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44 - Gazi Bulvarı 
lıntiyaz sahibi : ŞEVKET BıLGlN ı 

Başaıubarrir ve umumi neşriyat müdürü: 1 

·- HAKKI OCAKOGLU 
1 --A. 'ElC>1'TE: Ş~Fl..A..i: "'I"i: 

~V.!!!ı mUdde~I fürkiye için\Hariç ıçin 
_seneltk . . . • • • • 1300 2800 
-1,ltı avlık . . . . . . mn-- - 1300-

1 ..;;---- 1 ELE FON : 2697 

• Başveklllmlz Sofyaya gidecek 1 

Sofya, 24 (Yeni Asır) - Gazeteler, 
Türkıye başvekili G. ismet Inönünün, 
refakatlerinde Amiral Şükür Okan oI-

1 duğu halde Nisanın on ikisinde Sofyayı 
ziyaret edeceğini iri puntah harflerle 
haber veriyorlar. 

Cumhuriyetin \7c Cwnlııu·iyet Eserinin Bekçisi, Saba1ıları Ç1kar__Si11asi_GaEclcdir Yeni Asır matbaasında basılmıstır. 
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Istanbul 24 (Yeni Asır muhabirinden) - Ankaradan bildiril
diğine göre Ka~utayın bu devresintte çıkması bekltnen kanun
lar arasında "TÜRK vatandaşları mükellefiyet kanunu,, da var
dır. Bu hususta hazırJanan lüyıha vekaletlerde tetkik ediJmek
tedir. 

Projeye göre on altı yaşından altmış yaşına 
kadar bütün Türkler a ·kerdir. Ve mükellefiyetleri 
altmış yaşında sona erecektir. Askerlik hizmet
leri cephe hizmeti ve cephe gerisi olarak ikiye 
ayrılmıştır. Kanunda on alb yaşından yirmi iki 
yaşına, yirmi ikiden kırk beş yaşına ve kırk beş
ten altmış yaşına kadar olanlar için ayrı hüküm-
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ler vardır. - SONU 3 cU SAYFADA -:--
.... .....,..._ __ ım_111:2AzsR:ke~rlalkaıızıt.•'lllmimai!'ıZZlyrııı'llpmalliiiiln•k•a-!~";)~.,._.-ı.:z: ~zz:ı ,~, ,!::z;ı::za;z:2!2Z1*9!*1Eavız;xzaı:i!~"JC!!ZXUZZ:7::lz:i'Z2Q:ılWZlt'llid'2ZllZ'Z:**ll:'m.5l*!Z'Zli ?1&mırz.z1:Z46DliS!!'.mli"zı:illD!!7Ptlıl!ZKıt:ı;c;4'ii:iZızi!••taz:liA2ilô•mz;.XA1~\#El:l· mmE•ZZllB!!SZZ::*liiCZZ:Zn~cc-.-ım; Wi, 'WSIM?&if*1f -.=~· ;1.1.-1'1'-... -------·----- ~ -----·----·--·- -

Cesaretli 
Adımlar atmak 
Zamanı gelmiştir .. . .. 
\Jınumi vilayet meclisinin me

ıa · · k .. 1 sı devam ederken en küçük 
0Yden başlayarak bütün vila

ret halkı, günden ~üne geniş
ı:Yen ihtiyaçlarının nazarı dik-
ata alınmasını bekleyorlar. 

f
lialk isteyor ki devletin umumi 
a ı· d'a .'Yet mekanizmasında ken-
bını gösteren canh hamleler, 
Üyük işler vilayet bütçesinden 

~ap~lan işlerde de k~ndini gös
ersın... Muhafazakar bir du
t\ıtndao çıkılarak yerimizde say· 
~aktan kurtulduğumuzu elle 
'1lulur gibi anlasın .•. 
t' liaık yaşadığımız devrin ib
?aç a .. a U) gun eserler is
htYor. Ve bu ısteğinde pek 
k~klıdır. lzmir vilayeti gibi Tür
ı?enin iktisaden en kuvvetli 
•
1r bölgesinde imar hareketle

~lllin büyük kalkınma ve refah 
llreketleriyle sıkı irtibatı 

"~rdır. Bugüoün iş mefhumuna 
~or~ en büyük kazançlar hare
d ttı~ en f azl.t olduğu yerler
i tdır. isterseniz bunu bir ata
kr sözü ile tevsik için "'Hare
d tt. nerede ise bereket te ora-
Ildır,, diyelim. 

d· ~~ hareket hiçbir yerde ken· 
1~1&'ınden doğmuş değildir. En 

llıusaid şartlar içinde bile devam 
~~en bir durgunluğu kuvvetli 

i 1~ nıuvmana inkılap ettirmek 
t;ı~ fazla enerji sarfını iycap 
a lıren, şehirle en küçük köy 
tasında münasebetleri, gidiş 

~eı· · 
1 ışı çoğaltan vasıtaları hazır· 

t~~ak lazımdır. Dahilde turis
~d hareketin inkişafına yardım 
tl en berşcy aynı zamanda eko· 
h Otuik bir harekettir; bir refah 
~~'eketıdir. lzmir şehri bunun 
... uçük bir misalini kendi sine
"'lld e taşıyor: 

'-t~i~ Kültürpark, bir ber 
-. lnılel fuar, şehrin bu kıs· 
'~da yerden fışkırır gibi 
ltııdli bir umran hareketi ya· 

- Somı 2 ıneı salıiftde -
liile-v ke1. .St..1.,,.ı.:n 

Suriye, heyeti Ankaraya gelecek 

Irak Türkiye ile Suriy , asında 
dostluk teessüsüne teşebbüs edecek 

Bu tavassut çok kıymet:idir 
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rransa - Stl!fre muahedesinın imzasına ali tanlıi btr tesim - YAZ/Si ÜÇÜNCÜ SAYFADA -

···················çarpışan······ecıt"ehiter·················· 

90 bin ecnebiden 55 bini harplara 
iştirak ediyor bunların 30 bini Italyan .. 
Italyanın çıkardığı müşkülat kontrolü tehlikeye koymıyor 
'3,~~~~ii~~~~;ı~;1ı~ı~· ~~ Londra 24 ( Ô.R) - Ce-~ ~ belüttarıktan bildirildiğine gö-

re, bugün ispanyada doksan 
bin ecnebi gönüllü vardır. Bun
lardan otuz bini ltalye1n, yirmi 
bini Alman, üç bini lrJandalı
dır. Kırk yedi bin gönüllünün 
de hangi milletlere meocıup ol
duğu öğrenilememiştir . 

Yeni siyasi müsteşarlıklar 

Siyasi müsteşarlıklara 
getirilen zevatın adları .• 

Hariciye müsteşarlığı halen nıünhaldir 
lstan bul 24 (Yeni Asır mu· 1 

habirinden)- Siyasi müsteşar· 
lıklara getirilecek aşağıdaki zat-
ların tayinleri Reisicumhur Ata
türkün yüksek tasdiklerine ikti
ran eylemiştir.Bu müsteşarlıklar 
bir nevi sandalyesiz, teknik 
vekiller olarak çalışacaklardır. 

Ankaradan bildirildiğine göre 
Dahiliye siyasi müsteşarlığına 
Malatya meb'usu B. Muttalip'in, 
Milli müdafaaya Denizli meb'
usu B. Necip Ali'nio, Nafıaya 
Trabzon meb'usu B. Sırrı'nın, 
Maarife B. Nafi Atuf'un, Iktı- B. N edp Alı 
sada Konya meb'usu B Ali lüsinin getirilmeleri kararlaşh. 
Riza Türel'in, Ziraate Mardin Hariciye ve inhisarlar vekalet-
meb'usu B. Ali Rizanın, Adli· leri siyasi müsteşarhkları halen 
yeye Kocaeli meb~uRu B. Sala- müohaldir. Bu müsteşarlıklara 
hettinin, Sıhhiyeye Dr. B. Hu- da münasip zevat getirilecektir. 

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

Geçen }'Uki Fuaıdan bir eöı!Jnüş 

Fuar komitesi toplandı 

Fuar ayında lzmirde bir 
çok eğlenceler yapılacaK 

Bu doksan bin gönüllüden 
eHi beş bini ispanyadaki harp· 
lere iştirak etmektedir. Hükü
metçiler tarafında çarpışanlar- · 
dan bin tanesi lngilizdir. 

Enternasyonal 
temasları 

futbol ve tenis 
hazırlanıyor 

ispanyada (Dfpl§OA Fasll asuıl'-r 

Paris 24 (Ô.R) - Bir mü
- Sonu 6 ıncı sahiJtde -

- Yazısı e ıncı Sayfada -



Sahne 2 

Cesaretli 
Adımlar atmak 
zamanı gelmiştir 

- Baş tarafı 1 ilu:t salıiftde -
ratb. Kültürpark yapılıncaya 
kadar uykuda olan enerjiler, 
onda yeşillenen ağaçlar, çiçek
lerle birlikte hayat buldular. 
Kültürparkı çerçe•e1İJetl yollar 
yapıldıkça imar sabua da ge
nişleyor. 

Haniya lzmirin yeni inşaatta 
bulunmağa kudreti yoktu? 
Aynı hareket, başka yollar

dan yürümek suretiyle de ken· 
dini gösferebilir, Dünyanın eş• 
siz plajlannı, zengin antikite 
eserleriyle dolu tarihi kasaba
larını, tabiabo çeşid çeıid gü· 
ıelliklerle süslemekte cömert 
davrandığı yerleri ihtiva eden 
bir vilayetin bugünkü manza
rası, kudret ölçülerinin dunun
da, hem de çok dununda ka
lan ve hiçbir suretle mazur 
gösterilemiyecek olan bir mao· 
zaradır. 

lzmirio turistik kıymet taşı

JllD yollan üıı:erinde, neşeli 

Ye keyifli bir gozinti yap
mak imkanını elde ettiğimiz 

gün -.iliyetimizde bugün meY• 
cud olaa hareket on kat arta
bilir. Yabancı memleketler
den binlerce turistin ıelırimize 
akın etmeleri tatb bir rüya ol
maktan çıkar. 

Denecek ki, "bütün boalar 
hep bildiğimiz şeylerdir. Orta
da bir de hakikatin sert yüzü 
vardır. Biz imkanlann fevkine 
çıkamayu.,. 

işte hatalı zihniyet ... TÜRK 
Cumhuriyeti imkanlar çerçeve
sini on dört sene evvelki ka
dar dar tutmuı olsaydı şimdi 
tabii gördüğümüz muazzam 
eserlerden hangisi vücud bula
bilirdi? lmkanlu hiçbir zaman 
bugünkü vaziyetle ölçülemez. 
Yapılacak işlerin verimleriyle, 
oalardan beklenen muazzam 
neticelerle ölçülür. Ancak o za· 
man realitelerin tam içinde ol· 
doğumuzu anlarız. Yoksa vila
yet bütçelerinin "istitaatı da

hilinde iş,. prensibi "bir idarei 
maslahat,. ruhunu taşırsa iş 
görmeğe imkan yoktur. Hergün 
yerimizde saymaktan kurtula
mayız. 

lzmirin Nafia itlerini istik
bali gören bir :rihniyetle en çok 
mu\'IIUUl yaratabilecek mecraya 
sokmak lizımdır. 19~7 senesi 
fevkalide bütçesinde: u Üzer
lerinde fazla muvman olan ve 
idi şose ile idamesi mümkün 
olmıyan lzmir-Karşıyaka-Mer· 
ainli - Bornova, lzmir - Buca, 
hmir - Kaplıca - lnciraltı yol
larından bazılarını veya hepsini 
10 senelik idame bakımları da
hil olmak ve bedelleri dört se
nede Ye dört 111ün-.i taksitte 
ödenmek üıı:ere münakasa ile 
taliplerine ihale ederek •as
falte., ettirmeğe ve diğer şo•e 
yollannm dahi bn ıekilde tak
sitle yapbrılmasına encümenin 

Köy 
Muallim mektebi 

Kızılçulludaki eski Amerikan 
kolleji bi nasında tesis olunacak 
Köy muallim mektebi hazırlık
larına bizzat nezaret etmek 
il zere Maarif vekaleti müsteşarı 
bay Rıdvan Nafizin bu hafta 
içinde şehrimize geleceği ha
ber alınmıştır. ----Göçmen işleri 

Foçada iskan edilen göçmen
lerden bazıln başka yerlere 
nakledilerek kendilerine geniş 
arazi verilmesini istemekte 
idiler. Vilayet ziraat müdürü 
B. Nadir Foçaya giderek göç
me ·ı'.ere aynlan araziyi tetkik 
etc .:ştir. Arazinin kuvvei inba· 
tiy '! sİ mükemmel olduğu gö
rülnıüş ve göçmenlere başka 
yere kaldınlamıyacaklan bildi
rilmiıtir. 

B. Hamit Şevket 
Memleketimizin tanınmış avu

katlanndan hemşerimi ıı: B. Ha· 
mit Şevket ince düıı akşam 
Ankara ekspresiyle şehrimize 

gelmiştir. ----At ko~ulan 
4 Nisanda başlıyarak beş 

hafta devam edecek olan at 
koşularının ikramiyeleri için 
7523 liralık ha-.ale gelmiştir. 
Koşu afi şleri hazırlanmı ştır. 

Bugünlerde bertarafa talik olu· 
nacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
karan alınmak şartiyle., valiye 
salahiyet veri ~m iştir. 

Fıkrimizce davaoıo ruhu bu
dur. Şoselt'r İ mızi, bilhassa en 
kısa bir zamanda büyük hare· 
ket yaratabilecek kudrette 
olanlardan haşlayarak asfalt 
yollara tahvile çalışmak mtse
lesi artık bir temenni halinden 
çıkmalıdır. Vilayetin varidat 
bütçesinde en kabarık yekünu 
bir milyoı.: 262 bin 400 lira ile 
bina ve arazi Yergilerinden ya
pılacak lahsilit teşkil ettiği dü
şünülürse vilayet dahilinde imar 
hareketinin genişlemesi ni, in
şaatın fazlalaşmasını, son za
manlara kadar pek düş;;k olan 
emlak ve arazi kıymetlerinde 
bir kalkınmayı temin edecek 
olan her teşebbüs ve hareketin 
doğrudan doğruya vilayet büt• 
çesine kuvvet ve hayat vere• 
ceği kolaylıkla anlaşılır. imkan
lar ancak bu sureUe genişleye
bilir. Yollarımızın, köprülerimi
zin inşası işini bu cepheden 
mütalea ederek cesaretli adım
lar atmak zamanı gelmiştir. 

Şevke'l Ell11ııı;t..ııı 

1 

YENi ASIR --

iplik buhranı vardı~ 
Ege mıntakası dokuma el tezgahları 
iplik bulamadıklarından çalışamıyor 

Son g!inlerde iplik buhranı 1 geçilmek üzere yeni bir karar ı ranı kendini daha ziyade his 
yin'! kendini g!Sstermeğe ~aş- alınmıştır. ettirmeğe başlamıştır. 
lamış ve Ege mıotakasındaki Bu karara göre, tacirler, iplik tacirleri, dün yaptıkları 
dokuma el tezgahlarından bir tesbit edilen fiatlere navlun, toplantıda, bilhassa odanın 
kısmı durmağa mecbur kal· sigorta, ambalaj gibi maliyet kabul ettiği masraf kısımlarına 
mıştır. mıısraflarına ilive edilmesi li- itiraz etmişlerdir. 

iplik fiatlerinde görülen zımgeleo masraflarla yüzde üç Ticaret odası, bu iş üzerinde 
gayri tabii yükseklikler dolayı- nisbetinde kir ekledikten son- bir müddettenberi esaslı su-
ıiyle lktısat Vekaleti 1 Temmuz ra ticaret odalarına müracaat rette tetkikatıa bulunmuş, Ada· 
936 tarihli bir kararname ile edecekler ve satış fiatlerini na, Mersin ve lstanbul ticaret 
toptan iplik sabşlarını tespit tasdik ettireceklerdir. odalarından malümat almış ve 
etmiş ve fakat buna rr<ğmen Şehrimizdeki iplik tacirleri masraf kısmını ona göre tespit 
gerek fabrikaların ve gerekse ile Ticaret odası arasında satış etmiştir. 
tüccarların tesbit edilen fiat- fiatleri üzerinde ihtilaf çıkmış· Tacirler, beher top başında 
lerdea yukan satışlar yaptık- tır. Esasen fazla stok mal da on beş kuruş masraf olduğunu 
luı anlaşılmış; bunun önüne mevcut olmadığından iplik bub- iddia etmektedirler. 
..................................................................................................................................... 

Satın alınacak 
aygırlar 

Dün yarı, ve ıslah encümeni 
reisi Başvekil ismet lnönü im
zasile vilayete aşağıdaki tamim 
gelmiştir : 

- " At yetiştirenleri teşvik, 
ayni zamanda at neslinin ısla
hı hususundaki emek ve gay
reti teshil etmek için evvelce 
de bildirild iği üzere gerek veka
letin ve gerek vilayetlerin bara 
ve depo ihtiyaçları için satın ala
cakları binek istikametindeki 
damızlık aygırlar için her yer
den evvel koşu yerlerine mü
racaat ve k ·,şu meydanlarında 
tecrübe e-dilmiş, intikal ed cek 
özür ve kusurları olmıyan ko
şu aygırlarını tercı han müba
yaa ve koşum istikametindeki 
aygırlar içiu aynı suretle hay
van sergilerine müracaat etme
leri hususunun daima gözönün
de bu lundurulmasının alaka
darlardan temenni edil
mesi encümenin bu defaki 
toplantısında da kararlaştırıl

mıştır. Semere:i neticeler vere
ceği şüphesiz olan bu cihetin 
önemle takibine ve her sene 
sonunda bu suretle koşu yer
lerıoden ve sergilerden sabo 
alınan aygır adedile fiatlerinin 
bildirilmesini rica ederim.,. 

l Odemis 
mücadelesi 

Manisa bağlarmda yapılacak 
olan ödemis mücadelesi için 

şimdiden hazırlıklara başlan
mıştır. lstanbula sipariş edil
miş olan yedi ton arsenikli 

kurşun bugünlerde gelece~ ve 
Manisaya gönderilecektir. Bağ• 

!arda yaz mücadelesinden son
ra kış mücadelesi de yapıla

cak ve üç senede bu haşere 
tamamen imha edilecektir. _ ... _ .... 
Kadifekalesinin 
ağaçlanması 

Kadifkalesinin teşcir ameli
yesi tamamen bitirilmiştir. 

