 
Paris. 23 (A.A) - Sabık 

meb'us Phliber Bessen kapita
list işçi partisi ismi altında 

yeni bir parti h!şkil etmiştir. 

B. Bessen Marche De Mualon 
de her tarafı afişlerle dolu 
eski bir otomobille dolaşmış
tır. Polis bu otomobile takılı 
bir hoparlörü müsadere et· 
miştir. 

B. Bessen akşam büyük bir 
kalabalığın iştirak ettiği bir 
mitinge riyaset eylemiştir. 

Normandie 
ikinci defa mavi 
kordelAyı aldı 

Paris 23 ( Ö.R ) - Atlu 
Okyanosunda Avrupa ve Birle-
şik Amerika arasında işliyen 
transatlantiklerin sür'at yarışın-
da mavi kordelayı kazanan va
pur yine değişmiştir. HatırJar-

da olduğu üzere Fransızların 
" Normandie " vapuru Bremen 
Alman vapurunun sür'at reko
runu kırarak mavi kordeliyı 
kazanmış ve bir müddet mu
hafaza etmişti. Sonra lngilizle-
rin " Queen Mary ,. transat
lantiği daha büyük sür'atle 
Okyanosu geçerek kordelayı 
ondan aldı. Bu defa yine "Nor-
mandie,, lngiliz vapurunun son 
rekorunu da kırarak tekrar en 
hızla vapur şerefini kazanmış
tır. Fransızlar beynelmiJel Pa
ıis sergisi arefesinde kazanılan 
bu muvaffakıydi büyük mem
nunlukla karşılamışlardır. 

Paris, 23 (Ô.R) - Normandi 
vapuru mavi kordelanm kaza-
nılmasına esas olan 3000 millik 
mesafeyi 4 gün 12 saat 6 da
kika 23 saniyede 30,99mil va
sati süratle katederek kor
delayı yine kazanmıştır. İngiliz 
"K. Mary., vapuru 30.63 millik 
vasati sür'atle kordelayı "Nor
mandia,,dan almıştı ve Fransız 
vapurunun eski rekorunu üçte 
bir mil derecesinde geçmiş
ti. Şimdi yine üçte bir mil 
derecesinde bir farkla Fransız 
vapuru kordelayı geri almıştır. 
Vapur 18 Martta saat 11 de 
Nevyorktan hareket etmişti. 2 · 
saat sonra müsabaka noktasını 
geçiyordu. Bu ilk gün zar
fında Fransız vapuru vasati 
30,67 mil sür'atle 656 mil 
yol almıştır. Ayni müddet zar
fmda "K. Mary,, 580 mil me· 
ıafe katetmişti. ikinci gün 
"Normandie,, daha parlak bir 
netice kazanarak vasati 31,57 
mil sür'atle yedi yüz yirmi se· 
kiz mil katetti ve o vakite 
kadar tesis edilmiş bütün nak
liye vapurları sür'at rekorlarını 
kırdı. Üçüncü g~nde vasati 
sür'at 30 74 mil olmuş ve niba· 
yet 30.99 mil umumi vasati 
sür'atle mavi kordela Fransız
lar tarafından tekrer kazanıl-

mıştır. 

HiSSi, AŞKI 
ROMAN 
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VUcudunu öyle derin bir inançla vücuduma 
yashyordu ki, hayata bu geç dönUşUn 

sebeplerini du,unemlyorum blle ••• 

Kalbinden yaralı bir kuş 
gibi aşağıya düşen başınm 
sönüşe pek benziyen duruşunu 
temadiye kendimi kandırama
dım. Titriyerek sevdiğim o gii-
zel başı iki ellerim arasına 
aldım : 

- Seniham, dedim. Bu hay
retim, bt:klemediğim bir saadet 
hal,erini işitmemdendir. Sana 
karşı derin aşkımın böyle bir 
neticeye bağlanması gayettabii 
idi. Sonra, böyle, seni ihmal 
ettiğim bir gecenin sabahında 
ilk aldığım haber bu oldu "Tu 
için 1'lancımdan şaşırdım. 

0 

İnci gibi parıltılar içinde ya
nan gözlerindeki melal rengi, 
sözlerime inanmadığını anlatı
yordu: 

- Sonra, başka bir nokta 
daha var. Ben, bu neticenin 
resmen bağlandıktan sonra ol· 
masıoı isterdim. 

Orada, o dakikada, barda 
hiçbir kadın yüzüne, havatım· 
da hiçbir kadına emanet etme
diğim dudaklarımm ilk sıcak
hğıoı onun dudaklarına tevdi 
ettim. 

Gözlerini sıkı sıkıya kapa-

f'ENI ASIR 

Ekonomik münasebetlerin ıslahı 

lngiltere bu işte bazı 
mahzurlar görüyormuş 

Londra, 23 (A.A) - Dünya 
sulhu menfaati için beynelmilel 
ekonomik münasebetlerin ıslahı 
işine lngiliz hükümetinin tam 

bir surette iştirak etmesini is· 
tiyen bir heyete cevaben B. 
Baldvin ezcümle demiştir ki: 

-Beynelmilel Mübadelelerde 
daha büyük serbestinin dünya 

1 

gelince; Hükümet bunda iki 
mahzur görmektedir: 

1 - Bu yapılacak anlaşma
da iştirak etmiyecek olan 
memlemleketlere karşı bir ha
reket teşkil edecek ve farklı 
muamele mukabele bilmisil 
hareketlerine ve bir gümrük 
harbine kadar varabilecektir. 

sulhuna yardım edeceği noktai 2 - Bu en ziyade mazharı 
nazarını bükümet tam~miyle müsaade memleket kaydınını 

kabul etmektedir.Fakat lngiltere lfaldırabilecektir. 
hükümetinin aşağı gümrük tari· Esasen iki taraflı müzakere-
feli bir devletler grubu vücuda ler haricinde bu sahada pratik 
getirmek için diğer milletlerle neticeler alınabileceği pek de 
anlaşmalar araştırması teklifine muhtemel değildir. •• •.• .• 4• 

B. Mussolini'nin acele dönüşü 

OrtaAvrupadaki karışık 
durumla alakadarmış •• 
Paris, 23 ( A.A ) - Ordre 

gazetesi şunları yazıyor : 
Mussolininin avdetinde ioıil 

olan bilhassa vasati Avrupa 
meseleleridir. Orta Avrupada-

Alman ltalyan anlaşmasının 

zaif alan kuruluşu ltalya için 
tehlikelerle doludur. Daha şim
diden bu anlaşma yüzünden 
Tuna havzasmm bir kısmında
ki İtalyan nüfuzu tehlikeye 

ki karışık vaziyet ile bu hava- girmiştir. 
lide henüz belirmemiş olan yeni Jurnal gazetesinin Roma mu-
istikametlerin Duçeyi endişeye habiri pek yakında bir ltalya -
düşürdüğü kola;ca anlaşıla bF Yugoslavya itilafmın imza edi-
lir. leceğini bildirmektedir. . ..................................................................................... . 
Belçikada 
intihabat 

lngilterede 
Kabinede yapllacak 

tadlllt 
Brüksel, 22 (A.A) - Kato- Londra 22 ( A.A ) - Siyasi 

lik Flamanların gazetesi olan mahafilden öğreniJdiğine göre 
Standard okuyucularını 11 Ni- kabine tadilah hususunda ya-

. sanda yapılacak intihabatta pılmakta olan hazırlıklar iyi bir 
boş rey puslaları atmağa da- mecra takip etmektedir. Mev-
vet etmektedir. 

• zuubahs olan şey Baldvinin 
Baş\•ekil Van Zelarıd lehin- istifası ve Neville Çemberlay-

de karar veren Flaman katolik 
nın başvekil olmasını müteakip halk partisine de ayni zaman-
alınacak tedbirlerdir. 

da müzaheret etmekte olan 
Bu hususta alınan maluma

. bu gazete Van Zelandın sara-
ta göre Baldvin yalnız başve-hateo Sosyalist temayülJeri 
killikten çekilmekle kalmıyacak 

gösterdiğini yazarak namzetli- fakat Avam kamarasından da 
ğini reddetmekle beraber Van 

istifa ederek Lordlar kamara
Zelandın siyasi sahada memle-

sına kendisini tayin ettirecektir. kete mümkün olduğu kadar 
istiklal vermek yolundaki gay- Neville Çemberlaynıo yerine 

Maliye bakanlığına tayin edi .. retlerini inkar etm yor. Ve fa-
kat Van Zeland bükümetinin !eceklerin başında John Say• 

menin ismi geçmektedir. Baş-
Flaman metalibatına her hangi vekalet müsteşarı Lord Halic-
bir kabineden daha az alaka 
göstermiş olduğunu yazıyor. 

Niyulondon 
HAdlsesi tahkikatına 

dev m olunuyor 
Niyulondon, 23 (Ô.R) - ln

fi1ak hadisesini tahkika memur 
askeri komisyon bugün mekte
bin 60 yaşındaki müdürünü din
lemiştir. Müdür çok asabi idi. 

mıştı. Yıllardanberi özlediğim 

o güzel ve mağrur bakışları 
doya doya içmek için duydu· 
ğum arzuya tercüman oldum : 

- Seniham, dedim. Aç göz
lerini.. daha iyi görmek, neler 
düşündüğünü anlamak istiyo· 
rum. 

Seniha gözlerini arahyarak 
konuşuyor: 

- Çok zekisin Ümit, diyor. 
- Hoşlamrım iltifattan •• Bil-

hassa senin takdirine hususi 
bir kıymet veririm. Bu gü
Z'!l gözler, bütün bir gece uy
kusuz bıraktığım için ne kadar 
müteessifim bilsen. 

- Ne tuhaf konuşuyorsun 
Ümit, diyor. Ben senin için 
herzaman uykusuz kalmıya 
razıyım... o adamın evinde, 
uyku halinde geçirdiğim sene· 
lere acımıyor musun. • • Seven 
bir insanın sevilen tarafından 
uykusuz bırakılması sevene biç 
bir zevk vermez mi sanırsın? .• 

Vücudunu öyle derin bir 
inançla vücuduma yaslıyor ki, 
hayata bu geç gelişin sebep
lerini düşünemiyorum bile. • • 
Ona anlahyorum: 

hamm yerine Lord Virghtin 
geleceği ve Adliye nazırı Lord 
Halifaksm da devlet şurası 
reisli~inde Mak Donaldt istih
Jaf edt!ceği söylen~mektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ifadesini güçlükle verebilmiş 
ve bir sedyeye konarak hasta
neyli! gönderilmiştir. 
Bu mıntakada örfi idare kal
dmlmışhr. 

- Seniha, diyorum. Sen hala, 
bpkı kollejdeki kadar güzelsin. 
Aynı derecede kuvvetle, has
sasiyetle sevişmesini biliyorsun. 
Daha o zamandan senin ince
Jiğiııe mecliiptum.Gilzel bir kız, 
çok güzel bir kadın her yerde 
buluna bilir Senıha:n.. Fakat 
ıenin gibi ince bir kıza rastla
mak her kula nasip olmıyan 
bir saadet.. Senden ayrı kal
dığım zamanlar, epeyce ıstırap 
çektim. Seni unutmak istiyor
dum. Hayali dolduran, kuvvetli 
bir kadmı unutmak kadar ha
zin bir şey tahmin edile bilir
mi? Görüyorsun ki, muhtelif 
zamanlarda sana okuya okuya 
bitiremediğim ahlak derslerin
den bir anda tecerrüt ettim. 
Başka bir erkeğe a!l olan bir 
kadmı seve seve okşıyor ve 
onu arzuluyorum. 

Seniha bir anda, yaralı bir 
kuş cesaretiyle kollarımdan 
kurtularak ayağa kalkıyor: 

- Hala mı bu, Ümit •. Di
yor. Hila bu sözleri söyliye 

Sovyetler 
Birliğinde demir 

madeni 
Son seneler zarfında yapı· 

lan tetkiklerin neticesinde tes· 
pit olunduğuna göre, Sovyet· 
ler Birliği topraklarında mev
cut demir madeninin umumi 
yekunu 260 milyar tondur ve 
bu mikdardaki saf demir ise 
80 ili 90 milyar ton tutmak
tadır. 

Son yapılan jeolojik tetki· 
kat, memleketin bütün eski 
demir maden mıntakalarında 

ve ezcümle Sovyet Ukrayna• 
ıındaki Krivoyog' da Ural' da 
ve Kerç yc.rımadasında demir 
ihtiyatınm malum mikdarını 
fazlalaşbrmıştır • 

M;knatisiyet bakımından gay
ritabiilikler gösteren Kurak 

m\otakaıında 250 milyon ton 
tahmin edilen yeni ve zengin 

demir madeni ihtiyatı bulun
muştur. 

Sibiryada yapılan tetkikler 
de hassaten kıymetli neticeler 

vermiştir. Son zamanlara kadar 
Sibiryada demir bulunmadığı 

kabul edilmekte idi; halbuki 
~ovyet jeologları, birçok zen

gin demir madenleri keşfetmiş
lerdir. Bu yeni damarlar ara

ımda en mühimleri, garbi 
Sibiryada Gornaya Horya ma

deni, yine aynı mıntakada 
Angaro - ilim madeniyle Uzak

şarkta Küçük Kıngan dağla
rında ve Amur nehri mansa-

bında keşfedilen müteaddit 
yeni damarlardır. 

Son günlerde ahnan haber
lere göre, memleketin şima-

linde Kola yarımadasında da 
yeni demir madenleri keşfe
dilmiıtir. Bu madenlerde 500 
miluon tona yakın demir 
vardır. 
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Göztepede 
Kasap tlasan 

Göztepe tramvay durak~ 
yerinde bulunan · 
dUkkAnımızda 

KuzuEti4C> 
Dana Eti3C> 
Kuruşa satılmaktadır. 

Senelerdenberi Göztepe 
halkını memnun eden dük
kanımız müşterilerimizi Üç 
kuyuların tozlu yollarından 
kurtarmak ve sıhhi etleri en 
ucuza satmak için bu feda· 
karlığa katlanmaktadır. 

Evlerden telefonla vuku-
bulacak siparişler derhal 
gönderilir. 
Telefon Numaraaı 27t4 

s. 6 2-5 (507) 
rrwrrqz«'''?YWZ<'r..r..rfl 
biJiyor musun? 
Yanına giderek güzel başını 

okııyorum: 
- Evet, diyorum. Bunları 

ıöylemiye hakkım kalmadı 
ama .• insanın yapısmda kirlilik 
bulunduktan sonra, söylenilen
ler niye yarar. Sonra, Hüsa
mettin Nıhat bana bir çok 
ıeyler anlattı.. Bunları öğre
nince o.na epeyce acıdım. 
Küçüğüm öyle kırılmıştı ki, 

yüzüme bakmıyordu. Onun bu 
zaaf dakikasmdan istifadeyi 
tercih ettim: 

- Şu dakikada her şeye 
vakıfım Senibam.. Evlilik ha
yatınız içinde Hüsamettin Ni
hatm evi içerisinde geçirdiğin 

günlerin hepsini, bütün hususi
yetlerini biliyorum. Esasen bana 
ümit veren nokta da burada 
toplanıyor. 

Ona çok acıdım Seniham .• 
Hüsamettin Nihat, pek te fena 
bir adam değil.. Sana karşı 
duyduğu zaafın manasını, 
onunla birlikte tehlike cahş-

~ ... · ~,..._--ı _ . .-.~:: . ,.-..c, ...... '--6 o . 

lstanhul radyosu 
Saat 

12,3 J - 14 arasın da plakla Türk 
musikisi, havadis, Halk 
şarkıları 

18,30 Plakla dans musikisi 
19,30 Tayyare cemiyeti namına 

bir konferans 
20 Türk musikisi ve Halk 

şarkılan 

20,30 Bay Ömer Riza tarafın· 
dan Arapça havadis 

20,45 Bayan müzeyyen ve ar· 
kadaşları tarafından Türk 
musikisi ve Halk şarliıları 

21,15 Stüdyo salon orkestrası 
22,15 Ajans ve borsa haberleri 
22,30 Plaklarla sololar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 

Sibiryada 
Demiryolu çift 

hat oluyor 
1937 senesi zarfında Sovyel 

Uzakşarkı demiryolunda ikinci 
bir hattın inşasına başlanacak 
ve Maverayı Sibirya demiryolu 
bu suretle az bir zaman sonra 
çift hat olarak işliyecektir. 

Sovyet Uzak Şark demiryo· 
lunda ikinci bir hattın inşası, 

ikinci beş yıllık planın demir
yolu faaliyeti faslının en mü· 
him kısmını teşkil eylemiştir. 
Son üç buçuk sene içinde 
Krımskayadan Kabarovska ka· 
dar olan kısım üzerinde 2200 
kilometrelik ikinci hat döşen· 
miştir. Halen döşenmesi lazıoı 

gelen kısım, Kabarovsk· Voro"' 
ıilov kısmıdır ki burada esaslı 
işlerin mühim bır kısmı bu· 
günden bitirilmiştir. 

Bu demiryolunun çift bir hale 
getirilmesi, Sovyet tlzakşarkı• 
nın ekonomisinde mühim inki• 
şaflar doğuracaktır. 

Bu uzun hattm çift bir hale 
getirilmesi için tiUyUk çahioıa'" 
larda bulunulmuştur.1937 bida• 
yetine kadar bu yolda 63,5 
milyon metre mikabı hacminde 
toprak tesviye edilmiş ve 870 
bin metre mikabı hacminde de 
duvarcılık işi vapılmııtır. Ay
rıca bin kadar da köprü inşa 

edilmiştir. 
ikinci hattın döşenmesi key"' 

fiyetinden bilistifade, bütün 
hat ayni zamanda bir kere da
ha gözden geçirilmiş ve icaJ> 
eden tamirat yapudığı gibi bır 

1 

çok yenileştirmeler de vücuda 
getirilmiştir. Bu esnada birçok 

I işçi evleri de yapılmıştır. 