Fazla amele çalışbrılmak su· 
retiyle iki bin zeytin fidanı di
kilmiştir. 

Zeytin fazla suya ihtiyaç 
göstermediği için bu tepede 
kolayca yetişebilecektir. 

Su şirketi de yakında tepe
nin tam üstüne bir su deposu 
inşa ettirecektir. Ağaçlar bu 
depooun suyu ile sulanacak ve 
civar mahalleler de bu sudan 
istifade edeceklerdir. , 

..- 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 vardu. Bina yeni 
ve üç katlıdır. DEVAİR ve ŞİRKETLER için 
çok elverişlidir. Taliplerin içindeki Akşehtr 
Bankastna müracaatları. 

~------·-------------------~ 

Şehir Meclisi 
Şehir meclisinin nisan içti

ma devresi bir nisanda başlı- ı 

yacak ve bu devrede yeni yıl 

bütçesi meclis tarahndan tes
bit edilecektir. 

ihzari bütçe hazırlanarak 
tab'a verilmiştir. 

Vilayet meclisi 
Vilayet umumi meclisi yann 

bu yılki içtima devresinin son 

toplantısını yapacaktı. Fak at 
işlerin hazıları ve bilhassa idare 
bütçesinin tesbiti henüz ikmal 
edilemediği içi ıı devrenin on 

gün daha uzatılmasına karar 

TAYYARE SiNEMASI 1 TELEFON: 1 
31151 

faz edilmemiştir. Matuskanın 
Avusturya toprağında teYkifi 
zamanında bu memlekette idam 
cezası kaldırılmış bulunuyordu. 
Avusturya caniyi, hakkında 

id ı.m kararı verilse dahi hüküm 

iı:faz edilmemek şartiyle Ma
caristana teslim etmişti. Maca· 
ristnn, cezanın tatbıkine Avus· 
turyanın muvafakatini istemiş 

ise de Viyana adliyesi red ce
vabı verdiğinden ölüm cezası 

müebbet hapse tahvil olun• 
muştur. . --BUGÜN SENENİN EN ZENGİN FİLMİ BAŞLIYOR 

Fred Astaire ile Ginger Rogers'in yarattıkları 

Filoyu Takip Edelim 
isimli bu filme Amerikanın açık deniz filosu iştirak etmiş, şen 