Cezasını mı 
Buldu? 

Londra, 23 (Ô.R) - ltalyan• 
lara dehalet eden Habeşi•lltanın 
Milletler cemiyetindeki mümes• 
sili, son Adis-Abeba katlia"' 
mmda öldürülmüştür. o 
tım. Henüz bir neticeye varma"' 
mış olmakla beraber kendisini 
anlamıya çalışıyorum. O adamın 
talii yokmuş .• 

• • • 
Seniha adliye dairesi önünde 

otomobilden indiği zaman bü· 
yük heyecan içindeydi. ilk defa 
bir resmi daireye giriyordu. 
Hemşire Cahide bu müşkiil 
işte bile ondan yardımım esir
gemiyordu. 

AdJiye dairesinin uğuldıyan 

havasına uymıya çalıştılar. An· 
cak ağızlarda dolaşan dedikodu 
kabilinden birçok sözleri işit

memezlikten gelemediler. He· 
men hemen herkes müdd.,.iumu· 
mi muavini Hüsamettin Nihat'Ia 
boşanacağmı bitiyordu. 

Genç kadm hakim huzuruna 
çıkarken heyecanından titre
diğini hissediyordu. Karşılaşa· 

cağı adam kim bilir nasıl ma· 
nasız suaJlerJe kendisini üze-
cekti. Mübaşirin işareti üzerine 
bir sandalyeye ilişti. 

- Ritmedi -
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Bazen şiddetini artıran fırtı- ı Nihayet itiş~, kakışa elele 

la Sen nehri sahillerinde pek vererek, sürüklenerek Sen nehri 
~eyecanlı manzaralar hu~ule civarında Nis sokağmın ağzına 
lttiriyordu. isli dumanlar, se- varabildiler. KendiJerini güzel 
lllanıo maviliğini arttırıyordu. bir evin bahçesi içinde buldu-
Sahildeld ağaçlar rüzginn şid· lar. 
detinden yere kadar iğilip kal· Pençereler kınlıyor, eşyalar 
luyor, çabr çatır kırılıyordu. bahçeye fırlahlıyor. içeriden 
Dalgalar, kucağına ablan ceset- öldürülen adamların iniltileri 
ltri gürültü ile sürükleyip geliyordu. 
r<Hürüyor, köpüren sular nehri Kudurmuş halk burada da 
buJandmyordu. canileri kudurmuşçasma avuç· 

. işte bu vaziyetler karşısmda Jarını patlatarak alkışlıyor "Bra-
b.ıle iki Pardayan Monmoran• vo, yaşa Krosa, haydi La For• 
llhin sarayına gitmek için ça· su da soyunuz,. diy~ bağmyor• 
bahyorlardı. Parisin obür ucuna du. 
~adar gidiyorlar, tekrar geri Burası Hükno La Fors'un 
dönüyorlar, sürükleniyorlar,ileri evi idi. 
llılıyorlar, geri gidiyorlar, şehri Üç dakika içinde bizmetçi-
barap eden fırtınanın tesirle• ler de dahil olmak üzere bütün 
l'İne kendilerini kapbrmış bu- ev balkı öldürülmüş, iş bitiril-
lunuyorlardı. miş, Krose'nin maiyeti yeni 

Saat kaç olmuştu? Bunu da masumlar aramağa yollanmış-
biloıiyorlardı. lardı. 

Nerede bulunuyorlardı. Bu- Bahçede kimse kalmamışta. 
Dun da farkında değillerdi. ihtiyar Pardayan yine ses-
lialkın itiş .kakışlan arasında lendi : 
~İr toprak yığınının yanında - Haydi kftçahm yavrum. 
•diler. On adım ileride bir ko- - içeriye girelim. Bu ada-
llak yağma ediliyordu. mın ne olduğunu görmek iste• 
Konağın önünde bir odun rım. 

1tğını yapılıyordu. Eşyalar, san· Her ikisi içeriye girdiler, 
dalyalar hep buraya taşınmıştı, geniş bir merdiveni çıktıktan 
birisi bu yığını ateşledi. sonra brtyük bir salona daldı-

Kollan arasında bir ceset lar. Şövalye ilk nazarda kıy· 
bulunan bir adam meydana metsiz eşyanın pençereden abl· 
Çıktı. Yığının etrafında bulu- dığına ve dolaplara dokunul-
nanlar bağrıştılar: madığını sezmekde zorluk 

- Yaşasın Pejol çekmedi, 
Bu ceset Dük dö Roşfo· Salonun ortasında beş c~set 

~oldün ölüsü ve katili de Pejo vardı. İki adam da dolabı kır-
1di. Şövalye dumanlar arasında mağa uğraşıyorlardı. Bunlar da 
bunu eyice görmüş ve tanı- Krose ile onun en candan bir 
ltıışh. Pejonun sıvanmış ko1ları arkadaşı idi. 
tyice kana boyanmışh. Gözleri Krose arif adaşına diyordu 

~=tinden fırlayan, dudakları ki : 
Ukülen bu herif; geniş' - Haydi bır az acele ede-

~efesler alıyor, etrafına kor· lim. lşte paralar bu dolaptadır. 
U salıyordu. Bağırmıyor, tit· Dolabın çekmeceleri de kı-

r' 1Yen dudaklarından homur- rıldı. Ceplerini ooldurmağa baş-
lular dökülüyordu. Yürüyi:şü, ladılar. 
tavırları ile yırtıcı bir kaplan· Burasını temizledikten sonra 
dan farksızdı. Etrafındaki çete tekrar cesetlerin yanına koştu-
~damJan da ayni şekilde birer lar. Çünkü La Forsun boynun-

aplan kesilmişlerdi. da gayet kıymetli bir gerdan-
Bunlara biri bağırdı: lık olduğunu biliyorlardı. Eğil-
- Yaşa Peju. Bu kırkıncı.. diler. Bu · gerdanlığı ve kula-
Pejo, kollarında tuttuğu ce- ğındaki elmas kupeleri aldılar. 

•etıe beraber gülümsiyerek Kaçmağa hazırlanırlarken her 
0dun yığınırım yanına gitti. ikisi de birdenbire cesP.d n 
b ZavalJı Roşfokold'ün kesik üzerine düştüler. Çünkü Şö-
d aşından daha kanlar akıyor• va iye Kroscnin çenesine bir 

u. Pcjo ve çetesi ateş alan yumruk indirmiş, ihtiyar da di-
:dun yığınlarının etrafını sar• ğer haydudun kafasını taban-
.ılar. Pejo bir masanın üze- canın sapile parçalamıştır. 
tıne çıktı. insandan başka her iki haydut bir kaç saniye 
t~Ye benzi yen çehresi öyJe içinde can verdiler. Kro<1enin 
b 0 rkunç bir bal almıştı ki, · cebindeki altınlar düşerken 

dlltıu jf ade etmek mümkün yerlere seriJmiş, dağılmıştı. 
e- ·ı gı di... Kolları arasındaki Şövalye beş günahsız adamın 

te 
}' Setten akan kanlardan bir cesedini, bu iki caninin cese-
-~dum içti ve .sonra cesedi dind~n ayırmak için onları 

evler arasına fırJatb. sıraya dizdi. Cesedlerin ara-
b liararctini kanla söndüren sından çıkan on iki yaşında 
1 u Vahşi adamı herkes alkış- bir çocuk diz çökmüı yalva· 
1
l'0 rdu. O homurdandı: rıyordu. 

J! ;. Şimdi sıra kırk birinciye - Merhamet ediniz bana 
6J~~·· akşama kadar yüz tane acıyımz. Beni öldürmeyiniz. 

Uroıeliyim. Bu yavıuculi babası öldürü-
Görd" - ·· d h k li US?U manzaranın e şe- lür en onu kolf arı arasında 

~tiden mosmor kesilen ihtiyar saldamağa çalışan La Forsüp 
~:rd,ayıın, Şövalyeye :' haydi en küçük oğlu idi. 
Gt t~ ırn ,, derken onu Pejonun Haydutlar çocuğu da öldür· 
i~i:tıne atılmaktan korumak düklerioi sanarak bırakıp git-
Ş··sınısılu tutuyordu. miş!erdi. Zavallı neye ağradı-

ova 'ye mırıldandı.. ğmı bilmiyerek ölülerin arasıo-
~t~ Ülı .. lns11n dev gibi kuv- dan fırlayıp kaçtı. 
blı 1 

kollara mal k olmalı ki Baha ile oğul bu feci man--
t~b canavarları bir yumrukta zam karşı sında şaşkın şaşkın 

~ttnı"li. birbirlerine bakakaldılar. Tek-

'•ş;·, Burada durmıyalım.Uıak- rar aşağı inerek yollarına de-
~ fll . vam cy!~di lcr. Nerede olduk-

~~ .. t:b•d oğul ctrafJarına bir laruıı, saatin kaça geldiğini 
•,.. . alıa baktılar. Moomo- bilmivorlardı. 