getirdilı:leri çok ihtişamlı revüler, çok cazip 

bahriyelilerin neıeli hayatları yüzlerce güzel kızın vücuda 

ve çok tatlı bir mevzuu süslemektedir 
~~~ ....... ~ ...... """"""""""""""""""""'""""""""' ..................... ,,,;;;;;;==:==::====:==:~===~============;--~~ 

AYRICA " PARAMUNT ,, dünya havadisleri filmi 
Bu llllm çok bUyUk olduğundan SEANS SAATLERi fU şekilde tanzim edllmlttlr. 

Cumartesi, Pazar 12,30 - 2.30 - 4,45 - 7 - 9,15 Her~iin 2,30 - 4,45 - 1 - 9,15 

Bir at dlrljabl ile 
seyahate çıkıyor 

D'Epsom Derby yarışlarında 

çok beğenilen Thankerton adlı 
halis kan logiliz atı Birleşik 

Amerikada "Sanla Anita han
dikap" yarışlanna iştirak ede
cektir. Thaukerton bu yarıştan 
birkaç gün sonra "Altın kupa,, 
yarışına girmek için lngilterede 
Askota dönmek mecburiyetin· 
de olduğundan seyahatini Al
manların Hindenburg balonu 
ile y&pacakhr. Böylece Than· 
kerton havada seyahat eden 
ilk at olmak Ş:!refini kazana
cak Jules Vern"'in hayali de 
hakikat olacaktır. 

2s Mart 193? __. . , 
• '1 1 Halkevinde ... , ....................... ~ 

Konferanslar, kur-;lar 
1 - Dil, Tarih, Edebiyat 

komitesinin veTdiği karar ijıe

rine son devir Türk edebiyab 
hakkında yapılacak konferans· 

lardan birincisi Kız lisesi di· 
rektörü Bay Necmiddin Onaıı 

tarafından bugün saat 18 de 
verilecektir. 

2 - Geçen yıl olduğu gibi 
ilk tahsili bitirmiyen yatandaş· 

!ara ilk okulu bütünleme kurs· 
farı açacakbr. Bir nisan per

şembe günü derslere Eşrefpa· 
şada Tınaztepe, Tepecikte Şe· 

bit Fadıl ve Afapfırını cadde· 
sinde Dumlupınar ilk okulla• 

rında başlanacaktır. Kaydedil· 
mek istiyenlt:r pazardan başka 

her gün Dumlupınar okulu 
başöğretmenliğine mllracaat• 

ları. ( Okul teıefon numarası 

3473 dür. ) 

3 - Halkevi Halk dersane· 
!eri ve kuralar komitesiniıı 

karariyle bu yıl da Fransızca, 

logilizce ve Almanca kursları 
açacakbr. 

Derslere bir nisan perşembe 
gününden itibaren başlanaca• 

ğından kaydedilm'k istiyenleriıı 
pazardan başka ber gün Duııı• 
lupmar okulu başöğretmenli• 
ğine müracaatleri. 

4 - HalkeYiode resim aıııa· 

Blsiklel tehrl 
Dünyada en fazla bisiklet 

balanaıa yer Danimarka'ıııO 
merkezi olan Kopenhag'dır· 
Burada 800 000 nüfusa karft 
350.000 bisiı.Jet nrdır ki, he
men hemeıı üç kişiye bir bisik' 
Jet isabet etmektedir. Kopeır' 
hagda beş y&Şında bir çocukt,_ 
doksan yaşında sakah ağarııııf 
ihtiyarlara ve en ~arif bayaıı• 
lara kadar herkes bisiklete 
biner. Akşam Uzerleri cadde• 
!erin kalabalıklaştığı ve yolla• 
nn kapandığı zaman berk111 

bisikletten inmeğe lüzum gör• 
miyerek yol açılıncaya kad•' 
birbirinin omuzundan tutal"lı 
bekler. Bazı akşamlar Kopeıı; 
bag'ın eıı bilyiik cadd9i ol~ 
(Main Rood) da üç dört b•11 

bisikletliye tesadüf etmek ıaiiıll' 
kündllr. 

Maymun adam ·le 
Müstemlekelere ait eserlerı 

1 
tanınmış olan Marcel Hoıııe 

o• 
Sahra atlasında maymunu 11 • 

·ştı• 
dıran bir adama rastgelııı 1 ısı 
Asso adını taşıyan bu ad• 

0 konuşmayı bilmiyor, inıınd~. 
ziyade hayvana benziyordu. tİ • 
metin getirdiği fotoğraflar ~~:o 
drada neşredilioce ilim mubıll 0 
keıifle alakadar oldu. Ass0!ıi 
ıcörmek için bir ilim heY lı 
Taymis sahillerinden kalkar•d' 
Skuraya gitti. Heyetin ıııak 5:ir• 
Assoyu lngiltereye getirıııe~er· 
M&ymuo adam Marabuttur. .... 

·· te" liler arasında Fransız aıus , 
Avro 

lekat bilrosu bu adamın . oı011 
paya nakline teşebbüs ed.ıl ıı•· 
halinde Sahra atlaııında bır !" 
dise çıkmasından endit0 e 
mektedir. 
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Okunacak bir kitap! 

Okumasını bilmiyenlerin ve 
~kuınak istemiyealerin bey· 
lık bir mazeretleri vardır: 

- Efendim okunacak kitap 
Yok... Derler. 

Bir def'a; tabiath: her ha
dise, günün her saati ve 
aldığımız her nefes bir felse
fenin, bir determinizmin, bir 
tneslek ve mektebin müdev· 
\'enatı kadar önemli bir kitap 
bir (mebhas) tır. 

Bu kadarına varamamış ve 
bu sırra erememiş olanlar için 
de okunacak çok şeyler vardır. 
Bakın ben bir haftadır ne 

okuyorum: 
"Başvekalet istatistik umum 

ınüdürlüğü genel nufus sayımı 
0e§riyatını,, 

.. " 
" (Rakkam) başlı başına bir 

(akıl) dır. Sonsuz çizgiler ar -
•ında sonsuz rakkamlar ve kc· 
8İtlerle dolu olan bu kitap;akıllı 
bir idare adamı gibi bayağı 
kendi kendine işliyor. 

Ona bir sual soruyorum: En 
0orınal cevap hazırdır. En so· 
iuk kanlı kanaat ondadır. En 
doğru sözü o söyliyor. .. 

" " Onu okuyorum. Size de tav· 
•iye ediyorum : 
Okumasını bilenler için her 

ley kitaphr. Her hadise bir 
lhüspet bilginin sırrını taşır; 
0kuyun.. Okuyun .. 

K. ErgUneş -

> 

Tazyik devam ediyor 
Kendilerini haklı göste:r ek istiyen 
-vataniler Türklere iftira ediyorlar 

Satılmış El'liva gazetesi Türklere isnadatta bulunuyor 
lstanbul, 24 (Yeni Asır • TeJefonla)- Haleb· 1 .. - Kara Hüseyinli köyü TürkJeri Mi haile ait 

den bildiriliyor: Sancak.da Türklere karşı bir. bağa tecavü.ı ederek tahrip ve dikenli tel-
tazyik gün geçtikçe şiddetlenmekde ve zava!lı len alarak yağma etmişlerdir. 
halk iftiralara uğratılarak canından bıktırıl- Hükümetin mütecavizleri, başkalarına bir ib-
maktadır. ret olır.ak üzere şiddetle cezalandıracağını ümit 

Son günlerde tecavüzler yine şiddetlenmiş ediyoruz. " 
ve bu hareketlerinden kendilerini haklı göster· Koyu müteassıp bir arap olan lskenderun 
mek istiyen mahalli memurlar TürklE:re isnadatta müddeiumumisi vatanilerin memurları elinde bir 
bulunmafa başlamışlardır. aletten başka birşey değildir. Bu adam, elindeki 

lskenderonda çıkan satılmış Elliva gazetesi, kanun ve nizamları bırakmış, efendilerine ya· 
16 Mart tarihli pespayesinde, Türklerin bir bağa ranmak için memurların keyfile ıuçsuz, günah-
tecavüz ettiklerini • yazmakta ve şunları ilave sız olan Türklere istedikleri cezalan vermekte-
etmektedir: dir. 

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

Suriye heyeti Ankaraya gelecek 

Irak Türkiye ile Suriye arasında 
dostluk teess ··süne teşebbüs edecek 

Bu tavassut çok kıymet:idir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IDenizbank 
Tetkikatına devaın 

olunuyor 
İstanbul 24 ( Yeni Asır T e

lefonfa ) - Denizbank kurul
ması hakkındaki tetkiklere An
karada devam olunmaktadır. 
Bahkhane idaresinin de kuru
lacak Denizbanka verilmesi için 
Iktısat Vekaleti müfettişleri 
tetkikata başlamışlardır. Ba· 
Jıkhane idaresinin Denizbanka 
verileceği tahmin olunmaktadır. 

Duçenin avdetine 
Kum fırtınası sebep 

olmuş 
Trablus 24 (A.A) - Hükü

met mahfelleriode Duçenin 
vaktbden evvel dönmesi hak· 
kında bazı ecnebi gazeteleri 
tarafından işaa edilen haberler 
h:ıyretle karşılanmaktadır. Hü
kümet reisinin tespit edilen ta
rihten evvel dönmesinin sebebi 
Leptis Mange hafriyatını ziya
ret etmekte olan ecnebi gazete
cilerini Trablusa dönmeğe mec· 
bur eden kum fırtınasıdır. 

Kamutayda dün
kü müzakereler 

••• 
Lindberg için 

Istanbul 24 (Hususi) - Ha· hasmane bir vaziyet takınmış bu memleket matbuatına beya· 
tay anayasasının müzakeresi bulunmasını bu memleketin natında Sancak meselesine de Ankara 24 (A.A) - Kamu-
münasebetiyle Parise ve ora- hayati menfaatlerine aykırı temas ederek Cenevrede elde tay bugün Fikret Silayın baş-

lsUkbal hazrrhkları 
yapıldı 

dan Cenevreyc giden Suriye gören Irak hükümetinin de Şam ed"en anlaşmanın Türk-Suriye kanlığmda toplanarak merhum 
heyeti yakında memleketimiz- hı.ikümeti nezdinde teşebbüste .arasında devamlı ve samimi bir Nuri Conkerin (Gaziantepten) 

lstanbul 24 (Hususi) - Tay
Yareci Lindberg ile karısını 
karşılnmak üzere Amerika se
fareti ile Tayyare cemiyeti ha
tırlıklar yapmıştır. Amerika el· 
çiliği Bağdat elçiliğine bir tel· 
graf çekerek Lindbergin oraya 

den geçerken Ankaraya da bulunarak halda Türkiye ara- dostluğa temel teşkil etmesini münhal bulunan Kamutay baş· 
uğrıyacaktır. Heyetin hükümet sında mevcut olan samimi ve temenni etmiştir. Irak mümes· kan vekilliğine Hilmi Uran 
merkezinde bir müddet kala- kuvvetli dostluk gibi bir dost· si_lı Hicazdan sonra Yemene (Seyhan) ı seçmiş ve posta, 

w •• • • gıderek Yemen ve Irak ara· 
cağı tahmin ediliyor. Henüz lugun Turkıyc ve Surıye ııra- d d b' d ti k h telgraf ve telefon, hudut sahil-.. .. sın a a ır os u mua e· 
avdet günleri tayin edilmemiş smda teessusune çalışmalarını d. i hazırlıyacaktır. ler ve tahlisiye umum müdür· 
olmakla beraber Suriye heye- tavsiye etti~i ba~er alınmıştır. lstanbul 24 (Hususi) _ Su- lükleri 1933 yılı hesabı kat'i-
tinin Ankarnyı ziyaretinde hü- Suudi Arabıstanı ıle Irak ara· riye heyetinin Ankarayı ziya· lerine ait mazbataları kabul 

b:ıuvasalat tarihinin derhal 
hildirilmesini istemiştir. Lind
hergle karısına Perapalasta iki 
~işilik yer haZ1rlanır.ıştır. Ame
tıkalı tayyareci şehrimizde bir 

kümetimiz tar2fından misnfir sında esaslan parafe edilen retinde Irak elçiliğinin de he- etmiştir. 
edilmesi de muhtemeldir. muahedeyi hazırlıyan lrnk. mü- yete bir ziyafet vereceği an- Kamutay pazartesi günü top-

Suriyeoin Hatay meselesinde messili Suriyeden geçerken laşılmaktadır. )anacaktır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rece kaldıktan sonra Paris ve 
londraya gidecektir. 

E<lirnenin kara gün yıldöniimü Viyanada bir kabul resmi 

r/'.z ~..72.zl rz.7.7..Zf/..7.7.Z7~ 

Gazetemiz 
Bir ihtifal hazırlandı Başvekil Şuşing ve bazı 

~ 

i\n arada satış teş-
· şehitler zi raret edilecek nazırlar da hazır bulundu 

kilatı yapınışbr 
Gazetemizi okumak isti

Yen birçok zevat "Ankara,, 
1a ''Yen Asır1,, bulamadık· 

· arını matbaamıza bildirmiş
lerdir. 

lstanbul, 24 (Yeni Asır - Telefonla) - Yirmi altı mart cuma 
günü Lüyük harpte Edirnenin Bulgar:ar tarafından işgali yıldö· 
nümüdür. Bu münasebetle Edirne Halkevi bir ihtifal hazırlamış· 
hr. Karagünün yıldönümü günü matem tutulacak, şehitlerin ruh
ları taziz ve mezarları ziyaret edilerek çelenk konacaktır. Bu 
karagünün tarihçesini anlatan birde nutuk söylenecektir. 

• •••• 
Yeni Asır geı ek Ankaralı 

0kuyucularım tatmin etmek • Ciano T ataresko 
\>~ gerek lzmirden Ankaraya Jogif iz seJİrİnİn na
!•den okurlarım alıştıldarı 
b Yeni Asır,, dan mahrum zarı dikkatini ~ekti 
t~,~~~amak için Ankarada Londra, 24 (Ö.R) - ltalyan 
A şkılat yapmıştır, " Yeni hariciye nazın Kont Ciano 

sır ,, Ankarada aş;ığıdaki Romada iken lngiliz sefirini 
Yerlerde satılacaktır : 

Akba Kitap evi kabul ederek görüşmüştür. 
1( Kont Ciano, Düçe'nin Trablus 

S araoğlanda AU seyahati esnasında İngiliz ga-
A.. al rnan pa zarında Dur zetelerinin neşriyatı hakkında 

1 ~ 
'' sefirin dikkat nazarını celbet-

~, Yenlşehlrde bayi mişiir. 
Ustcfa 
l'Utuncu AH Ehber L. Makenzen 
lUtUncU Ahmet Hariciye müsteşarı oldu 

~a~a. '1anda gazeteci Berlin. 24 (Ö.R) - Bay Hit-

lu~:ncU ~ Jer, B. Makenzeo'i baric·ye 
l>cı~arı kardeşler N nezareti müsteşarlığına tayin 

p . etmiştir. Eski müsteşar Vaşin-
k ~ s acıda gazeteci ı t.,.~lller gton sefirliğine tayin edi e-

' 
7/2 kt" 

••••••• 77..7JZXZZ.7..771.7J/J'ZX/JJ.' " ce ır. 
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Znferin parlak seması .. Tarihin hakiki manası 
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~ELI :K:Ft.A.~ 
"GOLEM,, 

Taras Bulbaları, Moskova gecelerini yaratan 
HARRY BAUR'un en yeni filmi VE 

Dağların çılgın rüzgarı.. Ovaların korkunç fırtınası 
Dlhforen.. intikam Bombası 

Türkçe jurnal.. Komik vesaire .. 

Çekoslovak yada 
Silah fabrikaların1 gezdi 

Prag 24 ( A.A ) - B. Ta· 
~aresko Pragda C. K. P. f ab· 
rikalarını gezıriş ve müteakı-
ben şerefine milli müdafaa na· 
zm B. Masnik tarafından bir 
öğle yemeği verilmiştir. 

B. Tataresko öğleden sonra 
siyasi bir görüşme yapmıştır. 
Yarın PJzene giderek silah ima· 
1athanelerini ziyaret edecektir. 

Kral Leopold 
Buklnghamda yemek yedi 

Londra, 24 (Ö.R) - Belçika 
kralı Leopold, bugün öğle ye· 
meğini Bukingham 11arayında 
valde kraliçe ve kral Altıncı 

Jorj ile beraber yemiştir. 

Ham demirden 
Gümrük resmi . 
almıyacaklat 

Londra 23 ( A.A) - Meclis 
demir ve çelik mamulatı üze· 
rinden alınmakta oJan gümrük 
nispetini yüzde ona indiren bir 
kanun layihasını kabul etmiş· 
tir. Ham demir üzerinden ver· 

i a'ınmıyacaktır. 

Viyana 24 (Ö.R) - Dük dö Vindsor bugün refakatinde ln
giliz sefiri olduğu halde bir gezinti yapmıştır. Gezintiden dön· 
dükten sonra da Ingiliz sefaretinde bir kabul resmi yapılmış ve 
Başvekil Şuşing ile birkaç nazır merasime iştirak etmişlerdir. 

••••• 1 • 

Otomobil amelelerinin taşıdığı 
bayrakta neler yazılı idi? 

Detroit, 24 ( Ö.R) - Otomobil tRnayi amelesi büyük bir içtima 
yapmıştır. Bu içtimada ·yüz bin kişi hazır bulunmu~tur. Bunların 
ellerindeki bayraklarda şu ibareler bulunuyordu: 

"Evvela insanın hakları, emlaktan evvel insanlann hayatı.,, 
içtima hadisesiz geçmiştir. 

-~ ....... . 
Pasaport 

Harçları indiriliyor 
lstanbuJ, 24 (Yeni Asır -

Telefonla) - Pasaport harçla
rının indirilmesi için Ankarada 
alakadar Vekaletler tetkikat 

yapmaktadtr. Bu tetkikattan 
sonra bir kanun layihası ha
zırlanarak meclise sevkolunH· 
caktır. --- -
Yeni bır mektep 

yapılıyor 
Turgutlu 25 ( Yeni Asır )

Şehrimizde Çinarlı mevkiinde 
muhasebei hususiye tarafından 
tam teşkilatlı bir mektep inşa
sı için bummali bir faaliyet 
başlamıştır. 

Pek yakında temel atma ,.e 
yirmi dokuz llkteşrinde de kü
şat resmi yapılacaktır. 

ıMoskovada 
ldanı ve hapis cc· 

zası a]anlar ... 
Londra 24 (Ô.R) - Mosko· 

vadan bildiriliyor: Troçkist sui

kastçilerin iiçüncü grubunun 

muhakemesi de bitmiştir. Suç· 
fulardan üç kişi idam edilmiş

tir. Yedi suçlu müebbet bapise, 

sekizi üçer sene hapis~ mah-
1,üm olmuşlardır. ikisi de beraat 

kararı almıştır. 

n 
Ordusu ıuanevrada 

Kudµs, 24 (Ö.R) - lngiJiz 

ordusu üç gün sürecek yeni 

manevralarına bugün başla• 

mışhr. 

·· Sahife s · 
=- • 
40 viliyette 
Seferberlik 
müdürlükleri 
kurulacak 

.. ......•.. 
- Baştata/ı 1 nci sav/ada -
Mekteplerde askerlik ders

leri kız ta!ehf'lere de teşmil 
edilecektir. Yani kız talebeler 

de liselerde mecburi olaralc 
askerlik derslerine iştirak ede· 

cekler ve bundan not alacak· 
!ardır. 

Bütün mekteplerde fiilen 
havacılık dersleri tedrisat pro
gramlarına ilave edilecektir. 

Seferberlik miidürlükleri teş
kilatının genişletilmesi ve kırk 

vilayette seft:rberlik müdürlük
leri ihdası mukarrerdir. Nufusu 

40.000 den yukarı olan şehir· 
Jeıde Türkkuşu şubeleri açıla-

rak gençlere havacılık deısleri 
ve uçuşlar öğretilecektir. 

Alakadar makamat, bu su
retle yurdun her bakımdan 

müdafaası için on milyon asker 
çıkarabileceğimizi söylüyorlar. 

lstanbul 24 ( Yeni Asır ) -
Dün lstanbul valisi B. Muhid
din Ostündağm riyaseti altın
da kaymakamlar, vilayet sefer-

berlik müdiri ve hava tehlike· 
sinden korunma komitesi aza-

ları mühim bir toplantı yaptı
lar. Vekaletten gelen emirler 
okundu. Ehemmiyetli kararlar 
alındı. 

Bu kararlara göre diğer bü-

tün vilayetlerimizde olduğu gi· 
bi lstanbul vilayetinin kazala-

rında da zehirli gaz kursları 
açılacakbr. Her evden iki kişi 

muhakkak surette bu kurslara 
iştirak edecektir. 

Bekçiler birer birer evleri 
gezerek kurslara iştirak mükel· 
lefiyetinde bulunanların isim
lerini kaydedeceklerdir. Ayda 
dört, beş defa herkes bu kurs
lara devam mecburiyetinde bu· 
Junacaktır. Zehirli gaz kurs· 
)arına devam etmiyenlerin esa· 
misi tesbit edilecek; bunlar, 
vilayetler idaresi kanununun 
64 üncü maddesi mucibince 
beş liradan yirmi beş liraya 
"adar para ceza siyle tecziye 