11&1n· ı 
>ltild·~n kona2ına gitmek üzere Yalnıı günef ilk parlaklığını 

Lı uler. Parisia 6r.eriae yayıyor, kilise 
'l• yı· ·ı . . 
~ 11 erılcdılcr. Sen nehrine çanları çalınıyordu, bütün Pa-

•~rlarken burada da bü· ris kiliieleriodea yükselen su-.. 

n 
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fENI. ASIR 

Köy kanununun bazı 
hükümleri değiştiriliyor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Köv birlikleri kurulacak, köye kalkınmayı sağlı-
ya~ak değerli elemanlar gönderilecektir. Nüfu., 

ve geliri az belediyeler kaldırılacaktır 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Köy i(alkınmasının en kısa bir zamanda ve en iyi 
şartlar altında gerçekleşmesl yolunda iç Bakanlığı
nın bUyUk ve verlmll ç~_hşması devam etmektedir 

Ankara, 23 (Hususi) - iç 
Bakanlık, yaptığı uıun tet
kikler sonunda köy kalkını.~a
sını tamamile başarabilmek 
için, herşeyden önce dağınık 
köylerin müşterek merkezler 
etrafmda toplanarak toplu bir 
idare altına alınmasını, köyle
rin teşkilatlandırılmasını, köy 
işlerinin teşkilatlandırılmasmı 
ve kontrole tabi tutulmasını, 
gelir ve masrafların bir düzen 
aJtına alınmasını zaruri görmüş 
ve bu maksatla köy kanunu
nun esaslı bir şekilde değişti-
rilmesine karar vererek bir 
kanun projesi hazırlaır.ışbr. 

KÖYLÜMÜZÜN NÜFUS 
VAZiYETi 

Toplanılan malümata göre 
yurdumuzda muhtarlıkla idare 
edilen 38500 köyümüz bulun
maktadır. Bu köylerden 11, 175 
nin nüfusları 150 den aşağı, 
27325 köyün nüfusları ise 150 
dan fazla bulunmaktadır. Bu 
27325 köyden 11796 köyümü· 
zün nüfusu 150 • 300 zrasında, 
8635 köyümüzün nüfusu 300 • 
500 arasında bulunmaktadır. 
Ilk seriye giren köylerin, ka-
nunların gösterdiği köy jşlerini 
değil, hatla muhtar ve korucu 
gibi köy adamlarını? r·ll~klar.ını 
bile karşılamıy11cak;ıkıncı serıye 
giren köylerin de esaslı faali
yet ve eser gösterebilecek ka-
hiliyet ve kudretten mahrum 
bulunduklara zamanın ortaya 
koyduğu bir hakikattir. 

işte bütün bu saydıklarımız 
köy kalkınmamızın planlı, s:s
temli ve birçok köylerin bera-
berce çalışması i 1e imkan içi
ne gireceği neticesini vermiş 

ve proje bunun için hazırlan· 
mtşhr. Projenin taşıdığl esas-
lara göre : 

BELEDiYE OLABiLMESi 
iÇiN 

Şehir, kasaba vıe köy kanu
nunun tasnifini yapan köy 
kanununun birinci maddesi 
belediyeleri 536 ya çıkarmış 
bulunmaldadır. Belediye teşki· 
Ut ve vazifeleri çok külfet ve 
masraflı olduğundan yeni de
ğişiklikle, belediye teşkilatının 
mecburi olduğu yerler nüfusu
nun 2000 dfn ve gelirinio on 
bin liradan fazla olması esası 
kabul edilmiştir. Bu suretle 
mevcut belediye adedi azalmış 
olacak ve buralarda köy ka
nununun tatbiki ile işlerin da-
ha iyi görülmesi temin edile
cektir. 

ORTA MALI TOPRAKLAR 
Köy sınırları içinde hazineye 

ve hususi idarelere ait her nevi 
arazi, bağ, bahçe ile köyün 
orta malı olan topraklardan 
çift başına enaz bir dekar ve· 
ya yanm ar hesabiyle ayrıla

cak bir _kısım köy yardım tar
fası veya bahçesi haline geti· 
rilecektir. Köy sınırlan içinde· 
ki taş, kireç, tuğla, kiremit, 
toprak, kum, kil, çakıl gibi 
ocaklar hususi idarelerden 
alınarak köy idarelerine veri· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Oldürüoüz.. Öldürünüz. 
Bir sokağın ağzında iki Par

dayan taş gibi donup !kaldılar ... 
GördükJeri hayalden uzak• 

laşmak, kaçmak istediler. Fa
kat muvaffak oJamadı'.ar. Yal
nız dar ,-olun başına sokul
duJar 

Yirmi adım ileri de etli 
kadar cellattan mürekkep bir 
çete manga kolunda yürü
yordu. Bunların da u\asında 
silahlı. sopa1t bir sürü batk 
nrdı. 

-

lecek, ayrıca devlet ve hususi 
iılarelerden yardım suretiyle 
köy gelirleri arttırılacaktır. 
Köy gelirleri hakiki rakamlı\• 
riyle köy bütçesine geçirilecek 
ve para harcaması hazırlana

cak programlara göre yapıla
caktır. 

KÖY iŞLERi 
Vücutlariy!e çahşmayı kahul 

eden köylüler, verHen işleri 
yapmazlarsa bu işler, köy ida
relerince yaptırılacak ve parası 
l<öylüden yüzde on fazlasiyle 
alınacakhr. Köy meclislerinin 
yapacakları tarifeler vali ve 
kaymakamlar tarafından tasdik 
edilmedikçe yürürlüğe konula· 
mıyacaktır. 

Muhtarlara köy reisi ihtivar 
meclislerine de köy m~clisi 
denilecektir • Köy reısı ve 
köy meclisi azalan okur 
yazar olacaklar ve köy nüfu
sunun azlığına göre tahsil de
receleri değişecektir. Köy mec
lislerine köy başmuallimi, mu• 
allimi, varsa, köy kooperaüf 
müdür veya muhasebecisi, köy 
katibi ve sıhhiye, ziraat me
murlara da tabii aza olacak
lardır. Bu suretle köy işlerinin 
dahi düzenli görülmesi imkan 
içine alınmış oJacaL fır. Köy 
reisleri ve köy meclislerinin 
mUddetleri beş seneye çıkarıl
mıştır. Nüfusu az köylerde bi
rer köy reis vekili seçilecek, 
köy reis vekilleri köy mecli
sinden alacakları direktiflere 
göre iş görecektir. 

KÖYE iYi ELEMAN 
GÖNDERMEK lÇIN 

Bilhassa emeklilerin rağbe
tini artırmak için köy katip· 
lerine kirasız ev ve bir miktar 
tarla verilmesi esası kabul 
olunmuştur. Dahiliye mesleğine 
girecek mülkiye ıve hukuk me
zunlarından köy müfettiş
liği, köy reisliği gibi köy iş
lerinde çalışacaklardan burada 
geçirdikleri, hizmet müddet· 
leri stajlarına mahsup edilmesi 
ayrı bir hüküm halinde proje
ye eklenmiştir. 

CEZA HÜKÜMLERi 
iş programlarına köy bütçe

sine konulan köy işlerini vücut-

ları ile yapmayan, işe çağırıl
dıkları zaman iş başına gelmi
yen veya verilen işi bitirmeden 
knçan, yangın, sel gibi afetleri 
önlemek için köy reisleri tara
fından yapılan çağırıya gelmi· 
yenlerden köy meclislerinin 
kar arı ile bir liradan on liraya 
kadar hafif para cezası alına
caktır. Haklarında ceza kararı 
verilen kimseler ayni zamanda 
işe sevkolunacak, gene kaçar 
veya gitmezlerse ceza iki kat 
alınacaktır. Köy meclislerince 
salınan parayt -ıamanında ver
miyen!er veya bu paranın 
mahsul, malzeme ve işe çev
l'ilmesi için müracaatte bulun-
mıyanlardan salmalar yüzde on 
fu.lasiyle alınacaktır. 

Köy imamlarının yalnız dini 
işlerle uğraşma1arını sağlamak 
için imamların ihtiyar meclisle
rine aza olmalarına dair olıın 
köy !kanunu lhükmü kaldırılmı$
tır. Nüfus ve gelirleri başlı ba
şına bir idare lı:nrmağa Ye faa
liyette bulunmağa elverişli ol
mıyan dağınık köylerle, köy 
mahiyetindeki meskün yerleri, 
beı kilomf'trelik bir saba içinde 
muayyen bir merkeıde tolaya-

Sehlle7 

Mısır ve Kapitülasyonlar 
Montrö 

Çalışmadan 

konferansı bir 
sonra hazırlandı 

Orlent-Nahrlhten 
Mısır' da ki kapitülasyonların 

kaldırılması için toplanacak kon 
feran3, 12 nisanda Montrö' de 
top!anacakdır. Bu mesele ile 
alakası olan on üç devlet 
Montrö konferansına iştirak 
edeceklerini Mısır hükümctine 
bildirdi. Mısır da, konferansın 
başkanlığını üzerint alacak 
olan Nahaa Paşanın başkanlığı 
alhnda bir heyet gönder0>ek
tedir. Başbakan ile birlikte, 
finans bakanı, parlamento baş
kanı ve hükümetin hukuk mü
şavirinden mürekkep olan Mısır 
heyeti 3 nisanda Montrö'ye 
hareket edecektir. 