olunacaklardır. 

• • • • • • • 
Katliamlardan 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ltalyayı 
Takbih eyliyor 
Londra, 20 (A.A) - Akşam 

gazeteleri B. Mussolininin nutku 
hakkında yazılara büyük bir 
yer ayırmakta devam etmekte· 
dir. 

Star gazetesi diyor ki: 
- Londra'daki diplr>matlann 

fikri iki memleket arasındaki 
münasebatın lngiliz filosunun 
Akdenize yollandıf!ı sırada ol
duğu kadar had bir devreye 
girdiği merkezindt!dir. 

Star gazetesi ltalyaya şid
detle hücum etmekte ve Adis 
-Abebadald katliamlardan do
layı ltalyayı takbih eylemek
tedir. 
a:z7§7J-ZZZ7.T'.L.ZTf;J'7.Z.ZZZZZ7..7.ZZJ 

Anna teSn'in 
En son ev en büyük filmi 

BALALAYKA 
•••••••••••• 

Bu hafta 

Tayyare 
Sineıııasında 

C7.zzzz7..7J.7...7..z7.7.7.7..7..7.zzz7.TL)"'7J JJ 

Teftiş 
Manisa kültür direktörü bay 

Nail nezdinde ispektör B. Mah: 
mut Celal ve bay ilhan ile Tur
gutlu mekteplerini teftis et
-ni1ılir. 
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Fransız mebusan meclisinde 

Klişideki son kanlı 
hidiseler gör·· ş ··ı •• 

Başvekil mesull~rin şiddetle cezaland rıla
caklarını söyledi. f'aşistleri takbih etti 
Pariı, 23 (Ô.R~ - Klişi kan· 

h hfidiseleri hakkında dün ak· 
ıam mebusan meclisinde yapı· 
lan istizah ve münakaşalar 
gece geç vakıt hükümet lehin· 
de bir itimad reyile neticelen· 
miştir. istizahı yapan hatipler
den, Klişi' deki içtimaın müret• 

mevzuu bahsolmuştur. Bu mese· 
leler hükümetimizin ekseriyeti 
gibi bir ekseriyet için mana
sızdar. Hükümet sizden ne 
idiyse öyle kalmak için itimat 
istiyor. Bir milli halk cephesi 
ve menfaati umumiye hükümeti ı 
milletten aldığı vekalette ve 

225 reye katşı 362 1evle kendisine /!imal edilen Ftansız başvekıll leon Blum 
tibi olan Fransız Sosyal partisi 
Azası B.Ybarneguaray bu par· 
tinin dağılmış olan ateşli haç 
(Faşi t) cemiyetinin devamı ol· 
duğu ve kanuna aykm bir şe
kil olduğu idialarmı redetmiı 
ve partinin cumhuriyet rejimi
ne sadakatini bildirmiştir. 

B. Blum şu cevabı vermiştir: 
- Fransız sosyalist partisi

nin kanuni mi veya gayri ka
nuni mi olduğu meselesinde 
benim şahsen söyleyecek bir 
sözüm yoktur. Mesele adalete 
verilmiştir ve tahkikat devam 

etmektedir. Fakat şunu söyle
meye hakkım vardır ki son üç 
sene içinde bu parti mensup· 
Jan derin bir mesuliyet yük
lenmiş!erdir. Daima kaynaşma· 
lara sebep olmuşlar, memleketi 
daima heyecana vermişler, en
dişeye düşürmüşler, kızdnmış
lardır. Böylece bir vaziyet ne· 
ticede kanlı karşılaşmaları iç 
tinapsız bir bale sokar.Bununla 
beraber bu partinin bu mes
uliyeti, Kli,ide boş bir sebeple 
işçi ahaliyi ayaklandıranların da
ha ani olan mes'uliyetini örtmez. 
Acıklı gecede ne olmuştur? 
Diğer ne gibi hatalar işlenmiş
tir? Yapılan tahkikatın netice
leri henüz elimizde değildir. 
Fakat nizam servisinin kurul· 
masına ait bazı karanlık ve 
şüphe verici noktaların aydın
Jatılması lazımdır. Öyle bir his 
vardır ki, sanki herşey en fena 
neticeye doğru sürüklenmek 
istenmiştir. Bazı zabıta şefleri 
vaziyetin bu yola girmesine se
bep olmuşlar mıdır? Eğer ol· 
muşlarsa tecziye edileceklerd'r. 

Fakat başvekilin nutkunda 
en mühim olan kısım kendi 
ek eriyetine hitap eden bir ib
tardtr. B. Blum umumi mesai 
konfederasyonunun rolünü tak
dir ettikten sonra bütün sol 
cenah partilerinin boş yere 
hükümt:tin vazifesini güçleştir· 
memelerini istemiştir. Başvekil 
sendikalara dahil olmıyan işçi· 
lcre karşı çıkarı lan müşkülatı 
takbih etmiş ve demiştir ki: 

- Fakat tahammül edil~rni
yecek şey yollarda yapılan bu 
nümayişler ve karşılıklı nüma
yişlerdir. Bunlar bitmelid;r, zi
ra hariçte aleyhimizde istismar 
olunmaktadır. 

Nihayet Blum meclisten iti
mat istiyerek demiştir ki: 
-Bazı mabafilde hükümetin 

istinat ettiği ekseriyetten bir 
cüz'ü diğerine Radikalleri ko· 
miinistlere ve komünistleri Ra
dikallere feda etmek mecburi
yetinde kalıp kalmıyacağmı 

taahhütte sadık bulunan ve 
bütün icraatını milletin kollek
tif menfaati uğrunda yapacak 
bir hükümet menfaatlerin~& en 
kıymetlisi Cumhuriyet nizamı, 

dahili ahenk, işde ve kanuna 

hürmetle karşılıkh anlayışlı ça· 
lışma birliğidir. Bu öyle bir 
çalışma beraberliği ki siyasi 
hürriyetleri muhafaza etsin. 
Bütün partilere ve bilhassa 
ekseriyet partilerine müra· 
caat ediyoruz. Kanuna riayet 
ettirilmesi ışı yalnız bize 
bırakılmasın. Hazırlanmakta 

olduğumuz büyük bayramda 
efkarı umumiyeyi kızdıran ve 
usandıran gürültülü tezahür

lerden içtinap ederek par:Hler 
haklarını sükunetle kuUansın
lar. Biz iktidar mevkiine dört 
elle sarılmış değiliz. Bizim va
zifemiz iktidar mevkiini bu 
meclisin ekseriyeti bizde bı
raktığı müddetçe ve rolümüz 
bitmediğine kani oldukça mu
hafaza etmektir. Ve dünkü 
hadiseler bu rolümüzün henüz 
bitmediğini göstermiştir. Hü
kümet azası aralarında sıkı bir 
tesanütle bağlı bulunuyorlar. 
Ve sizin itimadmızdan başka 
birşey istemiyorlar. Onlara 
hizmetlerinizi yapmak kuvve-
tini vereceksiniz. . 

Başvekilin bu sözleri meclis
te derin bir tesir yapmıştır. 

Son haberlere göre 215 reye 
karşı 362 reyle kabineye itimat 
reyi verilmiştir. 

Roma, 24 (Ô.R} - Klişi 
hadiseleri üzerine Paris meb' -
usan meclisinde yapılan isli
zahfar Fransız gazet~leri tara
fından muhtelif şekilde tefsir 
ediliyor: "Ere Nouvelle" gaze
tesinde radikal sosyalist parti· 
sinin eski umumi sekreteri 
Albert Milhaud hilkümeti mec
lisi feshederek yeni intihap 
yapmağa davet ediyor. Sağ 
cenahtan "Ami du Peuple" 
gazetesine göre halk cephesi 
siyaseti ölmüştür ve arhk Fran
sayı idare eden Blum kabinesi 
değil, hadiselerdir. 
Diğer sağ cenah gazeteleri 

de Klişi hadiselerinden sonra 
umulmuş olan iyi neticelerin 
elde edilmediğini kaydediyor· 
Jar. Bunlara göre bükümet 
yalnız radikal - sosyalist parti
sine mensup 12 rey kaybetmesi 
ve ekseriyetin daha ziyade 
küçülmemesi B. Blum tarafm
dan polise karşı tedbir afınmı· 
yacağı hakkında verilen temi
nat sayesinde mümkün olmuş
tı•r. 

YENi AS1R 

Belçika kralı ile görüşmeler 

Bir anlaşma şekli 
bulmağa çalışıyorla 

Belçika Almanyaya karşı tedafüi 
bir ittifakta yer almak istemiyor 

Brüksel 24 (Ô.R) - Belçika 
mahfelleri Belçil<anın istiklali 
v~ toprak tamamiyeti hakkında 
lngiltere, Fransa ve Belçika 
ar asında ki müzakere'erio ne· 
ticelerinden memnun görünmek· 
ted!rler. Üç bükümet hemen 
hemen anlaşmış gibidirler. Bu· 
nunla beraber Be'çika mahafili 

yakm bir anlaşmanın tam şek· 
lini ş mdilik gözönüne alama
maktadırlar. 

B. Edenin Brüksele seyaha-

tindeıı bııhsedi!mişti. Bu seya
hate yakın bir tarih tespiti 
şimdilik mümkün değildir, çün
kü Helçika bu sırada intihap 
mücadelesi halinde bulunmak-• 
tadır. 

Londra. 24 (Ô.R) - Pazar· 
tesi akşamı BB. Baldvin ve 
Eden ile görüştükten sonrn 
Kral Leopoldun Londra ziya· 
retinin resmi tarafı bitmiştir. 

Bununla beraber hükümdar 
Londrada kalmsştır ve bu ak
şam sarayda lngiliz Kralı ai
lesi tarafından kabul edile· 
cektir. 

lngiliz bükümet erkanı ile 
Betçika Kralı arastndakf gö
rüşmeler hakkında gazeteler 
birçok farazi yeler yürütüyor
lar. " Times " gazetesine 
göre, Belçika ı,endi hususi 
vaziyetinin tasrih edil
mesi arıusunu göstermiş ve 
herhangi bir hücuma vaktinde 
karşı koyabilmek için milli 
müdafaasını kuvvetlendirmeği 
vadetmiştir. " Daily T elgraph " 

l(ra/ Leopo/dla nıuzakeıe/eti idare 
eden bay Eden 

gazetesine göre görüşmeler iki 
tarafı da memnun eden bir ne
ticeye varmışbr. Kral Leopold 
Belçikanın Almanyaya karşı 
lngiltere ve Fransanın tedaüfi 
bir ittifakına bağlanamıyacağı
nı B. Edene kat'i olarak bil
dirmiştir. Hükilmdarın .. ısrar 
ettiği diğer noktalar şunlar-

dır: 1 - Geçen sene Martta 
yapılan erkanı harbiye anlaşma
larının feshi, 2 - Belçikanın 
siyasi istiklalini ve arazi tama
miyetini korumak üzere logil
tere ve Fransa tarafından te
minat verilmesi, 3 - Kendi 
toprağına karşı yapılabilecek 
herhangi bir hücuma mukave
met edebilecek derecede milli 
müdafaa teşkilatını kuvvetlen• 
dirmeyi Belçikanın vadeylemesi. 

a 

Sinema yıldız! tehdit mektubu aldı 

20 bin dolar vermezse 
yüzü kezapla yakılacak 
Hollyvood~4 (Ô.R)- Meı· ıahn geçmiyen yazılar bulu-

hur sinema yıldızlarından Bn. nuyordu. 
Anna Bella bugün postadan " - Yirmi dört saate kadar 
bir tehdit mektubu almışbr. ( 20) bin dolar vermediğiniz 

Yıldız bu mektubu da her takdirde yüzünüz kezapla yakı· 
zamanki gibi bir aşk mektubu lacaktır. ,, 
zan etmiş ve gülerek zarfı açınca Anna Bella mektubu derhal 
bütün neş' esi kaçmış ve elleri polise vermişse de kendisi müt-
titremeğe başlamıştır. Çünkü hiş korku içinde bulunmakta-
zarfın içinden çıkan kağıtta dır. Zabıta tehdit mektubu sa-
aşki değil, cinai şu bir buçuk bibini aramaktadır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bitaraflık meselesinde 

Belçikanın 
endişeleri 

husus" 
vardır ••. 

Taarruzu takdir hakkının kendisine 
ait olmasını istemektedir 

Paris, 23 (A.A) - Ôvr gaze• 1 
tesi Fransız dış bakanlığının 
Belçika kralının Londrayı ziya· 
reti münasehetiyle lngiliz dış 

bakanbğına bir muhtıra vere• 
rek Belçikanın bitaraflığı me
selesinin yalnız diplomatik mü
zakereler yoluyle görüşülmesi 
arzusunu göstermiştir. 

Gazete, Fransanm Lokarno 
muahedesiniıı feshinden sonra 
hadis olan ve olabilecek me
selelerin yalnız lngiltere, Fran· 
sa ve Belçika arasında müza· 
keresini istediğini bildiriyor. 

Statünün birinci maddesi ve 
Belçikaoın bu husustaki vazi
yetine gelince, Fransa Brüksel 
hükümetine doğrudan doğruya 
Cenevreye müracaat tavsiye
sinde bulunulmasını teklif et· 
mektedir.Zira Belcika bu mad· 

deden mütevellit mecburiyet
lerden ancak Milletler cemiye
tinin karariyle istisna edilebilir. 

Londra, 23 (A.A) - iyi ma
lümat alan mahfiller, Belçika 
kralınıo dün akşam sefarette 
verilen dioeden istifade ederek 
Dış bakanı B. Eden'le Belçi~ 
kanın teminat istekleri hakkın
da hususi bir görüşmede bu
lunduğunu tahmin etmekte
dirler. 

Deyli Telgraf gazetesi Dört• 
ler paktının yakında imza edi
leceğini zannetmiyor. Zira Be!
çika hudutlarına tecavüz edilip 
edilmediğinin takdiri hakkmı 
muhafaza etmek istemektedir. 
Büyük devletlerin ise kendileri 
hesabına böyle takdirle müte
arrıza karşı harp ilanı icabedip 
P.tmivece2i kararını Belcikava 

as Ma 
a 

a 
Hasırcızade Mehmet ağa ! 

Hasırcızade Mehmet ağa 
Anteplidir .ve nüktedan bir 
adamdır. Kendisinin alim ol
duğu da işin cabası ..• 

Hasırcızade birgün lstanbuJa 
gelmiş ... Ozaman da Keçecizade 
vezirmiş... Kendisi ile gıyabi 
muarcfeleri olduğundan paşayı 
ziyarete gitmiş ve Babıalideki 
makamında bulmuş. Ha ucızade 
içeri giripte bir temenna çak
tıktan sonra, irticalen: 
ffllkıpave/eışi fit etmek için ômadeı•im 
M uktezay/ tcv11.etundi,. berı ff asılt't 

zadeyım 

Diye söze başlamış, Fuat pa
şa tatla bir tebessümle Mehmet 
ağays yamna oturttuktan sonru: 

- işittiğime göre lstanbu1a 
geleli kırk gün olmuş, sizinle 
gaibane muarefemiz şöyle dur
sun; sen Ha~ırcı zade ben de 

' Keçeci zadeyim. Hasırla keçe-
nin hatırı uğruna akrabalığı· 
mız da varken nasıl oldu da 
mülakatımız bu kadar gecikti, 
şimdi sizi nasıl affetmeli demiş. 

Hasırcı zade hemen cevabı 

- Allah ömürler versin, Hti· 
fat buyurdunuz amma, efendi· 
miz keçeyi sudan çıkardı. Kul'" 
lan ise ayakları altında sürün· 
mekten hali kurtulamadnıı· 
Nasıl mülakata cesaret eder 
dim .• Demiş. 

Fuat paşa, kendi nüktedan· 
hğını geçen bu sözden hoşla· 
nıp ağayı günlerce konağmda 
alıkoymuş .•• 

* • • Hasırcı zade Mehmet ağayı 
yine bu sualarda; İslamlığı kn· 
bul eden bir hıristiyanın şer'i 
merasimine çağırmışlar .. Herife, 
tekbir, mekbir çektirilip oku" 
nup üfürüldükten sonra, fukn• 
ralıktan imana gelen bu i&lıilll 

için orada hazır bulunan ce· 
maatten para toplam ağa 
başlamışlar. Hasırcı zade Meh" 
met ağa da cebinde bulu• 
nan iki adedi sahih ! [ Ga
zi Altınını ) çıkarıp vermiş ve 
yanındakine dönerek : 

- Müslüman oldu bir kafir 
Şehit oldu iki gazi r 

Demiş •• 
yapıştırmış: TOKDIL ____________ ... +-41 ____________ _ 

1 E!!~~=~~.~~u~~!!~ 
Istanhul radyosu 

Saat 

den) - Karaağaçta Gazi yal• 
okulu.oda 1 nisanda açılacak 
olan Eğitmenler kursuna işti· 
rak için öğretmenlerin bir kış

mı hareket emrini almışlardır· 
Bu iş için Gazi yatı okulunun 
yanındaki çiftlik makinelerile 
birlikte bir yıl için kiraya bağ" 
lanmıştır. Fidancıl.k, aşçıJılc, 
ve meyvacıbk işleri viHiye~ 
fidanlığmda gösterileceği gib• 
tavukçuluk, arıcılık, tavşancı• 

12,30 - 14 arasında Türk musi· 
kisi, halk şarkıları, hava
dis, plak neşriyatı 

18.30 Plakla dans musikisi 

19.30 Konferans, Halkevi na
mına B. Reşat Kaynar 
tarafından terbiye hak
ksnda 

20 B. SAdi ve arkadaşları 

tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları 

20.30 B. Ömer Riza tarafından 
Arapça söyl~v 

20.45 Bayan Safiye ve arkadaş-

hk ve ipek kozacılığı da Gaıi 
yata okulunda gösterilecektir'. 
Alakadarlar hazırlıklara hara-

retle devam etmektedirler. --Jara tarafından Türk mu• • 
sikisi ve halk şarkılara Papanın tamim• 

21.15 Stüdyo salon orkestrası Almanyada bir tahrik 
22.15 Ajans ve borsa haberleri gibi tellkki ediliyor 
22.30 Plaklarla müntehap par- Paris 24 (Ô.R) - Papaoı0 

çalar Alman kiliselerine tamimi aıÜ" 
Ankara radyosu nasebetiyle "Ere Nouvelle,, ga" 

Saat zetesi şunları yazıyor: Bu ta: 
12 30 • 13.30 arasmda plak neş· mim Almanyada bir tahrik gib

1 

riyalı, halk şarkılan, da- telakki edilebilir. Bu Berlin ile 
bili harici haberler Vatikan arasında halledilecek 

17.30 inkılap dersleri Halkevin- bir meseledir. Fakat bizim içi~ 
den naklen bundan resmen çıkacak bı 

ders vardır. Almanya nede." 18·30 Muhtelif plak neşriyatı Vatikana karşı tehditkar b•' 
19 Bayan Makbule ve arka- · 

vaziyet alıyor? Çünkü Hitlerııı 
daşları tarafmdan Türk • 

fikrince Papalık ile yapı1(11'.• musikisi ve halk şarkıları 
19.30 Arapça havadis olan bir muahedenin bile ds•: 

mi ve . degv işmez bir kıyın et• 19.45 Bay Hikmet Riza ve ar- t" 
kadaş1arı tarafından Türk olamaz. O da tesirini kaybe 

memek için canlı hakikatlere 
musikisi be' 

20.15 Konferans bay Kazım uymalıdır. Almanyanın nıua . 
Nami tarafından terbiye delere sadakati muahedelev" 
hakkında metnine sadakat değildir. e 

20.20 Plakla dans musikisi kendi menfaatlerini feda dere; 
21 Ajans haberleri cesini bulamaz. Bu ancak .~:. 
21.15 Stüdyo salon orkestrası yerde ve daima Alman wı 

r7~T./.7JV..L".O:ZZ72'/.ZZZZZng tine sadakatten ibarettir. 
GöZTEPEDE ~ l 

Satılık Ev ~Yangın başlangıc 
.. rıdlJ 

Göztepede, tramvay cad- ~ Ikiçeşmelik Hasta sokagı 
1 

.. 

desi fizerind.e 831 numaralı Niğdeli Mustafa çavuşun 5 ;ıı 
ev satılıkbr. ~ hibi bulunduğu 17 sayılı e(e' 

içinde elektriği, havagazı :\ kömürlüğünden çıkan ated~.:Oı· 
tesisatı vardır. Yeni denile· ~ tişilerek büyümeden sön u 

bilecek haldedir Havadar· N müştür. _ _, ... ,./dfi ~ 
• ezLZZT'_LZ7;/.ZZT'L7""f/.J'J.>J-

dır. Talip olanlar "Yeni ~ 
Asır" idare müdürlüğünden ~ ~ Kiralık E \' 
arzu ettikleri tafsilatı ala· N Güzelyah Nuribey sok 11 ğ~ 
bilirler. 9 • 10 S.4 6 numarada, bütün asri kOes'\, 

a:zTd../J..Z/.!Z.2.2.ZZJroz7.7.7-7.7I/.'/.J b h Ç 
vermek isteyecekJeri pek az foru haiz, büyük 3 

• ill' 
muhtemel bulunmaktadır. fevkalade manzarası ve ıÇ tJ 

Muhabir Belçikanm Fransa de elektriği, suyu ve ba0 >'
05 

tarafından Sovyetler birliği ve 5 odalı ev kirahktır. 1 af 
bazı Batı avrupası devletleriyle Hergün öğleden evve .. rıı' 
aktedilen ittifaklar dolaysile ni evin alt dairesine ın~ 4 

caat. (305) 2-3 · 
endise hissetti2ini ilave edivor. 
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ltalya hariciye nazırı Yugoslavyada 
Genç nazır Yugoslavya hududunda resmen 
selamlandı. Belgradda ·iki vesika imzalanacak .. 
lstanbul 24 (Telefonla)- Bu 

Rabab ltalyadan Belgrada gel
mek üzere hareket eden ltal· 
ya hariciye nazırı B. Ciano 
akşama doğru Yugoslavya hu· 
dudnna dahil olmuş ve Yugos
lavya hükümeti adına resmen 
selamlanmıştır. Itafyan nazırına 
hir heyetle ltalyan gazetecileri 
refakat ediyor. ltaiyan nazırı 
saat dokuz buçukta Belgrad 
İstasyonunda merasimle karşı
lanacaktır. 
Bildirildiğine göre ltalyan 

nazırının Belgradı ziyaretinden 
Küçük Antant ve Balkan hü
kümetleri haberd:.r edilmiştir. 
Konuşmalar, Yugoslavyanın 
müttefikleri tarafından müsait 
surette karşılanmıştır. 

Italyan hariciye nazırının 

refakatinde Stampa, Pikola, 
Koriera della Sera, Gazet del 
Popolo, Telgrahp, Popolo 
D'ltalia, Reccio F acisto, Re
gola ve Lavora Facista gaze
telerinin başmubarrirleriyle 
meşhur Italyah muharrir B. 
Gayda da vardır. Belgradda 
Yugoslavya ile ltalya arasında 
biri siyasi, diğeri ikbsadi iki 
anlaşma vesikası imzası muh· 
temel görülüyor. 

Paris, 24 (Ö.R) - ltalyan 
Hariciye nazırı Belgradda Yu
goslavya başvekili ve hariciye 
nazırı ile görüşmelerinde iki 
memleket arasında muallakta 
bulunan bütün meseleleri hal
ledecek v~ siyasi itilaflar .ftk
dine çalışacaktır. Görüşülecek 
nıeseleler arasında ltalyaya 
iltica etmiş olan Hırvatlar me
selesi, Arnavutfok meselesi 
gibi dikenli meseleler de var
dır. Bir Fransız gazetesi kont 
Cianonun bilhassa Küçük An
tantı bozmağa çalışacağım 
Yazıyor. 

ltalyan hariciye nazırının 
Romaya dönüşünü milteakip 
llıart içinde yapılması muta
savver olduğu halde tehir edi
len Şuşnig'in Roma seyahati 
Vukubulacaktır. Avusturya şan
sölyesi Romada merkezi Av
tupa meselelerini ve ezcümle 
Avusturyanın siyasi ve askeri 
\>aziyetini görüşecektir. 

Roma, 24 (Ö.R) - Harici
l'e na zırı Kont Ciano'nun seya
~ne bütün alakadar payi-

tahtlarda büyük bir ehemmiyet 
verilmektedir. Macar gazetele
ri Belgrad ve Roma arasmda 

-imkan hi!ul olacağını yazıyor-
lar. Belgrad mü lakatı netice· 
sinde ltalya ve Yugoslavya ara-

/talvan lıaıiciye nazm, doktor Aıasla miiMkaf/an esnasında .. . 
do~tca münasebetler kurmak sındaki muallak meseleler hal-
isteyen Düçc'nin uzlaşıcı siya- !edilirse Avrupada halledilemi-
setioden takdirle bahsediyor· .vecek hiç bir ihtilaf olmadığı 
lar. Prag gazeteleri de Yu- tezahür edecektir. 
goslavyaya dost memleket- Alman gazeteleri Belgrad se-
lerin dikkatle takip et- yahatinde, Avrupanın hassas 
tikleri Ciano - Stoyadinoviç noktalarında sulhu tesis gayesi 
mülakatının çok alaka uyandı- takip eden Berlin - Roma mih-
ran mevzuuna temas ediyor ve verinin bir zaferini görmekte-
Yugoslavya-Italya arasında dost dirler. 
ça münasebetler teessüs edince Paris, 24 (Ö.R) - "Ce soir,, 
küçük antant ve ltalya arum- gazetesi yazıyor: B. Mussolini 
daki gerginliğin zail olmasına kaybolmuş prestijinin arkasın· 

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

Iskenderiye civarında hafriyat 

Mısır ve Yunan ilahları-
nın heykelleri bulundu 

İskenderiye, 24(Ö.R)-lskenderiye civarında yapılan hafriyatta 

çok k•ymetli eserler bulunmuştur. Bu eserlerin bulunuşu arkeo· 
loji aleminde alaka uyandırmıştır. ltalyan müze müdürünün baş· 
kanlığında yapılan bu hafriyatta bulunan eserler, Mısır ve Yu
nan ilahlarının hiç bozulmamış heykelleridir. Bunların ikinci asra 
ait olduğu tahmin olunuyor. 

------·----•~D~•M• ... --~--
Duçe, ltalyanın Yemen istiklaline de 
riayet etmekte bulunduğunu söyledi 

Roma, 24 ( A.A ) - B. Mussolini Libyada iken Şamda çıkan 
Elcenireh gazetesinin direktörüne beyanatta bulunarak ltalyanın 
imparatorluk Müslüman ahalisine karşı olan hattıhareketini bir 
kere daha kaydetmiş, Yemene karşı ltalyan maksatları hakkın· 
daki şayiaları yalanlamış ve ltalyanın bütün diğer Arap memle· 
ketleri gibi Yemenin de istiklaline riayet etmekte olduğunu 
bildirmiştir. 

dan koşuyor. Dün kara göm· 
leklilere yaptığı son derece 
şiddetli nutuk, Kont Ciano· 
nun Yugoslavyaya güzel tek
lifler yaparak acele bir 
d iplomatik muvaffakıyetler ka
zanmak maksadiyle Bel
grada hareketi, B. Gran
dinin Loudra komitesindeki 
sözleri hepsinin neticesidir.Fa· 
kat bu siyaset ademi müdahale 
siyaseti ve sulh için son derece 
tehlikdidir. 

"T empı;,, gazetesi de Düçe 
tarafından söylenen nutkun ln
gilterede derin bir dikkat tah
rik etmekten geri kalmıyacağını 
kaydediyor. lngiliz vaizlerinin 
isterik talikati hakkındaki söz-
ler, zecri tedbirlerin acı hatıra
larına ait kayıtlar ve nutkun 
umumi lisanı yakınlaşmayı ko
laylaştırmaz. Ufuk yeniden ka
rarmıştır. Roma ve Berlin bir 
taraftan, diğer taraftan da Pa
ris ve Loudra sulhu yeni bir 
tehlikeye maruz kılmamak için 
soğuk kanlıhkların1 muhafaza 
etmelidirler. Avrupa meseleleri 
o haldedir ki prestij siyasetiyle 
haJJedilemez. Ancak uzlaşma 
ve işbirliği ruhu Avrupa sul
hu için elzem olan siyasi, sos
yal ve manevi muva: eneyi do· 
ğurabilir. 

'' Paris Soir" de diyor ki: 
Muhakkak en büyük bir so
ğukkanlılık lazımdır. Merkezi 
Avrupada acele ve birbirine 
zıt seyahatlerle birden kendini 
gösteren prestij siyaseti bir 
netice vermez. Avrupanın sulh 
ve sükuna ihtiyacı vardır. 

Roma, 24 (A.A) - iyi ha· 
her alan ma'•afilde Kont Cia
nonun Belgr~ d ziyaretine bü
yük ehemmiyet atfolunmakta
dır. 

Belgrad - Roma arasındaki 
siyasi ve ekonomik komuşma
ların bir neticeye yaklaşmakta 
olduğu sanılıyor. 

Başvekil Stoyadinoviçin Se
natodaki beyanatı Roma siyasi 
mahafılinde hususi bir ehem
miyetle telakki olunmuştur. Bu 
beyanat siyasi ve ekonomik 
sahada ltalya ile Yugoslavya 
arasında dostane bir teşriki 

mesai vücuda getirilmesi için 
esas teşkil edebilecek mahi
yette görülmektedir. 

- Hadi 1 H9di gidelim da· yormuş gibi efeleri bu kapış-
yımın evine 1 mak nedir? .•• Bugün bunlar be-

Diye çekmeğe başladı. Ka· nim misafirimdir. Kimseye sal-
tırcıoğlu saadet dolu tebes· mam. 
sümlerle kızın yüzüne bakıp: Köyiii!er Fatmanın dayısma 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: 127 
- Gidelim Fatma 1 Zaten döndü!er. 

ben sana geldim. Dedi. - Ağa ! Bu senin dediğin 

d Katırcıoğlunun bu teklifi 
trbal yerine getirilmiş, yanm 

••at · · d 1 h 
1 . ıçın e ağaç ar ayvan yu· 
:tıyle sımsıkı bağlanmıştı. En 
~de Katırcıoğlu yedeğine atını 

İ,~Pk~eklik yürüyüşiJe direkten 
bu oprüyü geçti, arkasından 
k tün efeler ayni yavaşhk ve u:1tu ile yedeklerindeki atlar 

A P.raber karşı yola geçtiler. 
~feı tbk selameti bulmuşlardı. 
l'-.I erden birikisi direklerdeki 
ı,11•rları söktü, getirdi ve yol-

118 devam ettiler. . 
el l<~t:r~ı~ğlu kafilesi ölüm· 
e1ı k 1 k,tb Urtu muı şen ve şatır 'le yollarda türkü çağı· 
1( d6rt beı gün sonra 
attrcaoğluaun ni1&nlandıj'ı 

Fatma kızın köyüne bir akşam 
üstü girmişlerdi. 
. . . " . . 
Bu ansızın gelen beklenme

dik misafirler; köylüler haber 
alınca cumhur cemaat koşuşup 
karşıladılar. 

Hasırlı köyünün en maruf 
ağası olan Fatmaoın dayısı ve 
oğullarına da Katırcıoğlunun 
geldiği haberi ulaşmca, Ağanın 
çoluk, çocuk bütiin ailesi, başta 
Fatma olmak üzere koşuşarak, 
köyün meydanında atlanndan 
inen, köylülerle hoş beşe ko
yulan efelere kartı çıktılar. 

Fatma dayanamayıp, uluorta 
koştu, Katırcıoğlunun ellerine 
aanlarak bllrmetle öptü, öptll 
v• kolundan : 

Kızın dayısına dönüp : bizi hor görmektir. Biz Katırcı 
- Ağa! Hadi yol ~öster!Biz oğlunu sana bıraktık .• 

yorulduk ! Biraz rahat edelim.. - Efelerini de bize bırak 1 
Derken, köylüler de efelerin Fatmanın dayısı iki elini 

üstüne atılıp: büğrüne verip: 
- Bende misafir kal! - Be adamlar! Dedi.. Uout-
- Sen de bende! tunuz rnu?. Katırcıo,2'lu bu ge-
Diye efeleri paylaşmağa ko· Jişle düğün etmeğe geldi. Ben 

yulmuşlardı. kızım Fatmayı ona nikahlayıp 
Fatmanın dayısı Katırcıoğ· ta, düğününü topluca yapma· 

luna cevap vermeden, köylil· dan,acaba sizde bir tek efenin 
lere bağırdı: misafir ka'masına razı gelir mi-

- Heyy! Bana baksanıza) yim? .• 
Damadımın adamlarını misafir Bu son söz köylüleri sustur-
almak için evvela bana sormak muş,efelerde kahkaha uyandır- { 
lazım. Ben izin verirsem olur. Du- mış, ve Katırcıoğlu ile Fatma 
run baka hm, Allaha şükür unum birbirlerine tatlı tatlı bakışmış-
var, yağım var, erzakım da var. lardı, Fatma kıpkırmızı kesilen 
Siz durun bakalım yahu 1 Ne- yüzünü yere çevirdi, ağır ağır 
dir bu, daha ıellm, sabah ver• yiirüdll, on, on bet adımdan 
meden arkadan dlfmaa ı•li:_ aonra, talYanm 7elleadirerek 
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ispanyada cun1huriyet ordusu 

ileri hareketinde dün de 
devam etmiştir ••• 

Asi Harp gemisi Pertega limanını 
bombardıman ederek ölüm saçtı 

Ceplzeı•e giden cumllum•et< i asbwfr.r 

Madrid, 24 (A.A) - Res:ni 
bir t~bliğde Cumhuriyetçi kuv· 
vetlerin Guadalajara cephesin
de ileri hareketlerine devam 
etmekte oldukları bildirilmek
tedir. 

Valensia 24 (Ö.R)- Dün 
akşam saat 21 de bir asi harp 
gemisi Perlega limanını 15 
dakika müddetle bombardıman 
etmiştir. Sivil ahali arasında 
7 ölü ve 30 yaralı kaydedil
miştir. 14 yaralı vahim vazi· 
yettedir. Bir mermi bir meydan
da birçok çocukların sığınmış 
oldukları bir köşk yakınına 

düşmüştür. Asi harp gemısı 
açıktan ve 16 kilometre mesa· 
feden ateş etmiştir. 

Üç asi tayyare Velikorlo kö
yü üzerinden uçarak şimendi

fer köprüsü yakınma üç bom· 
ba atmışlar. Kurban olmamıştır. 

Roma, 24 (Ö.R)-Aviladan 
bildirildiğine göre cumhuriyet· 
çilerin son derecede şiddetli 
hücumlarına rağmen Guadala
Jara cephesinde nasyonalistler 
8 marttan 15 marta kadar 
şimal ve cenupta kazandıkları 

mevkileri muhafaza edebilmiş· 
)erdir. 

Italyanın askeri haysiyeti 

Guadalajara bozgunu 
Romayı heyecanlandırdı 
Mussolinin en çok emniyet beslediği biı 

general bu harpta maktul düştü 
Londra, 23 (A.A) - Daili 

Ekspres gazetesi aldığı mah-

rem haberlere istinaden Mus
solininin askeri şeflerle ispan

ya vaziyetini tetkik edeceğini 
yazmaktadır. 

Duçe acaba ispanyaya yeni 
kıt'alar gönderilmesine mi ka· 
rar verecektir?. Yoksa ademi 
müdahale komitesinde gönüllü
lerin geri ça~ırılmasını mı tek
lif edecektir? 

Gazete bu suali sorduktan 
sonra şunları ilave eylemek
tedir. 

Şimdi ltalyanın askeri hay
siyeti mevzuubahistir. Italyan 
kıt'alarının ispanyada uğradık
ları muvaffakıyetsizlik esnasın· 

koşup kaçb .• 
. . . . . . . . . . . . . 
F atmanın dayısı efelere mü

kemmel sofralar attmp karın
larını doyurduğu sırada Kabr· 
cıoğlu ile karşı karşıya görü· 
şüyorlardı. 

Katırcı oğlu: 
- Ağa ! ben çok yorgunum. 

Görüşmeğe bile takatim yok ! 
Yorgunluk işti hamı kesti, bana 
şimdiden bir yatak hazırlat 1 

Dedi. 
Ağa: 
- Oğlum ! yorgunluğunu al

dırmak için hazubk yaptırırım. 
- Yok! yok 1 yok ! sıra111 

deiil ! O iş varın akşam olsun. 
Senin şimdi yapacağın iş, 
evveli bana bir yatak, ondan 
ıonra, köyün İmamma yarın 
için tenbih, arkasından sen ne 
yaparsan yap ona kanşmam! 
Benim şimdi hiç bir şey söy-
lemeğe ve yapmağa mecalim 
yok. Getiri bir ayran içip ya• 
tarım" 

da Mussolininin en kıymetli 
g<:nerallerinden biri öldürül
müştür. 

Ouçeoin yakmda verecegı 
karara intizaren ispanyada 
hizmet etmek istiyen ltalyan
lar hali tahşit kamplarına ka
bul edilmektedirler • . 

N evs Chronicle ve Daili He-
rald gazeteleri de Mussolininin 
ne gibi bir karar ittihaz ede· 
ceğini merak etmektedirler. 

Bu gazeteler Duçenin Gua-
dalajara hezimetinin intikamı• 

nı almağa kalkışmasından 
korkmaktadırlar. 

Nevs Cbronicle gazetesi 
böyle bir tahrik karşısında bi
taraf kalmak gittikçe müşkfi
lit kesbedecektir, demektedir. 

Dedi. Ağa bu sırada daya
namadı, koca bir kise yağh 
ayran getirdir, Kahrcıoğlu ka
laylı ve geniş bakır kasenin 
içindeki yağlı ayranı icerek: 

- Sa hah görüşelim ! 
Diyerek hazırlanan yatağına 

sokuldu, yorgunluğunun verdiği 
ta~h bir uykuya daldı, uyudu. 

Yorgun efeler de karınlarını 
doyurduktan sonra birer tarafa 
uzandılar .•. O gece böyle geçti .. 
Fakat köyün içinde de ertesi 
günün hazırlıkları tam bir şevk 
ve iştiba ile alındı, tedarik
lendi .• 
. . . . . . . 
. . . . 
Ertesi günU sabahleyinden 

başlıyarak akşama kadar dü
ğün hazırlığı arasında, Kahrcı
oğlu erkenden uyanmış, imamın 
ve nikib şahitleri ile kız ve
killeri huzurunda Fatmayı ni
kabına kabul etmişti. Artık 
iş olmuş, bitmişti. 

- BlllMdi -



aanlfe a YENl ASIR 

Beşiktaş, yarın gel:yor •• •• Fuar komitesi to~landı • ı 

ilk maç cumartesı gunu Fuar ayında lzmırde b~r 
Üçok spor a yapılacak çok eğlenceler yapılacaK 

Beşiktaş 

Milli küme temaslarının ikin
ci haha maçlarına Cumartesi 
ve pazar günleri Istanbu!da, 
Ankarada ve şehrimizde devam 
edilecektir. Bu haftaki maçlar
la birHkte seyahatler silsilesi de 
başlamış oluyor. Beşiktaş takı
mı lzmire hareket ederken F e
nerbahçe de Ankaraya hareket 
etmek üzere bulunuyor. 

Türkiye spor muvazenesi için· 
de kuvvetli Beşiktaş kulübünün 
tarihi daima şerefli netice
lerle doludur. Yirmi küsür yıl 
içinde siyah - beyaz forma 
altında memleket sporuna sayı
sız hiımetler eden bu nezih 
kulüp oyuncularının lzmire ya
pacakları seyahati memnuni
yetle, zevkle karşılıyoruz. 

Daha üç gün önce Taksim 
stadyumunda Fenerbahçe takı· 
mını mağlup eden siyah • beyaz 
formalı oyuncuların Izmirde ya· 

takımı 

lardır. 

{4 Mti'V M r n'# 

Üçok spor takımının yapa
cağı ilk karşılaşmanın çok 
zevkli tarafları olacağını daha 
şimdiden tahmin edebiliriz. 
Üçok spor kadrosunda mevcut 
spor yıldızlarının iyi idare ve 
hüsnü niyetle hareket ederek 
Beşiktaş çocukları karşısında 
muvaffak olmalarını temenni 
ediyoruz. Bu maçlar, Türkiye· 
nin yeni milli takım kadrosu
nu meydana çıkaracağı için 
çok çalışmak, fazla enerji sar
fetmek lazımdır. Bahusus ki 
takımlarımız bir müddetten 
beri tanınmış bir futbol antre· 
nörünün bilgisinden istifade 
etmişlerdir. Üçok spor takımı 
eğer tam kadrosile sahaya çı
kar, iyi idare edilirse Beşik
taşı mağlüp etmek bile imkan 
dahilin~ girer. 

lzmirli ve lstanbullu gençlere 
daha şimdiden iyi şans temenni 
ederiz 

S.N. 

Enternasyonal futbol ve tenis 
temasları hazırlanıyor 

lzmir Enternasyonal Fuar Bu ay içinde lzmir, en müs-
komitesi, dün akşam reis Dr. tesna günlerini yaşıyacaktır. 
Behçet Uz'un başkanlığında Avrupadan celbediiecek orkes-
toplanmış ve Belediye reisinin hanın fuar gazinosunda çala-
Ankarada yaptığı temaslar cağı parçalar fuarın her ye· 
hakkındaki izahatırıı dinlemiş· rinde işitilebilecektir. Ses ge· 
tir. Hükümetimizin İzmir enter- nişletme tertibatı tamamlana· 
nasyonal fuarına ve lzmire ait caktır. 
işlere karşı gösterdiği yüksek Yer altı elektrik santralının 
alaka minnetle karşılanmıştır. kat'i ihalesi yapılmıştır. Fuarda 

Dünkü toplantıda fuar ihza- yeniden tezyinat sütunları mey-
ri bütçesi üzerinde de göriiş· dana getirilecektir. Bu yıl fua-

rm açık bulunduğu günlerde 
meler olmuştur. Basmane·Dr. 

Izmirde enternasyonal mahiyetMustafa ,. Bey,, caddesi ara· 
te futbol. güreş ve tenis mü· 

sındaki yolun münakasaya çı- sabakaları yapılacaktır. Maçlar 
karılmasına, fuar atraksyonu· hakkında federasyonla yapılan 
nun kuvvetlendirilmesine ka- temaslar iyi netice vttmiştir. 
rar verilmiştir. Fuar münasebetiyle lzmire ge· 

Öğrendiğimize göre 937 fu- lecek halk bu suretle vaktini 
arının en cazip noktaları fuar istifadeli ve eğlenceli geçire-