Bugün Mısır bükümet ve mil
leti için en ehemmiyetli mesele, 
kapitülasyonlar mese!esidir. 

Malumdur ki, geçenlerde In
giltere ile Mısır arasında yapı· 
lan andlaşma, kapitülasyonların 

lağvedilmesi, Mısır ile bu mes• 
elede alakası olan memleketler 

arasında ileride yapılacak olan 
görüşmelere bırakılmışh. Daha 

doğrusu, Mısır'ın istiklali, and

Jaşma ile henüz temin edilmiş 
değildi. 

Ancak 1936 daki lngiliz -
Mısır andlaşmasınc\a, lngiltere, 

gelecek konferansta, Mısırın 
kapitülasyonların kaldırılması 

talebine müzaherette bulunma

yı ve Mısırın tarafını tutmayı 
kabul etmişti. 

İngilterenin bu yardımına 
güvenen Mısır en doğru yo-

lun, alakası oJan devletleri 
bir konferansa, yani Mt>n-

trö'ye davet etmek olacağını 
düşündü. 

Mısır'ın biç kimseye sorma
dan kapitülasyonları kaldırma-

ğa bakkl :vardır. Fakat mes
eleyi dostça halletmek ve a ym 

zamanda, kapitülasyonların kal
dırılması neticesind~. yabancı
lara bir zarar getirmemek ta
rafını terc~h elti 

Mısır hükümeti, MontrÖ kon
feransında kapitülasyonların 
derhal yahut çarçabuk kaldırıl
masını teklif etmek tasavvu· 
runda değildir. Onun gayesi 
evvela konao!osluklarda mah
kemeleri tamamiyle kaldırmak 
ve bunların .gördükleri işleri 
muhtelit mahkemelere gördür
mektir. Bu muhtelit mahke
meleri ise on yıl zarfında 

lağvetmek düşüncesiyle hare
ket etmektedir. Bu intikal dev
resinde Mısır kanunları ve hu
susiyle bu kanunlarin ticarete 
ait olan kısmı yabancıların 

istekleri gözönünde tutularak 
değiştirilmiş olacaktır. 

Montrö konferansına bir ha
: ırlık olmak üzere, İogilterenin 
müşaviri B. Rackett ile şubat 
başlangıcında Kahirede yapılan 
görüşmeler, Mısırla lngiltere 
arasında oldukça mükemm.el 
bir .anlaşma meydana getirmiş
ti. Oldukça mükemmel tabirini 
kullanıyoruz. Çünkü tam bir an
laşmaya varma:t mümkün o1madı 
lugiltere 1te Mısır arasında iki 

mesele vardır ki, bunlar henüz 
halledilememiştir. 

Evvela, Mısır, muhtelit men• 
faatlere ait davaları Mısır mah
kemelerinin görmelerini ısrarla 
istemektedir. Muhtelit menfa· 
atlerle mnrad edilen şey, Mı· 
sırhlarla yapancı şirketler ara· 
sındaki anlaşmazlıklardır. 

ikinci mesele Mısır hakim
leri meselesidir. Mısır, muh

telit mahkemeler kaldırılıncaya 
kadar sürecek olan intikal 

devresinde açılacak olan ha
kimlik mevkilerine Mısırlı ha· 

kimlerin getirilmesini istemek
tedir. Buna mukabil, lngiltere, 

bu 10 yıllık intikal devresinde 
hakimlik mevkilerinin işgali 

meselesini eskidenberi tatbik 
edilen usullere göre halletmek, 

yani, mahkemeler kaldmlın

cıya kadar, alakası olan dev-

letlerin muayyen mikdarda bi
lcim tayin etmek hakkını haiz 
olmalarını istemektedir. 

Hiç şüphe yok ki, Mısır, 
Montröde alakalı olan devlet-

lerin gösterecekleri birçok zor
luklarla karşılaşacaktır. Çüu· 

kü, birçok mil!t.,Uer, muvafakat 
göstermek için Mısırın fodakir

lıkta bulunmasını istiyecekler 
ve belki de orada bu!unacak 

olan milletlerin hepsi de 1 O yıl
lık intikal devresini kafi gör· 

miyerek, bu müddetin mümkün 
mertebe daha z:yade uzatılma· 
sını istiyeccklerdir. 

Diğer taı aftan şunu da bil
mek lazımdır ki, Mısır istek-

lerinde ısrar edecek ve, kapi· 
füiasyonların memleket içinde 

meydana getir.diği vaziyet' n, 
Mtsırta bu memleketler arasın· 

da normal bir münasebet tesisi· 
ne artık elvermediğini kendile-

rine anlatacaktır. Çünkü Mısır, 
kapitiilasyonlar yüzünden bu 

on üç milletin muvafakatı 
olmadan, memlekete faydası 

olan hiç bir kanun çıkarama
maktadır. Halbuki, her hayati 

meselede kalkınabilmesi için, 
onlar Mısıra yardım etmeleri 
kendi menfaatleri icabındandır. 

Mısır başbakanı da bir çok 
vesile1erle söylediği gibi, kapi-

tülasyonları l<a'dırmakla biç bir 
zaman Mısır yabancıları ayrı 
bir muameteye tabi tutmak 
niyetinde değildir. 

Bilakis, bazı Avrupa mem
leketlerinde adet olduğu gibi, 
fevkalade l<anun ve vergı-

ler koymadan kendilerine 
lrn.rşı ayni misafirseverliği 

göstermekte devam edecek
tir. Yabancıların Mısır'da 500 
milyon lngiliz Jiraı;ı tutarında 

sermayeleri bulunduğu ve bu 
sermayenin Mısırın ekonomisine 
çok büyük yardımı dokunduğu 
ma!umdur. Bu sermayeyi bun
dan böyle de verimli kılmak 
için, sırf memleketin ref ab 'le 
saadeti göı.önünde tutularak 
ileri sürülen isteklere yabana· 
laun yardım etmeleri laz.ımdır. 

, ........ m .. --.-ııı ................. '--.. 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

Ôtedenberi erişilm-tz ün ~azanmış kimyevi Avrupa güb
relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
it A il l\2 i 1\ A it A 1, A V 1' 

Sun'i gübre!cr Anadolu Merikez Deposu 
Yemiş çarşısı, Cez.air Han 

IZMIR 
Telgraf adresi.: KARADAVUT Tak bir idare a:ltuaa almağa Jç 

hakw •t- olacakbr. --· 
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Vekaletten 
çıkarma 

22-8-935 tarih ve 7170 sayılı 
İzmir üçüncü Noterliğinden 
musaddak umumi vekaletname 
ile vekil tayin ettiğim bay Ke
mal Aktel bugünden itibaren 
müessesemden çekilmiş oldu
ğundan yukarda yaz~lı veka
letnamenin hükmü kalmadığı 
gibi bu sıfatı vekaletini bildi
ren sirkülerdeki imza salahiye
tinin de kaldmldığını ve bu iti
barla 23·3-937 tarihinden sonra 
imzasmın beni ilzam edemiye
ceğini ilan ederim. 

VEDAT URAS 
873 (511) 

U.Z7-ZX7LZZZZZZZZJ'l'Z07"~~ 

"z Hetimi 
İTAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
zade sokagı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara:23 
Telefon : 3434 

(229) 1 
c:zz:zzzzzz7J'?7ZTZlC/.Z/.A/.ZZZ7Ln 

. Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tablplerl 

1' uzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
lrabul ederler. 

Telefon : 3921 · 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

lzmir Sulh Hukuk Daire· 
sinden : 
Hazım oğlu Sabri ile izzet 

kızı ikbalin şayian mutasarrıf 
olduklara lzmirde Mecidiye ma· 
hallesinde Tire kapı caddesinin 
Sem~rci çıkmazında kain 34 
numarada mukayyet olan ve 
tamamma 400 lira kıymet tak· 
dir edilen hanenin 26-4-937 
pazartesi günü saat 15 te lzmir 
sulh hukuk mahkemesi salo· 
nunda satışı yapılacaktır. Bu 
arttırmada tahmin olunan be
delin tamamı verildiği takdirde 
müşterisine ihalesi yapılacak 
aksi halde satış 15 gün daha 
uzatılarak ikinci artırması 11 -
5 - 937 salı günü saat 15 te 
yine dairemizde yapılacaktır. 

Gayri menkul üzerinde hak 
talebinde bulunanlar ellerinde
ki resmi vesaik ile birlikte ve 
yirmi gün içinde dairemize 
müracaat etmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde tapu sicili ma
lüm olmadıkça paylaşmadan 
hariç kalacaklardır. Şartname 
6-4-937 tarihinden itibaren her 
kesin görebilmesi için açıkta 
ve gayri menkulün evsafı da 
şartnamede yazılıdır. 