ayı içerisinde lzmirde yapıla- cektir. Paviyon satışları hara-
cak eğlencelerin çokluğudur. retlidir. -···· Devlet hava yolları 

iniş sahaları bir ay 
içinde bitirilecektir. 

Bursa 23 (Yeni Asır)- Dev
let Havayolları Umum Müdür
lüğünce Anadolu içinde inti· 
hap edilen ihtiyari iniş saha· 
larından biri de buraya bağlı 
Yenişehirde bulunmaktadır. 
Bundan bir müddet evvel, An-
kara hava istasyonu müdürü 
Bay Abdullah Bülbül tarafın· 
dan intihap ve tesbit edilen 
bu meydan 400 metre murab
baında ve kasabanın çok ya
kınındadır. 

Çarpışan 
ecnebiler 

••• 
- Baş tarafı 1 ınct sahifede -

sademede ölen ltalyan gene
ralinin kıtaatının kumandasını 
general Franko deruhte et
miştir. 

Bilbao 24 (Ö.R)- Son gün
lerdeki yağmur ve karlar cep· 
helerde harekata mani olmak
tadır. 

Londra 24 (Ö.R)- Italyanın 
tali komitede gönüllüler mese
lesinde çıkardığı müşkülat ade
mi müdahale işini tehlikeye 
koymamaktadır. 29 mart gece
sinden itibaren umumi kontrol 
işi başlıyacaktır. 

Londra 24 (Ö.R) - Kabine· 
nin bu sabahki haftalık içti· 
maında bilhassa Italyamn is-
panyadaki gönüllülerini almak
istinkafile çıkan vaziyet gatü-
şülmüştür. Zannedildiğine göre 
B. Eden arkadaşlarına lngiliz-
ltalyan münasebetle~i mesele
sinin bütünlüğü üzerinde iza
hat vermiştir. 

Roma, 24 (A.A) - lngiliz 
büyük elçisi, hariciye nazırı 
Kont Cianoyu ziyaret ederek 
ltalyanm ispanyadaki gönüllü· 
ler meselesinde aldığı hattı 
hareketi protesto etmiştir. 

Roma, 24 (A.A) - ispanya 
işlerim~ Milletler Cemiyetinin 
müdahale ettirilmesi yolunda 
bazı ecnebi mahafilde mevzuu 
bahsedilen mesele Romada va
him ıekilde mütalaa olunmak
tadır. Romada mevcut kanaate 
göre, bugün bazı ecnebi mat-
buat ve efknrında Habeş me
selesinde müşahede edilen 
ltalyan aleyhtarı bir nevi kua
Jisyon mevcuttur. Mussolininin 
nutku birçok cihetlerden iki 
Teşrinievvel 1935 de söylediği 
nutku hatırlatmaktadır. Hükü
metin en salahiyettar ağızları 
bir çok kereler ltalyanın is-
panyada bir komünis cumhu
riyeti teessüsüne asla müsaa
de etmiyeceğini söylemiştir. 
ltalyanın bu vaziyeti asla de
ğişmiş değildir. 

pacakları temasların kıymeti 

çok büyüktür. Birçok .tanınmış 
fu tbol yıldızlarımız Beşiktaş 
kadrosu içinde yer almışlardır. 
Fenerbahçeye karşı elde ettik-

leri galebeden sonra lzmirde 
y.:ıpılacak temasların bi:yük 
bir alakayla karşılanacağını 
kuvvetle ümit etmek isteriz. 

NOT - Beşiktaş takımının 
lzmirde yapacağı temasları An-
kara mıntakasından, eski milli 
bkım sağ insaydı H.Alaettia, 

Bu hafta tekrar Y enişehire 
gelen müdür Bay Abdullah 
s&hanın tesviye işile buna ta
alluk eden teknik hususata 
nezaret eylemiş ve dün Anka
raya avdet etmişti~ 

layııareci Bay Ahdulla/ı Bülbül 
ve oradaki saba meselesi üze
rinde valiniz Bay Fazlı Güleç· 
le kat'i neticeyi görüşerek Ada
naya geçecektir. 
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~ Göztepede 

Beşiktaş takımını cumartesi 
gfinü saat on altıda Üçok spor 
takımının karşısında, Alsancak 
stadında alkışlıyacağız. Misafir 
takım pazar günü Doğansporla 
ikinci temasını yapacaktır. 

Beşiktaş takımını selamlar
ken lzmirli oy unculardan lstan· 
bulun çok kıyır,etJi futbol yıl
dızları karşısında iyi oyun, iyi 
futbol ve nezih spor bekledi
ğimizi arzetmek isteriz. Biz 
milli küme temaslarında lz
mirli-lstanbullu rekabetini kü
çük kelimeler olarak kabul 
ettiğimiz için istediğimiz mem· 
leket sporu adına iyi sonuç-

Fenerbahçenin Ankarada ya
pacağı temasları Üçokspordan 
B.Mustafa idare edecektir. 

B.Mustafa bu sabah Anka· 
raya hareket edecektir. 

•••••••• 
Pamuk tohumları 

Vilayetimiz müstahsilleri ihti
yacı için Ziraat Vekaletinin 
göndermeği kabul ettiR'i akala 
cinsi pamuk tohumları gelmeğe 
başlamıştır. lzmir merkezi ihti
yacı için ayrılan 30 tondan 
ilk parti olarak 13 ton gel
miştir. Kazalara mürettep olan 
miktar da yolda bulunmakta· 
dır. Pamukların müstahsillere 
ne suretle tevzi edileceği hak
kında bütün kazalar ziraat 
memurlarına talimat verilmiştir. 

HiSSi, AŞKI 
ROMAN 
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Seniha mahkemenin verdiği talik kararını 
bUyUk bir soğuk kanhhkla dlnledl 

Devlet hava yoJları umum 
müdürlüğü; daimi hava sefer
lerinin başlıyacağı şu günlerde 
bütitn hava istasyonlariJe, mec
buri ve ihtiyari iniş sahalarını 
bir ay içinde bitirecektir. Bu
nun için pilot bay Abdullah 
Bülbül Ankarada birkaç gün 
kaldıktan sonra lzmire inecek 

Ankaradaki umumi istasyon
dan başka Anadolu içinde ku
rulmakta olan iki büyük istas
yonun biri lzmirde, diğeri de 
Adanadakidir. Bu itibarla mü
düriyeti umumiyece bu iki ha-
va istasyonuna bilhassa ehem• 
miyet veriliyor. ........... 

Ruam mUcadelesl Mogol kadın kayakçllar 
Edirne (Hususi muhabirımiz- lstanbul, 24 (Hususi) - Mo-

den) - Trakya bölgesinde gol kadın kayakçılarından mü-
yapılmakta olan ruam savaşı teşekkil grup ta Kazan ile 

Moskova arasındaki mesafeyi 
muvaffakıyetle sona ermiş ve katetmeğe muvaffak olmuşlar-
bu suretle birçok hayvanları dır. Kahraman kayakçılar bu 
mahveden bu hastalığm yuva- seyahate geçen llkteşrinde baş• 
Jarı yok edilmiştir. lamışlardı. 

sunuz. Yani talakı istiyen her Nihat, bir çok genç kadınlar 
ikinizsiniz. Bu işin tamir yer- için ideal bir zevç olabilir. Şu, 
lerini aramak vazifemdir. Siz, boşanma dakikamda bile bunu 
Seniha hanım, zevciniz Hüsa· açığa vurmaktan ıevk duyarım. 
mettin Nihat beyden ayrılırken Hüsamettin Nihat - Sayın 
çok düşünmeniz, kurulu bir bakim., istidama melfuf boşan-
yuvayı yıkuk~n nefsinizden ma fezlekesinde sayılan boşan-
fedakarhk yapmanız lazım.. ma sebepleri, bizim nihayet 

Siz Nihat bey. Seniha hanım ayni ev içinde idamei bayat 
gibi iyi bir ev kadınını yuva edemiyeceğimizi meydana ko-
kadronuz dışında bırakırken yuyor. Seniha hanım hakkında 
daha temkinli hareket etmeniz başkaca bir şikayetim yoktur. 

Karşısında tahminen otuz tin Nihat bey.. Ben dosyanızı lazım .• Ayrılmanızın maddi se.. Kendileri gençtir. Yarın, ben-
yaşlarmda kır saçı genç bir ve boşanma istidalarınızı daha bepleri nedir, bunları birer den boşandıkları zaman belki 
kız yer almıştı. Genç ve bil- mahkemeye çıkmadan da tetkik birer anlatınız. de başka bir yuvanın ikizli 
gili hakim, Senihanın oturma- etmiştim. Boşanma için sayılan Seniha - Huzurunuzda bo- şahsiyetlerinden biri olabilirler. 
sından sonra mübaşire işaret sebepler kanuni mevzuata uy- şanmaya talip olurken, boşan.. Seniha hanım, bir erkeği 
etti : makla beraber Ü'zerlerinde bir ma istid'amda boşanma sebep- mes'ut edecek meziyetlerden 

- Hüsamettin Nihat bey.. az tevakkuf etmek faydalıdır. lerini tamamen saydığıma ve • hemen hepsine maliktir. Ken· 
Genç adam sararan çehre- Ben bu işte, sizin karşmızda bu sebepler yüksek mahkeme- dilerine yeni hayatlarında saa-

siyle müşkülatla odaya gire- yer almakla, vazifeten hususi- nin hakkımızdaki kararına mü- det dilemekten başka birşey 
blldi. Hakim hanımın: Şöyle yetinize girmiş bulunuyorum. essir olacağına kaniim. Bunla- elimden gelmiyor. Talakıı.aıza 
buyurunuz, ikazına cevap ver- Bu itibarladır ki herşeyin açık- rın haricinde Hüsamettin Nihat karar vermenizi yalvarırım. 

Kasap llasan N 
Göztepe tramvay durakN 

yerinde bulunan 
dUkklnımızda 

KuzuEti4Q 
Dana Eti3Q 
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 ıiparişler derhal 
gönderilir. 
Telefon Numarası 2714 

s. 6 3-5 (507) 
7JC7l 

dir. Bununla beraber artık bir 
arada yaıamamıza imkan kal
mamııtır. 

H. Nihat - Istırabın insan• 
ları bazı külfetlere katlandığı 
olabilir sayın hakim.. Siz, ha
kimlik otoritenizin verdiği sa-
lahiyetle bizim için birçok g~
çiştirici kararlar aramak mev-
kiindesiniz. Şunu açıkça anlat
mayı vicdan borcu biliyorum ki, 
bu işin su götürür yeri kalma
mıştır. Sizden talik karan yal· 
varıyorum. Bu lazımdır. 

Hakim - Fakat ben, böyle 
bir dava ile karşılaşacağımı 
ümit etmiyordum. Siz ayrılaca
ğınız dakikada bile birbirinizin 
meziyetlerini tefrik edecek ka
dar ileri gidiyorsunuz. Çok 
düşünmeniz icap ettiğini hatır· 
latırım. 

• • • • • • • • • • • . . . . . . . . . 
Seniha mahkemeden elde meden yerine yerleşti. Dosya- ça anlatılmasını temenni ede- beyden hiçbir şikayetim yok.. Seniha - Onunla geçirdi-

ettiği talak kararından bitkin 
daki istidaların okunması uzun rim. Bu suretle maksada daha Kendisile bir arada, ayni yuva gım yıllar içinde hazan ara· bir vaziyette çıkmıştı. Otomo-
sürmemişti. Hakim hanım söze kolay yaklaşmış olursunuz. kadrosu içinde geçirdiğim mızda fikir ayrılıkları olmuştur. bil içinde KızılçulJu yolunu 
başladı : Bu dava önünde ikiniz de dört yıl içinde bir defa bile Bunlar, elle tutulamıyacak, tırmanırken çok yorgundu. Bir 

r
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Baş döndürücü 
sür'at asrında 

An karadan Umurluya bir 
mektup 6 gUnde geliyor 

19-8-836 tarihli nüshanızda 

çıkan bir yazımda Umurlumu
zun mühim bir ihtiyacından 

bahsetm;ş ve köyümüze bir 
posta şubesi açıiması için haklı 
bir talepte bulunmuştum. Ma
atteessüf bugüne kadar bu hu· 
susta her nedense hiç bir eser 
görülmedi. Fakat postahane 
zarureti ayni şiddetle devam 
etmektedir. Buna bir misal ol
mak üzere leffen bir zarf tak· 
dim ediyorum. Bu mektubu ben 
bu ayın on altısında Ankara 
postahanesine verdim. Ankara 
postahanesinin 16·3·937 tarihli 
damgası da zarf üzerindedir. 
Ayın 22 sinde kendim Umur
luya geldiğim zaman aynı tren· 
de çıkan mektuplar arasında 
kendi yazdığım bu mektubun 
da çıkması beni çok müteessir 
etti. Zarfın ü:ıerindeki damga-
ları tetkik ettim; mektubu ev· 
velki yazımda da mufassalan 
arzettiğim gibi posta memuru· 
nun hatası yüzünden evvelemir• 
de Uluburluya gitmiş ve ora• 
dan buraya gelmiş ve bu su• 
retle de iki günde mahalline 
varması icap eden mektubum 
altı günde gelmiş oluyor. Bu
nun ne gibi bir mana taşıdı-
ğını izaha lüzum görmüyorum. 
Yalnız bu mektubumun muhte· 
rem gazetenizde intişarını bil· 
bassa rica ederim. 

Umurlu şirketi direktöril 
HALiT ÇAYIRLI 

Trakyada 
fare savaşı 

Edirne (Hususi) - Fare sa• 
vaşı fare tf~spit edilen yerlerde 
kuvvetle devam etmektedir. 
Çanakkalede 5000, merkez ka· 
zasına bağlı 9 köyde 24.000, 
Tekirdağ vilayetinin Malkara 
kazasanda 3 buçuk, Çorluda 
93900 ve Tekirdağ ilçesinde 
94850 dekarlık bulaşık yerlerde 
fare olduğu tespit edilmiş ve 
kuvvetli bir savaş yapılarak 

yüzde 75-80 nisbetinde fareler 
itlaf edilmiştir. ikinci taramada 
bu arazi bu muzır mahluktan 
tamamen temizlenecektir. Sa· 
vaşa devam edilmektedir. 

Kontes yok 
Londra, 24 (Ö.R) - Tayya· 

resife kaybolan Kontes Bed
fordu bulmak üzere 10 tayyare 
muhtelif noktalardan hareket 
etmişlerdir. 

haber vermek, sonra da uzanıp 
yatmak istiyordu. O, bütün bir 
hayata nihayet veren ka· 
rarı büyük bir soğukkanlı· 
bkla dinlemiş, ancak kararı 

dinledikten sonra gözlerinen 
bşanan yaşlara mani olamamış 
idi. Ne de olsa bu da bir inhi· 
damdı. Kendi hesabına olmasa 
bile, beraberce yaşadığı ve 
neş'elerine, kederlerine ortak 
olduğu bir adamı alakalandır· 
dığı için elem duymuştu. 

Kapıda kedisini karşıhyan 
Ümidin kollarına kendisini 
bırakırken göz)'aşlarına da ce
reyan veriyordu. Ümit onu oda· 
sına çıkarmış ve buhranının 

geçmesini beklemişti. Bir ara· 
lık saçlarını okşıyarak konuştu: 

- Seniha, dedi. Teessürü
nün derecesini takdir ediyo· 
rum. Asıl şu dakikada konuş• 
mıya, içini dökmiye ihtiyacın 
var. Halbuki ben bunu mah· 
zurlu görüyorum. istersen bir 
müddet iıtirahat et. •• 

- Seniha hanım, Hüsamet- davacı mevkiinde bulunuyor- beni incitmemiıtir. Hlisamettin aöıle sı6rllemiyecek ebepler- dakika enel netice i Ümide 
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Dahilden buğday sevkiyatı arttığın
dan fiatler biraz 2'evşemiştir 

-rpa piyasası da gevşektir - P muk tlatlerl ayni seviyede kalmıştır· Elde daha 
•o bin çuvalhk UzUm stoku vardır - Zeytinya-ı fiatlerl suStula mUtemaylldlr 

t' Son hafta içinde şehrimiz 

1
1caret ve zahire borsası tara
~ll~an neşredilmiş olan gün
tı tlık satış listeleri muhteviya-
nın icmalinden anlaşıldığına 

göre bu müddet içinde borsada 
~Şağıda işaretli eşya karşıla
•tında gösterilen fiatJerJe mu-

t•ınele görmüştür. 
IYa isimleri Salış mikdan 

Haftalık fiati 

8 çu. az çok 
A. lğday mu. 6812 5.875 6.875 
t/Pa ınu. 360 3.75 4.75 
S:lıut 10 730 7.50 
.. sarn 69 15.75 16. 
•nıuk mu.(ba.568 42. 45.50 

.. " çek.(ki. 15000 3.55 3.55 
ı.'':'ınut m.(k.1102 210. 475. 

cır 737 3.375 4.875 
~ekird, üzüm 1817 5. 20. 
•ıulya 60 8. 8. 

Buğday 
Son hafta içinde borsada 

~~hlrnış olan buğdaylar nevi 
ıtıbariyle aşağıda gösterilmiş 
•ed. fiatleri hizalarında işaret 
e ılrniştir: 
Nevi Çuval Fi at 

asgari azami 
Uşak yumuşak 5367 6 6,875 

.. sert 833 6 6,75 
M '' çavdar 132 5,875 5,875 

uhtelif mallar 480 6,125 6,25 
6812 

Dahilden lzmire yapılmakta 
01an buğday irsalihnın bilhas· 
•a son günlerde şehrimiz ihli
)acının fevkinde bulunması pi
t•sada az çok bir şişkinlik 

Usule getirr .ış ve bu yüzden 
alıcılar nazı . hareket etmeği 
~tnfaatlerine uygun gördükle-
tınd . . . M en pıyasa gevşemışhr. ev• 
~datın bu suretle devamı ha-
111de fiatlerde mahsüs tenez
kiiller kaydolunması ihtimali 

Uvvetlidir. 

Arpa 
Son haf ta içinde borsada 

, ".hlrnış olan arpaların nevi. 
~1kdar ve fiatleri berveçhi 
lt' ~ sur~tte borsa bültenlerinde 
t<>rüf rnüştür : 

Fi 
Ne · ~ vı Çuval Az Çok 
rpa Uşak mah 165 4,00 d,25 

., ~uh. ~a. ,, 165 3,75 3,75 
~ •. on gunlerde pek müsait bir 
" ~'Yet gösteren havalar dola-
.1ısıle 'ht" d . llal .. arpa ı ıyacı te rıcen 
fi IDaga başlamış olduğundan 
tu"tler de tenezzüle yüz tutmuş
llır. Halen piyasada 4 kuruşa 
it cıya nadiren tesadüf edilme
h . başlanmıştır. Bu itibarla 
tak! mahsulün idrakine kadar 
~ 1 arpa fiatlerinde biraz te• 

;~ül kaydedileceği söyleniyor. 
~.. bsadi mıntakamızın bazı 
~, •.nıJarından arpa mahsulünün 
llu:~Yeti hakkında şimdilik mem
._,kYete değer haberler gel· 
•tp tedir. Alakadarlann umumi 
~ .. k~ ~a~sul _vaziyeti hus~sun· 
')id· Ürnıtlerı de kuvveth ve 

ır 

Bu .... 
''kt· ıun ıçin arpa piyasası gev

ır. 

Pamuk 
Son h hp 1 afta içinde borsada 1 lllış ' t\l 

8 
o.an pamuk satışları 

~'tiUrctJe hülasa oluna bilir: 
Balya fiati 

~ .. 
'·~ b' . . ırıncı 

az çok 

.... IJ 
1t iki ~r hazır 132 44 45 50 

llcı mallar 391 4 2 43 

~bil 'k• harar 
'•e ı ınci " 40 42 42 

" vadeli 25 45 40 
• S4Ji balva 40 harardır. 

Pamuk piyasası son hafta 
içinde de dur~un geçmiştir, 

Sahş miktarı geçen haftaki 
yekuna baliğ olamamakla be
raber fiatler ayni seviyede kal
mıştır. Türkiye dabiJi ihtiyaçlar 
için yapılan mübayaat 44 ku· 
ruş üzerinden cereyan etmek
tedir. ihraç için bu sıralarda 
mübayaat yapılmamaktadır. 

Pamuk fiatleri bugün için 44 
kuruştan istikrar göstermekte 
ise de bu istikrara pek te sağ
lam gözle bakılmamaktadır. 
Alakadarlar piyasanın alacağı 

istikamet hakkında bir fikir 
ve kanaat izhar eylememekte
dir. 

Palamut 
Borsa neşriyatına göre son 

haftanın palamut satışları şu 

ıekilde icmal olunabilir: 

Nev'i kental 
Tırnak 367 
Kaba 283 
Kaba engin 209 
Rüfüz 243 
Yekun 1102 

Fiat.ı 
asgari azami 

440 475 
275 370 
250 285 
210 270 

Palamut piyasası fiat nokta
sından geçen haftaki vaziyetini 
bu hafta da olduğ:ı gibi muha· 
faza etmiş olmakla satış m'k· 
tarı geçen haftadan aıdır. Bu 
da umumi piyasa vaıiyetinin 
bir n~ticesi olarak telakki edi
liyor. 

incir 
Borsa neşriyatına gör~ son 

hafta içinde satılan' incir mik