Müzayedeye iştirak etmek 
istiyenler kıymeti mubammene-

nin yiizde 7,5 nisbetinde de pey 
akçesi veya milli bir banka temi-

natı getirmeleri lazımdır. Gayri 
menkulün vergi vesair kanuni 

mükellefiyetleri satıcılara yüzde 
2,5 dellaliye ve ferağ harçları 

alıcıya ait olup ihale bedeli 
defaten ve peşinen ödenecek· 

lir. ihaleyi müteakip müşteri 
ihale bedelini tamamen verme-

diği veya veremedi ği takdirde 
gayri menkul tekrar on beş 

gün müddetle arttırmaya ko· 
nulup bu arttırmada en çok 
bedel verenin uhdesine ihalei 
lrnt'iyesi yapılacak ve arada 

tahakkuk erlecek ihale farkı 
hiçbir hükme hacet kalmaksı
zın vecibesini ifa etmiyen müş· 
teriden tahsil olunacaktır.Daha 
fazla malumat almak istiyenfer 
dairemizin 937-1043 sayılı dos· 
yasma müracaatleri lüzumu ilan 
olunur. 871 (508) 

,_ - .. : · .. ' -........ - .. ' -

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
arı di ka ına 

Hayvan1arımza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikalar1, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarılmış 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 lzrnir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılt 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - h:mir 3465 

En Parlak 

Kudreti 

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

vdemisli. 

BEYOGLUNDA 

risto Oteli 
••••••••••••••• 

SIRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tilrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

lzmlr Belediyesinden: 
§ 3400 lira bedeli keşifli 

Kôıım Özalp Bulvarının Fuar 
içinde kalan kısmınm blokaj 
ve k~rdonlarmm yapılması işi 
Beledıye baş mübendisliğindeki 
keşif ve şartname veçhile 31 -
3 • 937 çarşamba ~ünü saat 
16 da Belediyede Fuar komi
tesince açık eksiltme ife ibate 
ediJeceğinden talip!erio bildi
riJeo gün ve saatte iki yüz elli 
beş liralık muvakkat teminat 
makbuzn veya Banka teminat 
mektubu ile komiteye 41Üra-
caatları. (512) 

- Şehir meclisi N;san top
Jnnhlarına 1 - 4 • 937 Perşem
be günü başlanacağından aşa-

ğıda yazıh ruznamede gösteri
len işleri müzakere dmek üze· 
re sayın üyelerin o gün saat 
16.30 da Belediyeye gelmeleri 
rica olunur. 

Ruzname: 
1 - Geçmiş zabıt bülasası 
2 - Yeni sene bütce mü-

ldfm Oldum 

KJNAKOL Es;~n~e 
sıtmalılara, iştihasızlara, za
yıflara, kuvvetsizlerc iştiha, 
kuvvet, neş'e verir. 

Hazım hapları : 
inkıbaz hayatın düşmesidir. 
Liynet ve amel için nebati 
iliç1arla yapılan bu hapları 
siz de kullanınız. 

zakeresi 

3 - Riyaset makamınaan 

yeniden verilecek işler 

4 - Encümenlerdeki işler. 

S76 l 509) 

IZMiR YüN Mensucatı= 
Türk A. Şirketinin 

-
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLA __ . ___ 
- - llSl - - - - - iF --

Yeni yaptıracağını:ı elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

·················· s ................. . •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
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Birinci Kordonda 186 Numarada 

ş 

Zayi 
Yugoslav yanın Yenipazar 

kaı;abasmın ilk ve ticaret okul
larından 1922 ve 1924 tarihinde 
aldığım şehadetnameleri zayi 

ettim. Yenilerini Yugostavya 

Konsolosu vasıtasile alacağım
dan eskilerinin hükmü yoktur. 

Yanipazar Parniçe mahal
lesi Koşkovçeva sokak No. 

22. Cumaovası istasyo
nunda makasçı 
Mustafa Eryüz 

510 [870) 

S,f72Z7..ZZZZ7ZZ7J12!iC//7./7.Y1/2/JJ 

~ DOKTOR 

: Sami Kula~çı ~ 
Kulak, Boğaz, Burun hasta

lıklan birinci sınıf · 
N miitahassısı 

Muayenehane : Birinci Beyler , 
No. 36 Telefon 2310 ·~ 

~ Evi: Göztepe tramvay cad· ~ 
~ desi 992 Telefon 3668 ~ 
~ 1-26 (481) ~ 
'C;LZZZZ7'...aLZZ/..ZL7J('/.,,C/.T.Z//1.?ZZ.J~ 
•~gem_.,. • •www cı&::-..__. • -. 

DOKTOR- -

" NDAN 
K. SARACOGLU 

Doğum ve kadın hastahkları 
Mütabassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü ,·apur iskelesi 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon No. 2545 

Yazı makineleri için toz tul· 
mıyan, ve makineleri daima te• 

miz tutan en elverişli yağ 

,,UNIC,, markalı makine ya
ğıdır. 

Yegane deposu Gazi Bulva

r1nda Küçük Kardiçalı handa 7 
numarada yazı ve hesap ma

kineleri tamirhanesi sahibi 
KALOMENI de bulunur. 

ş 

EGE MINTAKASI 
BAGCILARIN A iLAN 

Bu sene kükürt acentalıkları kaldmlmışt.ır. 
lzmir hariç olmak üzere aşağıda gösterilen mmtakalarda kii .. 

kürt satışı ziraat Bankaları şube sandıklarınca hizalarında yazılı 
perakende fiatleriyle yapılacaktır. 

Izmire bağlı olan Karşıyaka, Bornova, Buca, Seydiköy, Torbalı, 
Ilıca, Bozyaka, Balçova, Yenikale timarı bağcıları ihtiyaçları olan 
kükürtlerin bedelini şirketin {lZMIR KAPALI YEMiŞ ÇARŞISI 
No. 41) MUTEMETLIGINE tediye ederek kükürtlerini Darağaçta 
Taş iskeledeki ardiyede tesellüm edeceklerdir. 

ikinci eller kaldırılmış olduğundan bağcı olmıyanlara kükürt 
verilmiyecektir. 

Perakende satış fiatı 
beher torba için 

Satış 

mıntakas• 
1ZM1 R 

Kimler tarafından satılacğı 
Keçiburlu kükürtleri T.A.Ş. 
lzmir mutemetliği kapalı 
Yemiş Çarşısı No. 41 330 kuruş 

Menemen Ziraat Bankam 340 ,. 
Manisa " 340 ., 

" 
Turgutlu ,, ,, 345 ,. 
Salihli 350 ,, 

" " Alaşehir ,, ,, 350 ,, 
Akbisar ,, ,, 350 ,, 
Kırkağaç ,, ,, 350 " 
Soma ,, ,, 350 ,, 
Balıkesir " ,, 360 ,, 
Bergama ,, ,, 360 ,, 
Kemalpaşa ,, ,, 550 ,, 
Urla ,, ,, 350 " 
Seferihisar ,, ,, 355 ., 
Çeşme ,, ,, 355 ,, 
Ödemiş " ,, 355 ,, 
Tire ,, ,, 355 ,, 
Kuşadası ,, ,, 360 ,, 

Kükürtleriaıiz kurşun mühürlü (50) şer kiloluk torbalarda ~fi~ 
tıhğa çıkarılmıştır. Beynelmilel şöhreti haiz Londrada { Danıe 
Grıfftb) laboratuvarında yaptırılan tahlilde kükürtlerimizin yüzde 
99.51 safiyetle olduğu anlaşılmıştır. 

Kükürtlerimiz bağcıhk için son derece faideli hassaları bniı 
muzır maddelerden tamamiyle iri ve en yüksek ecnebi kükiirt· 
lerine muadildir. Keçiburlu kükürtleri Türk 

(513) Anonim şirketi 

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilye eriyle süsleyiniz 

lstanbu: 
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e- it& Mart 1937 ---
F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
Roy ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
r BACCHUS vapuru elyevm 
•ıııanımuda c.lup Rotterdam 

~atııburg ve Amaterdam liman
lrı için yük alacakbr. 

liERCULES vapuru 21 martta 

~urgas, Varna ve Köstence 
•ıııanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
kumparıyası 

AASNE motörü 29 martta 
beklenmekte olup yüküuü 

tahliyeden sonra Rotterdam, 

1-iaınburg ve Skandinavya li· 
llıanlarına yükliyecektir. 

SERViCE MARITlME 
ROUMAIN kumpanyası 
SUÇEA VA vapuru 23 

llıarta doğru bekleumekte olup 

Pire, Malta ve Marsilya liman· 
larına yolcu ve yük kabul 
edecektir. 

N. V. 
W. F. l1. Van Der 

Zee- & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ANGORA vapuru 30 martta 

bekleni'mektedir. Rotterdaoı, 
Hamburg ve Bremen için yük 
kabul eder. 

•••• American l:.xport Lines 
Tbe Esport Steamship Corpo· 

ration • Nevyork 
EXIRIA vapuru 22 martta 

beklenilmektedir. Nevyork için 
yük kabul eder. 

Pire aktarması seyriseferler 
EXCAMBION vapuru 19 

martta Pireden Nevyorka ha
reket edecektir. 

EXOCHORDA vapuru 26 
martta Pireden Nevyork ve 
Bostona hHreket edecektir. 

EXCALIBUR vapuru 9 nisan· 
da Boston ve Nevyork için 
Pireden hareket edecektir. 