tarı 737 çuval hurda mallardan 
ibaret olup ayni neviden olan 
bu malların fiatleri 3,375 • 4,875 
kuruş arasında mütehaliftir. 

Son haftaya ait hurda sahş
larile beraber en son rekolte
den bu tarihe kadar borsada 
181733 çuval incir satılmıştır. 
Bunlardan 12288 çuvah hurda, 
mütebakisi muhtelif nevilerden 
incirdir. 

Çekirdeksiz üzüm 
17 ili 23 - 3 - 937 tarihleri, 

borsaca neşredilmiş olan gün
delik satış listelerine göre 
mezkur tarihlerde borsada gün
delik itibariyle satılan çekir
deksiz üzüm miktar ve fiatleri 
şöyledir: 

Satış Miktarı 
tarihi çuval 
17-3-937 338 
18 " " 330 
19 " " 153 
20 " " 319 
22 " .. 217 
23 .. .. 460 
Yekiın 1817 

Fiat 
asgari 
10 

7 
5 

10 50 
10 
9 

azami 
18 
20 
19 
19 50 
15 
16 

Bu suretle mevsim başaodan 
23-3-937 akşamına kadar bor• 
sada 420894 çuval ve 1920 
torba çekirdeksiz üzüm satılmış 
demektir. Bugün için elde mev• 
cut stok 50-60 bin çuval tah
min ediJiyor. 1935 rekoltesin
den geçf:n senenin bu tarihine 
kadar satılmış olan ~ekirdeksiz 
üzüm miktarının ise bu seneki 
satış yekunundan 78504 çuval 
ve 2410 torba fazla olduğu an
laşılmıştır. 

Şimdilik piyasada durgunluk 
mevcut ise de fiatlerde az çok 
bir istikrar belirmiştir. Bilhassa 
Almanya iJe ticari münasebat 
tabii mecrasına girdiği daki
kadan itibaren üzüm fiatleri
nin yeniden caalanaca;. ve 

iş lerin derhal inkişaf cyliye
ceği ümitleri kuvvetlidir. 

Zeytinyağı 
Borsada son hafta içinde zeytin 
yağı satıldığına dair bültenlerde 
bir kayıt görülmemiştir.Hariçte 
yaptığımız tahkikattan ise hafta 
içinde yüz tonu mütecaviz mal 
satıldığı anlaşılmıştır. ihracat• 
çılar fiatierin düşmesi üzerine 
derhal kuvvetli mübayaalara 
başlamışhr. Ancak piyasada 
en son fiat beş asitli mallar 
için 46.5 kuruş . o!up alıcıların 
son günlerde yalnız 46 kuruşa 
mal mübayaasıoa taraftar ol
dukları da öğrenilmiştir. 

Bu itibarla son günün piya
sası hakkında kat'i birşey ifade 
edilememekte ve fiatlerin biraz 
daha düşmesi ihtimalinden 
bahsedilmektedir. 

SAiR ZEHAIR VE 
HUBUBAT 

Nohut, fasulya 
Halen alıcı mevkiinde yalnız 

leblebiciler vardır. İhracat işi 
yoktur. Mal esasen azdır. Ge
çen senenin bu tarihlerinde 
nohut fiatleri 6,25 - 6,75 kuruı 
arasında temevvilç elmiıti. Fa
aulye üzerine de iş azdır. 

Susam 
Zeytinyağı fiatlerinin tenez· 

ıülii karşısında susam fiatleri 
de tenezznle yliz tutmuştur. 

Hafta alıcılannı helvacılar teş· 
kil eylemiştir. Mal azdır. Ge
çen senenin bu sıralarında fi· 
atler 17 - 20 kuruı arasında 
bulunmuştu. 

P. çekirdeği · 
Piyasada mabsüs bir gev· 

şeklik vardır. Bunda da zey· 
tioyağı piyasasının tesiri gö· 
rülmektedir. Fiatlerde beş 
santim kadar gerileme vardır. 
Geçen senenin bu tarihlerinde 
pamuk çekirdekleri 3 - 3,5 
kuruş arasında fiatlerle mua· 
mele görmekte idi. 

UMUMi PlY ASA V AZIYETI 
Borsada satılmakta olan ih· 

racat maddelerinin fiatlerinde 
mahsüs tenezzüller ve muame· 
Jitta da durgunluk vardır. Bu 
haı doğrudan doğruya Alman· 
ya ile olan ticari münasebet• 
)erimizin şu sıralardaki vaziye· 
tine hamledilmekte ve bunun 

kabulü halinde ·piyasamızın 
tt:krar canlanarak işlerin inki· 
şaf eyliyeceği kuvvetle tahmin 
ve hesap edilmektedir. 

••• 

Kahirede Mü
himmat fabrikası 

Kahire, 24 (A.A) - Kahire 
civarında ilk milli mühimmat 
fabrikasının inşasına karar ve• 
rilmiş ve bu husus için lngiliz 
endüstri mümessilleri ile müza· 
kerelere başlanmıştır. 

Montröye gidecek 
Mısır heyeti 

Kahire, 24 (A.A) - Niya
bet meclisi Montrö konferan· 
sına iştirak edecek Mısır he
yetinin salabiyetnamelerini imza 
etmiştir. 

Mısır hariciye nazın Parise 
hareket elmiftir. Kendisi ora
dan Moaklye 1r1decektir. 

ltalyanın hareketi hayret uyandırdı 

G. F ranko kat'i zafer kazanmadan 
Italyan kuvvetleri geri çağırılmıyacak -Bunu ltalyanın Londra sefiri 

komitesine bildirdi. Haber 
ademi müdahale 

elim tesir yaptı 
Pariı 24 ( Ô.R ) - Ademi 

müdahale komitesinde lspan· 
yadan Italyan gonüllülerioin 
geri çafrmlmıyacağı hakkında 
kont Grandi tarafından yapı· 
lan heyecanlı beyanatı dün gece 
ajanslar tarafmdan hüliisa ola
rak şu şekilde bildirilmişti: 

ispanyada dahili harp bitme
den bir tek ltalyan gönüllüsü 
bile ispanyayı terketmiyecektir. 
Bu2ün gelen yarı resmi 
haberler bu beyanatın, Ital· 
yan matbuatında intişar eden 
mevsuk şeklini bildirmektedir. 
B. Grandi demiştir ki: 

"General Franko kuvvetleri 
tam ve kat'i zafer kazanma· 
dılcça ltalyan gönüllüleri ispan
yadan ayrılmıyacaklardır. 11 

J(üçük çocuk/at böyle, valışıyane 

Ö/dÜfÜ/ÜJIOf 

Vebameti üzerinde ısrara 
lüzum olmıyan bu beyanat 
ortaya iki mesele çıkar· 

maktadır • Evvela, ispanya
daki ecnebi gönüllülerin geri 
alınması meselesi. Bu mesele 
ilkönce, üç ay evvel Almanya 
ve ltalya tarafından tahrik edil
mişti. Bu hükümetJer ispanya
da harbe iştirak eden gönül
lüler geri alınmadıkça ispan
yada ademi müdahale siyaseti
nin alelade bir komedi ola
cağını bildirmişlerdir. Gönüllü 
sevkiyahnın men'i hakkındaki 
ltıgiliz notasında 10 Sonkanun
da verdikleri cevapta Roma 
ve Berlin hükümetleri daha 
ileri giderek ispanyada bulun
makta oJan gönüllülerin geri 
alınmasını, yeni ve umumi ya
sağa iştirakleri için şart ola
rak ileri sürmüşlerdi. iki hü· 
kümet Ingilterenin talebiyle bu 
müfrit vaziyeti terketmeğe 
razı olmuşlar, fakat ispan-
yaya gönüllü sevkiyatının 

men'inden sonra ispanyadaki 
gönüllülerin geri alınması me
selesinin Londra komitesinde 

müzakeresi ve halli hususunda 
ısrar etmişlerdi. Fransa, lngil
tere ve Rusya bunu samimi 
şekilde vaadettiler. işte bir haf
tadan be• i bu vaadı yerine ge• 
tirmek içindir ki, bu devletler 
meseleyi komitenin tetkikine 
vermişlerdir. Fakat hayretle 
görmiitlerdir ki, ltaJyanın hattı 
hareketi baştan başa değişmiş 
ve halya ispanyadaki yabancı 
gönüllülerin geri çağrılmasına 
kat'i olarak muhalefete başla
mıştır. Esasen naha birkaç 
hafta önce bu yolda bir ma• 
nevra başlamıştı. ltalya ~önül· 
lüleri geri alınması meselesinin 
harice g§nderilen lspanyol al
tıolan meselesinin halline bağ· 
)anmasını istedi. Fransa ve 
Rusyanın birbiriyle münasebeti 
olmıyan bu iki meselenin 
b6ylece b•ğlanmasıoa muba· 
Jefet ederek aeticeıis 

fspanvaaa !talk lraıbin duımasmı bckleıken .. 

bırakacaklarını umuyordu. Fa
kat bu manevranın tesiri 
kırıldı • Zira Paris ve Mos
kova altınlar meselesinin mü
zakeresine muhalefet etme
diler. Şimdi gönüllülerin geri 
alınması hakkında münakaşayı 
tehire vesile kalmıyordu. Kart
larını açmı&k lazımdı. B. Grandi 
ltalyaoın 8 gün evveline kadar 
General Frankouun zaferini te
mine kafi geleceğini umduğu 
ltalyan kıtaatını ~eri almıya
cağını açıkça bildirerek kartla
rını fifhakikR açmıştır. Şu halde 
ecnebi gönüllülerin geri alın
ması hakkında bir anlaşma 
hasıl olacak mıdır? ilk hatıra 
gelen sual budur. Maddi ba-
kımdan, gönüllülerin geri 
alınmasını mecburi kılacak 
hiçbir vasıta yoktur. Mes'eleyi 
hal için balyayı şimdiki tehli
keli vaziyetini terketmeğe sev
kedecek bir diplomasi hareketi 
liıımdır. ltalyanın bu yolda ne 
dereceye kadar ısrar edeceği
ni anlamak için bir az bekle· 
mek zaruridir. Zira bu diplo
masi teşebbüsleri birkaç gün 
içinde olup bitecek değildir. 

2 ioci nokta B Grandinin be· 
yanatındaki şiddettir. Bundan 
anlaşılıyor ki ltalya şimdi is
panyada asilerin zaferini temin 
için hiç bir mani önünde geri
Jememeğe karar vermiştir. Ge
çen ay ispanyaya yığdığı kuv
vetlerle bu zaferi muhakkak 
bir şekle soktuğunu sanıyordu. 
Halbuki asilerin hezimeti ve 
doğrudan doğruya ltal} an fır· 
katarının Lajara cephesindeki 
hezimeti bu kanaati sarsmıştır. 

Şu halde Italya gönüllü gön· 
dermemek anlaşmasını feshe· 
decek veya bunu bile bile bo
zacak diye Londra'da rivayet
ler üzerine çıkmıştır. 

Bu endişe verici vaziyet 
karşısında şimdilik şu iki 
müşahede yapılmaktadır. Ev
veli Mali komitesinin dün
kü celsesinde Alman sefiri 
Von Ribbentrop, B. Grandi
nin beyanatına iştirak etmemiş
tir. Yarı resmi D. N. B. ajan
sı bugün B. Grandinin sözle· 

rindeki şiddeti tahfife çalışı
yor ve bu sözlerin her halde 
ademi müdahale siyasetinin 
bütünlüğünü yeniden müna
kaşa mevzuu yapamıyacağını 

kaydediyor. 
ikinci müliha:z.a da şudur: 

Eğer ltalya ademi müdahale 
anlaşmasına muhalif hareket 
f'diyorsa bunun önüne geçmek 
için bir çare v;.rdır, bu da is
panya sahillerinin kontrolüne 
memur deniz kuvvetlerinin tak
viyesidir. Birat azimle bu me· 
sele de halledilebilir. Bunun 
için şimdilik soğukkanlılıktan 
ayrılmağa bir sebep görülme
mektedir. 

Paris, 24 (Ô.R) - ispanyada 
cephede istikrar bulmuş gibi
dir. Anlaşıhyor ki son muvaf· 
fakıyetlerinden sonra general 
Miaja hareket üslerinden fazlıı 
uzaklaşarak bu muvaffakıyet
lerin neticesini tehlikeye ctüşür
meğe mütemayii değildir. Mad
rid müdafaa komitesinde öğ
leyin neşredilen tebliği de bu 
zannı teyit ediyor: 

Guadalajara cephesinde cum
huriyet kuvvetleri ~on muzaf
ferane hücum neticesinde zı?.p

tettikleri mevzileri tahkim et
mektedirler. Jarama cephe
sinde asilerin şiddetli bir hü
cumu müşterek bir şekilde 
püskürtülmüştür. 

Sof yada 
Bir Profesör tevkif edildi 

Sofya 24 ( Ö.R ) - Üniver· 
site Profesörlerinden bir zat 
bu sabah elinde valizi olduğu 
halde evinden çıkarken zabıta-
ca tevkif edilmiştir. Valiz, mem
lekette ihtilal çıkarmak için, 
hükümet aleyhinde basılmış 
beyannamelerle dolu idi. 

BALKAN 
Hariciyecileri toplantısı 

Bükreş, 24 (A.A) - iyi ma
lumat almakta olan mahafile 
göre, Küçük itilaf ile Balkan 
itilafı Hariciye Nazırları Ro
manyanm milli bayramı müna· 
sebetiyle 15 mayısta burada 
toplanacaklardır. 

~------·-----------------------·~ 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

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

Hacıdavut zade 
il A H M i K A it A J) A V UT 

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

IZMIR 
Telgraf adresi : KARADAVUT Telefon aaoe 



[BORSAf 
Uz Um 

Çu. Ahcı Fi at 
138 K Taner 10 125 11 50 

70 inhisar 7 10 125 

33 Alyoti bi. 14 25 14 25 
12 Ş Remzi 16 25 16 25 

6 S Gomel 12 25 12 25 

3 J Taranto M 11 50 11 50 
262 Yekiın 

420896 Eski yekü:l 
421158 Umumi yekün 

Zahire 
Çu. Cinsi 
250 Buğday 6 

36 ba. Pamuk 44 44 

200 ke. Palam. 270 455 

117.ZZZT~CCl!la'2~1m!~rı 

öz He~imi 
TAT OREL 

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

Numara:23 
Telefon : 3434 

(229) 
ICZ:iZZ127Zlm2ZBt22Df?PZZZIZZZZ:tJ 

ATIŞ VE ATLISPOR KU· 
LÜBÜ BAŞKANLIGINDAN: 

Spor kulfiplerinin birleştiril· 
mesi hakkındaki C. H. P. ka
rarı etrafında görüşülmek üzere 
27 - 3 • 937 Cumartesi saat 15 
de Kulüpte yapılacak fevkal
ade top!antıya bütün üyeleri
mizin teşriflerini dileriz. 

515 (881) 

v 

K. SARACOGLU 
Doğum ve kadın hastalıkları 

Mütabassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

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

Telefon No. 2545 

lzmir Birinci icra memurlu· 

ğundan: 

Tavzih 
Gazetemizin 11·3-937 tarih ve 

9493 No. lu nüshasında esnaf 

ahali Bankasının imarat şirke
tinden alacağı olan paranın 

temini istifası için satılığa çı· 
karılan 34 üncü ada vaki arsa

nın kıymeti mubammenesinin 

3200 lira olduğu tavzihan Han 
olunur. 880 (514) 

OTELi 
rzzLLZZLLZY.7..zzT..LZZZZ7..Z:a:zzzzzz772ZZ7...7..Z7..zJ 

Keçeciler Dellalbaşı sokağında 
5-V-~ 

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

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

1-26 (357) h.3 

1...-yatmazden evvel PEP.LOOENT dış 

macununu kullanmak suretlle a~ızınızı 

yıkamayı kendlnıze bir vazife bllinlı. 

-PERLOOENT kıyas kabul ttmeı bir 

muzaddı tacıffOndDr. -·- ' ~.A'~ \l'C? dt4~ • ~·~ ntC~«41tHfejl ~ ~~ .. ,-- . 
~~ve~~~ .:.W;•~ hı~ ~~4. 

TURAN Fabrikaları mamulatıdtr. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız:. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tıılar için lımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. :!2• TAIP.fon :94&!1 

Türkiye Mensucat Fabrikaları 
Limitet Şirketi Türk 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu t2& lzmlr 

Tek ve müteaddit kath pamuk iplikler, boyanır, 
lenir, kat1anır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIA TLERIMIZI ISTEYINIZ 
H. 1. Ç. 

Bütün dünya POKER traş bıçaklarını kullanıyor 
Almakta hiç tereddüt etmeyiniz.Yalnız makasına 

dikkat ediniz. 

aç ksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvv~tJendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala-

rında bulunur. 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemek e biri i 
Bardak içiniz 

. . . ' ~:· ··~ . 

Sağlam kefaletle her,ey taksitle verlllr. 

Balcılarda NECİP SADIK No. 156 

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

-·.U. 
lstanbul 

Merkezi 

bmir 
Telefon 

3778 

!il 

EGE. MINT AKASI 
BAGCILARIN A iLAN 

Bu sene kükürt acentahklarJ kaldmlmışhr. 
lzmir hariç olmak üzere aşağıda gösterilen mıntakalarda ki" 

kürt satışı ziraat Bankaları şube sandıklarınca hizalannda yasala 
perakende fiatleriyle yapıfacaktır. 

lzmire bağlı olan Karşıyaka, Bornova, Buca, Seydiköy, Torbalı, 
Ilıca, Bozyaka, Balçova, Yenikale timarı bağcıları ihtiyaçlan olall 
kükürtlerin b~delini şirketin (IZMIR KAPALI YEMiŞ ÇARŞISI 
No. 41) MUTEMETLIGINE tediye ederek kükürtlerini Darağaçll 
Taş iskeledeki ardiyede tesellüm edeceklerdir. 

ikinci eller kaldırılmış olduğundan bağcı olmıyanlara k&klfl 
verilmiyecektir. 
Satış Perakende ıabı fiall 

mıntakası Kimler tarafından satalacğı beher torba içİD 
J Z M 1 R Keçiburlu kükürtleri T.A.Ş. 

Izmir mutemetliği kapalı 
Yemiş Çarşısı No. 41 330 kurut 

Menemen Ziraat Bankası 340 ,, 
Manisa " " 340 ., 
Turgutlu ,, ,, 345 ,, 
SalihJi ,, ,, 350 " 
Alaşehir ,, ., 350 ,, 
Akhisar it ,, 350 ,, 
Kırkağaç ,, ., 350 ,, 
Soma " 11 350 ,, 
Balıkesir it ,, 360 ,, 
Bergama ,, •• 360 ,, 
Kemalpaşa ıı ,, 550 " 
Urla ,, ,, 350 " 
Seferihisar ,, ., 355 " 
Çeşme " ,, 35S " 
Ödemiş " ,, 355 ,. 
Tire ,, ,, 355 ,, 
Kuşadası ,, 11 360 ,, 

Kükürtlerimiz kurşun mühürlü (50) şer kiloluk torbalarda ~ 
tılığa çıkarılmıştır. Beynelmilel şöhreti haiz Londrada ( D~ 
Grıffth) laboratuvarında yaptırılan tahlilde kükürtıerimizin ~ 
99.51 safiyette olduğu anlaşılmıştır. 

Kükürtlerimiz bağcılık için son derece f aideli hassa lan ..... 
muzır maddelerden tamamiyle iri ve en yüksek ecnebi k&keıt' 
)erine muadildir. Keçiborlu kükürtleri Tlt1' 

(513) Anonim şirketi ~ 

O'I'OSIK:LE~ 
Meraklılarının Nazan Dikkatine 

etmeyiniz. 
Tafsilat ve 

müracaatlui. 
Büyük Kardiçalı han No. 42 Poıta kut ... 

S. KAL()MENI 
11 - 1'J , .. 



~~ Marlt937 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
BACCHUS vapuru elyevm 

lin.anımızda <ilup Rotterdam 

lianıburg ve Amaterdam liman
lara için yilk alacaktır. 
HERCULES vapuru 21 martta 

Bnrgas, Varna ve Köstence 
linıanları için yük alacakbr. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
kumpanyası 

AASNE motörü 29 martta 
beklenmekte olup yükünü 

tahliyeden sonra Rotterdam, 

Hamburg ve Skandinavya li· 
!hanlarına yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN kumpanyası 
SUÇEA VA vapuru 23 

!harta doğru beklenmekte olup 

Pire, Malta ve Marsilya liman

larına yolcu ve yük kabul 
tdecektir. 

PELES vapuru 9 nisana 

doğru bekleniyor. Pire, Malta 

te Marsilya limanlarına hareket 
tdecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

Yolca ve yük kabul eder. 

Daha Fazla tafıiJit için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tabliye 