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

•• 0:0 •• 
Service Maritime Roumain 

- Bucarest -
DUROSTOR vapuru 3 ni· 

sanda Köslence, Sulina, Ga· 
latz ve Galatz aktarması Tuna 
limanları için rük alacaktır. 

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

Vap~r Acentası 
IRlNCI KORDON REES 

BINASl TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

LESBIAN vapuru 19 martta 
Londra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracak ve ayni za
manda Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

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

OPORTO vapuru limanı
mızda olup Liverpool ve Svan
seadan yükünü tahliye ediyor. 
Ayni zamanda Liverpool ve 
Gla•gov için vük alacaktır. 

YENi ASIR 

,rz:L.Z.7'Z.Z.2L..LTJ".tJr7.EZZ77Y.k 

::BC>~C> 
Mübadil ve gayri mübadil 

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

Adres : lzmir Kemeraltı 
Hacı Hasan oteli No. 60 

C AV 1 T 
Telefon 3903 

(77) S.7 h.3 

.. , .... , ........... , 
Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci FLAMINIAN vapuru 5 ni
sanda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpool ve 
Glasııov için yük alacaktır. 

The General Steam HORT AÇSU 
Navigation Co. Ltd Muayenehanesini Birinci 

ADJUTANT vapuru nisan Beyler sokağı 36 numaraya 
nihayetinde gelip Londra için 
yük alacaktır. nakletmiştir.Hastalarını müs· 

NOT : Vürut tarihleri, va- takil olarak kabul ve tedavi 
purların isimleri ve navlun üc- eder. TELEFON 2946 
retlerinin değişikliklerinden me· 1-26 [2101] 
suliyet kabul edilmez. ':mm;;ıı---.lli•iİılı*· _ _. _ _. 

PELES vapuru 9 nisana 

doğru bekleniyor. Pire. Malta 

'" Marsilya limanlarına hareket 
edecektir. 

• • CiO • • '"'llal ___ l!!ll _______ O::_C'.] ______ _ 

Johnston Warren Lines #"" ' 
Yolcu ve yük kabul eder. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
AVIEMORE vapuru 21 mart- H••sEYJN KAYJN ı ta beklenilmektedir. Anvers ve U 

Liverpul Limanlarından mal ge
k Daha Fazla tafailit için ikinci 

ordonda Tahmil ve Tahliye 
binaaı arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentabğına 
llıiiracaat edilmesi rica olunur. 
Navhnılardaki ve hareket ta

rihlerindeki d.!ği~ikliklerden 
•centa mesuliyet kabul etmez. 
Telefon: 4142-4221-2663 

tirecektir. 
Burgas, Varna, Köstence, Ga

latı: ve Sulina limanları için 
yük kabul eder. 

Den Norske Middelhavlinje 
Oslo 

SARDINIA vapuru 20 mart
ta beklenilmektedir. Ayni gün 
Pire, Iskenderiye, Diyep ve 
Norveç limanları için yük ka
bul eder. 

IZMIRDE 
(Nasırdan) şikayet ayıpbr 

Eczacı Kemaı Aktaşın 
( Nasırol Kemal ) diye !>ir 

Nasır ilacı vardır 
( Hilal Eczanesi ) vardır 

30 kuruştur 

Türk Kardif ·Kömürü 
Zongııldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

l'ıtüracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. to - 12 J. Perplnyanl 

TELEFON : 3937 

Ka!orifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 

-- t 

Mobil ye mağazası Şekerciler No.26 

Bir defa gelip görünüz 
Modern, temiz malzeme 

Birinci sınıf işçilik sipariş kabul eder 

---~ 

Beş Çiçek, rep Jorjet 
VE 

Nergis Nuvar 
Leylak hlam 
Revdor Ferit 

işte siı.e 

S. Ferid 
eczacı başının 

5 şaheseri daha 

Tecrübe ediniz, takdir 
edeceksiniz. 

Alırken 

S. Ferid 
isim ve etiketine 

dikkat. 

M .. Depo S. Ferid Şifa eczanesi 

•••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -• 
Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sıncla 

• • . . . . . 

• . -• • • . 
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O o yç e O r i y a n t b a n k 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZDliR 
MERR.J<:Zl : HERLfN 

Almaflgada 175 Şabe&I Merıcutiar 
Heı m11ye ve ihtıyat ııkçeıi 
165,000,000 Rııyhımııuk 

GB 
Niçin daima 

Çünkü 

i p 
tercih 

EvvJki gün soğuk aTrrıştı, 
dün yatıyordu, hu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRi PiN 
Bütün ağrı, sı:ı.ı ve 
sancıları dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, 
nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adele, 
ağrılarile romatiz· 
ma1a karşı bilhas
sa müessirdir. 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 1/2 

• 1 

~aenfş 9 
~ 

GRiPiN 
• 
1 

tecrübe edinı 

kuruştur. 

Herkesin 
ettiği 

Üzerinde ittifak 
bir hakikat 

Günde iki 
defa kullan
mak şartiyle 

Ra~yolin 
Dişleriuizi tertemiz 

bembeyaz ve sapsağ-

lam yapar. Ona yirminc 
asır kimyasının ha· 

rikalarından biridir, 
denilebilir. Kokusu 
güzel, lezzeti hoş, 
mikroplara karşı le· 
siri yüzde yüzdür. 

Kullananlar, dişlerini en ucaz şeraitle sigorta ettirmiş sayılırlaı 

MEYVA 

1( 

Sağfanı kefaletle herşey takslffe verlHr. 

Tiirlriyede Şnheleri: lSTANBUI, ve 1ZlllfR 
l'ı1ıeırd11 Şaheleri: KAHiRE ve 1SKE1.'"DERlfE 

Her törlö banka. maaıoefAtnı ifa. ve Jı:a.bnf eder 
c ALMANYAJJA ııe1ahllt, ikamet, tafıeil ve saire içia En hoı meyva tuz.odur. Lılubaz.ı def eder. Mide, bağırsak, 

Balcılar::a NECiP SADIK No. 156 
•hvAn ~eraitle RF:GISTER!\fARK" Mtılıı-.. (1)-fı • karacigerden mlilevellit rabatsız.lılıları enler. Haz.mı kolaylqbıır.. 

llllİll---------.:ID;;;:~:ıi· iiıııiiKiii•iinıi11iikı.•iii ui Be o 1 - •taabul 
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Sanlfe ıo YENi ASIR 24 Marr ..... 
_zs 

ispanyada F ranko aleyhinde isyanlar çıktı 

ussolini dün Romaya. avdet etti 
Venedik sarayında büyük meclis kurdu 

Italyan ve Alman gönüllüleri hezimete uğrıyarak imha edildiler 

Roma 23 ( Ö.R ) - B. Mus
so~ini Geideden saat 17 den 
az sonra otomobille gelmiştir. 
Hiçbir nümayiş yapılmamıştır. 

Düçe doğruca Venedik sara
yına giderek arkadaşlarile bir 
meclis kurmuştur. 
VENEDIK MEYDANINDAKi 

NUTUK 
Roma, 23 (Ö.R) - "Vene· 

dik., meydanında söylediği 
nutukta B Mussolini T rablus 
seyahati etrafında yapılan de
vamlı tarizlere teessüf etmiş 
ve bu tarizlere rağmen ltal
yanın sulb yolundan şaşmıya
cağını temin etmiştir. Bununla 
beraber bu gibi neşriyatın bey
nelmilel münasebetlerde güç
liiklere sebep olacağı muhak
kaktır. 

NiÇiN ACELE DÖNDÜ? 
lstanbul 23 (Hususi) - Mus

solini'nin alelacele Romaya av
deti hakkında muhtelif kay
naklardan alınan haberler bu 
avdeti siyasi ve askeri mahi
yette fevkalade meselelerle 
alakadar göstermektedir. Briik
selden gelen bir habere göre 

Mussolini Roma lngiliz büyük elçisi 
Sir Erik Drummond ile hariciye 
nazırı arasında vukubulan gizli 
görüşmeler hasebiyle Romaya 
avdetini tacile mecbur kal
mıştır. 

ORTA AVRUPA iŞLERi 
Paris 23 (Ö.R)- Paris Midi 

gazetesiLe göre Mussolini'nin 
Roma ya acele dönüşü, A vustur
ya şansölyesi Şuşnig'in Peşte

deki görüşmeleriyle alakadar• 
dır. Orta Avrupada vaziyet 
iddia edildiği gibi Italya için 
tatminkar olmaktan uzaktır. 

Akdeniz manevralarında pek 
az bulunan Mussolini, Ro
maya döner dönmez Ve
nedik sarayında askeri er
kanı bir toplantıya çağırarak 
kendileriyle görüşmüştür. Bu 
toplantıda bilhassa ispanyadaki 
vaziyetin mevzuubahs olduğu 
zannedi iyor. lngiliz sefirinin 
Kont Ciano ile son mülakatın
da ispanyadaki ltalyan kuvvet
leri meselesini mevzuubahs ede· 
rek hükümetinden aldığı tali
mata tevfikan bazı istimzaçlarda 
bulunduğu muhakkaktır. 

FRANKO ALEYHiNDE 
iSYAN ÇIK'l I 

lstanbul, 23 (Yeni Asır mu
habirinden) - B. Mussolini'nin 
ansızdan Romaya dönmesi her 
tarafta ehemmiyetle karşılan

mıştır. lspanyol asileri arasında 
general Frankoya karşı çıkan 

isyanlar genişlemektedir. 

B. Mu~solininin Romaya av
detinin ispanyadaki bu vahim 
vaziyetlerle alakadar olduğu 

iddia olunmaktadır. General 
F rankonun kumandasındaki 
ltalyan, Alman gönüllüleri son 
harplerde müthiş zayiata uğ
ramışlardır. 

Londrada Italyanın vahim kararlar ittihaz etmesinden korkuluyor 

banko ve eıkdnılıaıbıresi Salamankadaki IJsayişi zoılukla muhafaza ede11 raslı askuler 
ITAL YAN VE ALMANLARIN 

HEZiMETi 
Londra, 23 ( Ô R ) -
B. Mussol:ninin kararına bu

rada endişe içinde intizar 
olunmaktadır. Bu kararın 
muvafık olacağı ümit edil
mektedir. Ancak general 
Franko'nun hizmetinde bulu· 
nan ltalyan kıtaatının Guada
lajara cephesinde uğramış ol
dukları hezimet dolayısiyle 
ltalyanlarla Almanların heyecan 
tevlid edecek bir harekette 
bulunmalarından korkulmakta
dır. 

B. Mussolininin vaktinden lngiltere hükümeti Italyan velce korkulduğu kadar mühim hareketini değiştireceği öğre• 
evvel Libyadan dönmesi, ltal· 
yanın Paris sefiri B. Cerruti
nin Romaya hareketi ve Bur
gosdaki Alman sefiri general 
F aupel'in Berline dönmesi bu
rada bir nebze heyecan uyan
dırmıştır. 

Londra ile Roma arasında 

yeni bir gerginlik çıkmasından 
korkulmaktadır. Çünkü luı?iliz 

gazeteleri Guadalajara muha
rebelerini yenu Caporette diye 
tavsif etmektedirler. 

gönüllülerinin geçenlerde Is- olmadığını beyan etmekte-
panyada karaya çıkmaları hak- dirler. 
kındaki teşebbüse Romadan Diğer taraftan ademi müda-
henüz bir cavap almamıştır. hale komitesindeki Sovyet mu-

iyi malumat almakta olan rahhası ecnebi memleketlerde 
mahafil, ltalyanın ademi müda- mevduat halinde bulunan is-
hale itilaflarının ihlal edilmiş panyol altını meselesi halledil-
olduğu suretindeki noktaina- medikçe gönüllülerin lspanya-
zarında ısrar edeceğini beyan dan çekilmesi meselesini mü-
etmektedir. nakaşadan ltalyanlarla Alman-

Siyasi mahafil ltalyanların ların imtina etmeleri yüzünden 
ispanyaya ihraç etmiş olduk- tevellüt eden meselelerin hal-
ları gönüllüler miktarının ev- !ini kolaylaştırmak üzere hattı ..... seıçika .. ·kraıının .. ·Londra··"iemasıari··· .. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Gazeteler kral Leopoldun B. Edenle uzun süren 

gizli bir mülakatta bulunduğunu yazıyorlar 
Londra, 23 (Ô.R)- Gazete

lerin ekseriyeti Belçika kralı 
Leopoldun geldiğini kaydet• 
mekle iktifa ederek hükümda
rın dün hariciye nazırı B. Eden 
ile gizli bir mülakat yaptığını 
bildiriyorlar. Muhafazakar ga· 
zeteler kralın bu yarı resmi 
seyahat ve teması hakkında 

müsait tefsirlerde bulunmakla 
beraber Belçika bitaraflık re
jimi hakkında dört taraflı bir 
paktın akdıoı yakın sanma
maktadırlar. 

Paris 23 (Ö.R)- Kral Leo
poldun Londra seyahati do'a
yısiyle "Peup1e., gazetesi şu iza
hatı veriyor: Kral Leopold tara· 
fından, Başvekil B.Van Zeeland 
ve Hariciye nazırı B. Spaak 
ile mutabık olarak Belçika ha· 
rici siyı.setine verilen yeni isti· 
kamet bütün Belçika umumi 
efkarı tarafından itirazsız tas
vip edılmektedir. Fakat bir 
taraftan bu siyaset, garp dev
letleriyle dayanışma hareketine 
açıkca muarız olanların, yani 
reksistlerin siyasetine benzer 
gibi görünmektedir. Lokarno 
müzakerelerinin bu siyasetin 

,• 

J:ielçıka R.,ralı leopold 
açılmasına imkan vereceği sanıl· rını hafifletmeği ister. Fakat 
mıştı. Londra siyasetinin hedefi büsbütün kaldırmağı kabul 
bu değildir. Hedef Londra ve edemez. Belçikanın asgari ba-
Brüksel arasında müşterek bir zı taahhütlerle bağlı kalmasını 
formül bulmanın ne dereceye istiyecektir. 
kadar mümkün olduğunu tayin Londra, 23 ( Ö.R) - Kral 
etmektir. Belçikanın taleplerini Leopoldun B. Edenle ikinci 
teveccühle karşılamış olan in- mülakatı hakkında Daily Tele-
gılizler bile ihtiraz kayıtları graph şu malumatı vermekte-
bildiriyorlar ve; diyorlar ki: in- dir: Belçika ist yor ki, lngil-
giltere Belçikanın taahhütle- tere, Fransa, Almanya ve Ital-

ya bir nota neşrederek Belçi
kanın bitaraflığına ve arazi 
tamamiyetine hürmet edecek
lerini bildirsinler. Ve herhangi 
bir devlet veya içlerinden 
birisi buna muhalif hareket 
ederlerse diğerleri Belçikaya 
yar~ım taahhüdünde bulun
ıunıar. 

Fakat Fransa ve lngiltere, bu 
yardımın ne zaman lüzumlu 
olacağını Belçika hiikümetinin 
takdirine bırakmak fikrinde de
ğillerdir. Belçikııının bitaraflıksı:ı: 

ve arazi masuniyetine karşı 

herhangi bir hareket halinde 
otomatik bir şekilde onu hi
maye etmek hakkını muhafaza 
etmek istiyorlar. 

Bu esas üzerinde mutabakat 
hasıl olunca daha umumi ola
rak garp emniyet paktı için 
müzakereler genişliyebilecektir. 

Londra, 23 (Ö.R) - Belçika 
sefaretinde Belçika kralı şere
fine verilen bir ziyafette, B. 
Eden, başvekil Baldvin, muha
lefet fırkası reisi A tlee ve si
yasi birçok şahsiyetler hazır 

bulunmuştur. 

nilmiştir. 

Londra 23 ( Ö.R ) - Avaııı 
kamarasında lspanyol Fasında 
F ransı:ı:ların kargaşalık çıkart• 
mak istedikleri hakkında Ge• 
neral Frankonun idaresi tara• 
fından yapılan itham milnase• 
betiyle işçi meb'uslardan S· 
Arthur Hendersooun sualine S. 
Eden tarafından verilen ceva9 
dün bildirilmişti. Bu cevaptaO 
sonra B. Henderson tekr•' 
sormuştur: 

- Şu halde general FrankO' 
nun notasındaki itham bsklı 
mıdır? Yoksa başkalarına t>" 
rar vermek için yapılan pro; 
pagan danın yeni bir delili ııı 
sayılmalıdır? 

Hariciye nazırı buna da 111 

cavabı vermekle iktifa etmiştirl 
- Böyle bir tefsire giril' 

mekten sakınmayı tercih ede' 
riz. 
27 - 11 - 1912 tarihli Fraosıı • 

·~ lspanyol mukavelenamesııı, 
muhtemel bir ihlali meselesiıı•" 
ıırf Fransa ile ispanya arasııı• 
da bir mesele teşkil eyliyece; 
ğinden Salamanka makaınlarıll 
haberdar. ettirdim. t-Jil" 

Valensıa, 23 ( Ö.R) - 'I• 
kümet aşağıdaki noktaları b• , 

. . lı• 
diren bir notanın metnını o· 
bul etmiştir: 1 - ispanya btİ' 
kümeti, Cumhuriyet hüküıne. 

h·ııerıll 
nin kontrolü albndaki sa ı lı 1 
ispanyada asiler lehine açı ~
müdafaada bulunmuş olan d: 

11
, 

!etlerin harp gemileri tarıı ~ol 
dan kontrol edilmesini tııı ol 
etmez. 2 - Hükümet lspaııY,11 

rlııf 
bayrağını taşıyan vapu ol• 
her kim tarafından olursıı Jo 

ınusa• sun muayenesine 
edemez. fatl 

Hariciye nazırı bu ~ar•~oıı' 
çok şiddetli bir nota ıle 11ol 
draya gönderecek ve ".011tı"'tl' 

. bl'". · ıs r komitesıne te ıgını 

cektir. 

••• 