binası arkasında FRA TELLi 

SPERCO vapur acentalığana 
lllliracaat edilmesi rica olunur. 

Navlunlardaki ve hareket ta

rihlerindeki değişikliklerden 
llcenta mesuliyet kabul etmez. 
Telefon : 4142-4221-2663 

-
. N. V. 

"'· F. il. Van f)er 
Zee- & f:o. 

DEUTCHE LEV ANTE LINIE 
G. m. b. H. 

ANGORA vapuru 30 martta 
bekleni 'mektedir. Rotterdam, 
H~mburg ve Bremen için yük 
kabul eder. 

• •a•• American 1:.xport Unes 
The Export 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 
Bo!lton11 hıueket edecektir. 

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

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

-· Di'I ... Service Maritime Roumain 
- Bucarest -

DUROSTOR vapuru 3 ni
sanda Köstence, Sulina, Ga
latı: ve Galatı: aktarması Tuna 
limanları için yük alacaktır. 

-..--~ ... 
Johnston W arren Lines 

A VIEMORE vapuru 21 mart
ta beklenilmektedir. Anvers ve 
Liverpul Limanlarından mal ge• 
tirecektir. 
Burgas, V arna, Köstence, Ga

latz ve Sulina limanlan için 
yilk kabul eder. 

Den Norske Middelbavlinje 
Oslo 

SARDINIA vapuru 20 mart· 
ta beklenilmektedir. Ayni gün 
Pire, lskenderiye, Diyep ve 
Norveç limanlara için yük ka
bul eder. 

Devlet Demiryollarında n: 
l - Hareket ve münakalat servisimiz için müsabaka ile enaz 

Orta tahsili bitirmiş olanlardan istasyon memur namzedi alınacaktır. 
2 - Müsabaka imtihanı Sirkeci, Haydarpaıa, Ankara, Kayseri, 

Adana, Malatya, Afyon, Balıkesir, lzmir, Mudanfa, Erzurum 

lıletme merkezlerinde yapılacaktır. 
3 - Müsabaka imtihanı: Fen bilgisi, hesap, hendese, memle

ket coğrafyası ve yabancı lisandan yapılacaktır. Yabancı dil veya 

~ıe derecesindeki tahsil ayni notlarrn kazanılması halinde tercih 
•ldunı verir. 

4 - Müsabakaya iştirak edebilmek için taliplerin bulunduk

ları işletme mm taka müdürlüklerine aşağıdaki fıkralarda. yazılı 
tartlar ait vesaiki ve altışar vesika fotoğrafiyle beraber pulsuz 
bi istida ile müracaat etmeleri gerektir. 

ŞARTLAR: 
.\) Türk olmak. 
8) 
C) 

Yaşı 18 den aşağı ve 28 [dahil] den yukarı olmamak. 

En az iki sene için askerlikle alakası olmadığına dair as
kerlik şubesinden vesikası olmak. 

Ç) iyi bal eshabından olduğuna ve devlet hizmetinde çahşbrıl-
ınasına mini bulunmadığına dair alakadar makamatın vesi

kası bulunmak. 
D) Müsabakaya iştirak etmeden evvel idaremiz merkez sıhhat 

heyetleri tarafından muayene edilerek fail serviste çahşma

ğa mini bir güne sıhhi irizası ve hastalığı olmamak lazımdır. 

S - Sıhhi muayene ve!likası istida verildikten sonra idaremizce 

~illin edilir. (Talipler sıhhat merkezlerimize davet edilmek sure
e muayeneleri yaptırılır.) 
6 - Ayni şartlan haiz olup da iyi telgraf muhaberesi bilenler 

)tl1aız telgraftan imtihan edilirler. 

1 
1 - En son miiracaat tarihi 10 Nisan 937 kadardır. Bundan 

0
1lra vaki olacak müracaatlar muameleye konulmar. 

da8 - Müsabaka imtihanı 17 Nisan 937 Cumartesi günü saat 
;tte yapılRcakbr. 

d - Kazananlara şehri elliyedi lira ücret verilecektir. isimleri 
) e R'•zetelerle ilan ~dileceği gibi ke-ndileriooe ayrıca tebligat 
'Pılıcaktır. 

20-25-30 837 (486) 

le 7"- 4, 11, 18, 25 Nisan 937 tarihine tesadüf eden Paz:ır gün
t, ti Buca alanında yapılacak at koşuları münasebetiyle Alsancak
h,' koşu yerine ilk tren saat 10,30 da ve son tren 13, 15 de 
&iı"tket etmek üzere müteaddit tenezzüh trenleri yapılacaktır. 

tUerde fevkalade tenzilat vardır. 879 (516) -. 
lürk Kardif Kömürü 

Zooguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

'1iiracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. to - t2 J. Parplnyanl 

TELEFON : 3937 

l<aforifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 
(2299) 

Y.ENI ASIR dahtfe e -- -•A 

Olivier Ve Şü. 
LıMiTET 

Vapur Acentası 
İRİNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

LESBJAN vapuru 19 martta 
Londra, Hull ve Anversten ge· 
lip yük c1karacak ve ayni za· 
manda Londra ve Hull için 
yük alacaktır. . 

,ırJ!iCGf.::z<i2ZU'7~U~ZYTLX;' 

BC>N9C> 
Mübadil ve gayri mübadil 

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

Adres : lzmir Kemeraltı 
Hacı Haıan oteli N o. 60 · 

C AV 1 T 
Tele fon 3903 

G • 1 p B i 
tercih ediliyor ? 

'"" ~""', 
Evv1ki gün soğuk aJmış1ı! .~ • 
dün yatıyordu, bu sabah '':::S.~ , 

Niçin daima 
Çünkü 

dipdiri ayağa kalktı '~ 

GRi PiN 
GRODNO vapuru 8 nisanda 

Londra, Hull ve Anversten 
gelip viik çıkaracak ve ayni 
zamanda Londra, Hull için yük 
alacaktır. 

(77) S.7 b.3 
lJtE!'ZlltlZ:41Cl*Clt2z::mmmmi ____ _,,3 Bütün ağn, sızı ve 

sancıları dindirir. OPORTO vapuru Jimanı
mızda olup Liverpool ve Svan
seadan yükünü tahliye ediyor. 
Ayni zamanda Liverpool ve 
Gla~gov için vük alacaktır. 

'GRı.PiN Diş Hekimi • 
FLAMINIAN vapuru 5 ni

sanda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çıkaracak ve 
ayni umanda Liverpool ve 
Glas~ov için yük alacaktır. 

The General Steam 
Navigation Co. Ltd 

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

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me· 
suliyet kabul edilmez. 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

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

=- Wi 1-26 (2101] 

'HüSEYIN KAYIN l 
Mobil ye mağazası Şekerciler No.26 

Bir defa gelip görµnüz 
Modern, temiz malzeme 

Birinci sınıf işçilik sipariş kabul eder --·---m;:i 
Beş Çiçek, Krep Jorjet 

VE 

Nergis Nnvar 
Leylak bJam 
Revdor Ferit 

işte si:z.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 Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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

Hemen bir asra yakın bir 
tecrUt>e · devresine dayaJ 
nan Revue saatlerl ; alz• 1 
tamUl&yar v• temınatlı bir~ 
••at takdim ederler. Te• 
kemmuı etmı, t•nnr alet~ · 
ler, kontrol ve çaıı,ma · 

metodu eayeslnde R evue 
saaflerlnln muvaffak oıma•J 
!arına ba,ııca &mlllerdlr.J 

lzmlr'de satı• yeri : 1 

U • 
Bl:RNAR A. ZAHARO~ , 

" 

HOkOmel Caddesı 30ı 

""1lı._ ~". _A.yarı daha dakik 
~~ ~ - Flroto daha ucu• 

. .Ş,cı-illw'ct1 • 

Soğuk algınlığına, 
nezleye, grf pe, diş, 
bel, sinir, adele, 
ağnlariJe romatiz
maya karşı bilhas
sa m liessirdir. 

GRiPiN 
• 
ı 

tecrübe edinz 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 1/2 kuruştur. 

Herkesin . ". 
ettıgı 

Günde iki 
defa kullan
mak şartiyle 

Ra~yolin 
Dişlerinizi tertemiz 

bembeyaz ve sapsağ-

lam yapar. Ona yirm'inci 
asır kimyasının ha· 
rikalarından biridir, 
denilebilir. Kokusu 
güzel, lezzeti boş, 

mikrop!ara karşı te
siri yüzde yüzdür. 

Üzerinde ittifak 
bir hakikat 

Kullananlar, ditlerini en ucuı: şeraitle sigorta ettirmiş sayıhrlar 
- 1 

Eczacı Kemal Aktaş 

Hilal Eczanesinde 
Bir şaheser yaph 

Zümrüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Mas kulen 

( Diti ) 
Feminen 

iki cinı koka 

Erkek koku be· 
nim çok hoşuma 
gitti. 

Acaba erkekle· 

rin de Dişi koku 
mu hoşlarına gidi
yor. 

· Galiba?! 

lzmir vilayeti Muhasebei Hususiye 
müdürlüğünden~ 

Molla Osman ve rüfekasının mfiterakim vergi borçlanndan 
· dolayı müzayedeye çıkarılan Seydiköy nahiyesinin Oğlananası 
köyün~ tabi Şeytan tepe civarında terzi oğlu tarlası mevkindeki 
1070 dönüm tarlaların 21 gün müddetle müzayedeye çıkarıldı· 
ğından pey sürmek istiyenlerin lımir Mubasebei Hususiye mü
düriyetinde tahıilit komisyon kalemine gelmeleri. 

17-'lJ-?S-30 704 (462\ 
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Italya ispanyadaki askerlerini • 
gerı almıyor 

ontrol işi ·mkAnsız görünüyor 
Mussolini bOzgunun intikamını almak istiyormuş 
Kont Grandi ile Sovyetlerin Londra elçisi arasında bir münakaşa 

Paris, 24 (Ô.R) - Ademi 
müdahale komitesinde ispan
yadaki ecnebi gönüllülerin 
geri alınması meselesinde ltal
yan delegesinin takındığı tavır 
Fransız gazetelerinde ehemmi
yetle tefsir edilmektedir. 
GRANDi BiR NOTA VERDi 

"Oeuvre,, gazetesi diyor ki: 
Kont Grandi komiteye hususi 
ehemmiyette bir nota okumuş
tur. ltalyan hükümeti ecnebi 
gönüllülerin ispanyadan geri 
alınması meselesini tetkik et
tikten sonra bu tezi cezri ola
rah muhalif olduğunu kuvvetli 
bir şekilde bildirmektedir. 

ITAL YA KUVVETLERiNi 
GER! ALMIYOR 

Bu tebliğe göre Ispa11yada 
Kızıllar mevcut oldukça ltalyan 
kıt'aları ispanyada kalacaklar· 
dır. Fransa sefiri B. Corbin ve 
Lord Plymouth Londra ve Pa
ri~ hükümetlerinin gönüllülerin 
geri alınması meselesini son nok 
taya isal edinciye kadar ele 
almağa karar verdikleri bir sı• 
rada ltalyanın takındığı bu tav
rı hareketin ehemmiyetini ıs· 

pata çalışmışlarsa da ltalyan 
delegesi üzerinde müessir ola
mamışlardır. 

SOVYET SEFiRi iLE BiR 
MÜNAKAŞA 

Kont Grandi, Sovyet Sefiri 
ile münakaşaya girişerek ltal
yanın aldığı vaziyetin mesuli
yetini, Valansia hükümetinin 
hariçteki matlübatı üzerine 
ambargo konulması teklifine 
Sovyetler tarafından yapılan 
muhalefete yüklemek istemiş· 
tir. Halbuki Sovyet hükümeti 
ötedenberi bu muhalefetini 
açıkça bildirmişti. 

ITALYANIN MAKSATLARI 
"Populaire,, gazetesi de şun

ları yazıyor: Son kanundanberi 
ltalya gönüllülerin geri alınma
sını istemişti. Şimdi ise vaziye
tini değiştirmiştir. Bundan an· 
!aşılıyor ki ne olursa olsun h· 
panyada istediği siyasi ve as
keri neticeleri temin etmek 
gayesini takip etmektedir. Şu 
halde taahhütlerine sadık olan 
devletler kontrolün tatbikini 
tacil etmelidirler. 

KONTROL iMKANSIZ 
Unutmamalıdır ki B. Musso

lini buna mani olmak için her 
şeyi yapacak ve ispanyaya si· 
lah ve malzeme göndermeğe 
devam edecektir. Bu hal kar· 
şısında cumhuriyet sahillerinin 
ltalyan ve Alman deniz kuv
vetleri tarafından kontrolünün 
ne şekilde yapılacağını Valansia 
hükümetinın endişe ile karşı

lamakda ne kadar haklı olduğu 
anlaşılır. Çünkü bu devletlerin 
şerefi imzalarına riayetten de· 
ğil, general Franko'nun zaferi· 
ni her vasıta ile temin et· 
mekten ibarettir. 

BURGOSUN iNTiKAMINI 
ALACAKMIŞ .. 

Londra, 24 (A.A) - Havas 
ajansı muhab rind .. n· 

• 

Sovyetleıin Londıa elçisi Maiski 
Yanda: Mussolini Tıablustan awıl11ken 

Siyasi müşahitler, Grandinin uğradıkları hezimetin intika- lar çıkarılmıştır. lngilterenin 
gönüllülerin geri çağırılması mını almak arzusundadır. Roma sefiri B. Eric Drummon-
meselesini müzakere etmekten Paris, 24 (Ô.R) - "Journal,, da bu hususta tekrar Kont 
imtina etmesi neticesinde va- ın Londra muhabiri de lngil· Ciano ile görüşmesi için talimat 
him siyasi ihtilaflar meydana tere ve ltalya arasında muhak· gönderilmiştir. 
gelmesinden korkmaktadırlar. kak surette mevcut olan ger· Sefir ayrıca Belçikanın bita-

ltalya sefirinin Trablus garp· ginliği gösteriyor. B. Eden ta· rı.flığı ve Londr:ı ile Roma 
tan dönen Mussolininin verdiği rafından istenilen izahata Ital· arasındaki gerginlik hakkında 
karar neticesinde l:.u hususta yanın verdiği cevapları muhtevi da görüşecektir. 
birdenbire kat'i olarak red nota F'orayn ofıse gelmiştir. Bu KOMiTENiN FAALiYETi 
cevabı verdiği zannedilmekte- notaya göre 5 Martta Kı.diks Paris 23 ( Ö.R ) - Ademi 
dir. Çünkü Duçe, Italyan kıt'a- limanına giren ltalyan vapurile müdahale tali komitesinin 43 

1 
1 
j 

sonra şu tebliğ neşredilmiştir: 
Tali komite kontrol mesele· 

sinin muhtelif safhaları ve ez
cümle bahri kontrol hakkında 
kararlar ittihaz etmiştir. Mü
şahede planı hakkında bazı 
meselelerin tetkiki için bir hu
kukşinaslar komitesi teşkiline 
karar verilmiştir. 

Diğer taraftan ispanyada 
mücadelenin müddetini uzata
bilecek veya muharebeyi şid
detlendirebilecek her şahsın )arının Guadalajara cephesinde ancak dokfor ve hasta bakıcı- ve 44 üncü içtimalarından 

ıtaıya···: .. ıa ...... onya···arasınaa· ... hi"r .... ıttif·a·k, 
~ .... IDl ........................... r///L/////LLJlml .......... ıı:ıs .................. .. 

Vaziyet Londrada gerek hükümet ve gerek 
rr~illet tarafından dikkatle takip olunuyor. 

.• :iöii~~F00~"+181 
lif 

• 

..... 
.__ ~ ... ~----- ·~-

6000 tonluk yeni Jtalvan k1Uvazöıte1i Jtaıvanla11n Condottıuı zuhlısı nıaneV!alaıda 
Paris, 24 (Ö.R) - Londra· karşılanmamıştır. Bu mahafil hassa denizaltı gemilerine ve korkuları yoktur. Ve diğer ta-

dan söylendiğine göre ltalya mezkür geçidin kapatılması im· tayyarelerine güvenir görün· raftan denizaltı gemilerine karşı 
ile Japonya arasında bir anlaş· kan ve ihtimalinden şüphelidir. mektedir. muhafaza ve müdafaa tekniği 
ma imza edilmiştir. Bunun Zira ltalya bunun için kru· Halbuki bu mahafilin tebarüz o derece ilerlemiştir ki iyi or· 
metni yakında neşrolunacaktır. vazörler ve sür'atli torpido ettirdiğine göre harp gemileri- ganize edilmiş bir filo bir de-
Bu sebeple vaziyet oldukça m•Jhriplerinin yardımı ile bil- nin tayyarelerden pek fazla nizaltı gemileri kordonunu geç· 

;:~:~ ~~~~:iet~d~::ek:ed~ill:~ ... F;;~~~·;· .. ~~ bi't"~'~"~;f·~;ı~·~f 'c~;h·~·:... me~::.a~:iç k~~va:~:11:~e ç;~~necz; 
tarafından dikkatle takip olun- • t fl d h b d• yalnız sür'at kafi değildir. Ve 
maktadır. rıye sa arın a ar e ıyormuş ltalyan kruvazörlı:rinin silahları 

Londra 23 (A.A) - Havas Roma, 24 (A.A) - Giornale D'İtalia gazetesi ispanyada B. ise diger yabancı filolar kru· 
ajansı bildiriyor: Edenin Avam kamarasında söylediği gibi ltalyan ordusuna men- vazörlerinin silahlarından yük-

Londra bahriye mahafili Si- sup teş"e~~üller.in muharebe etmekte olmadığını. bildirdik.'en sek olmadığı da malümdur. 
cilya ile Afrika sahilleri ara· sonra hukumctçıler tarafından Fransa hududu yolu ıle celbedılen Bütün bu sebeplerden dolayi 

d k . 'tt it 1 k t birçok zabit asker ve malzemeyi gösteren bir liste neşrediyor: Akd . . b' it 1 "l"" 1 s.'.n .. a 1 ~eçı. ~-.~yan on ro• 230 zabit, 5290 asker, 5150 tüfenk, 75,000 Fransada yapılmış enızın ır 8 yan go u 0 
• 

!unun muessırlıgını ıspata ma- obüs, 20,000 Rüvelver (Fransız markalı), 1800 ton techizat, 15 duğu hakkında Romada söy-
tuf son ltalyan Akdeniz ma· Fransız tayyaresi, 125,000 litre benzin, 5000 gaz maskesi, 400 !enen sözlere hakilı at nazariyle 
nevraları hiç te endişe ile kamyon. bakılrnamakt•tlır. 

ispanyaya girmesini men ioıkA' 
nı da gözönünde tutulmuştut• 
ltalyan delegesi bu hususi• 
tali komiteye tafsilatlı bir tek• 
lif tevdiini taahhüt etmiştİt• 
Tali komite, ademi müdahale 
komitesine iştirak eden devlet• 
)erin bayrağını taşıyan vapur• 
)arın ispanyanın bir limanındall 
diğerine silah ve harp malıe· 
mesi veya gönüllü yazıfoıalı 
istiyecek kimseleri taşımama' 

!arı için tedbir alınması imki' 
nını göz önünde tutmuştut• 

Fransız delegesi bu bil' 
susta teferruatlı bir proje 
verecek ve diğer dele~eıer 
bunu hükümetlerinin tasvibioe 
arzedeceklerdir. Keza lspanyol 
vapurlarının hareketlerine bati 
tahdidat vazedilmesi ihtimali de 
tetkik edilmiştir. Bu mes'el~ 
hakkında da Fransız delege91 

tafsilatlı bir proje verecek ,e 
delegeler hükümetlerinden bU 
noktada talimat istiyeceklerdit• 
Nihayet ademi müdahale ali' 
)aşmasının Avrupalı olmıyan ba' 
zı devletlere de teşmili imkiP1 

hakkında da delegelerin hükiİ' 
metlerinden talimat istemeleri• 
ne karar verilmiştir. , 

Tali komite ruznamesindek1 

noktalara geçerek ispanyada 
hala çarpışmakta olanlardııll 
lspanyol olmıyanların geri çıı' 
ğırılması imkanını tetkik et• 
miştir, Reis Lord Plymouth bıl 
meselenin istişari bir tekııilı 
komiteye tevdi edilmesini .;e 
bu işle alakadar teknik mese• 
lelerin bu komite tarafınd•11 

tetkikini teklif etmiştir. ıtııl• 
yan delegesi şu beyanatta btl' 
lunmuştur: 

- Bu mesele teknik değil• 
dir.Umumi bir meseledir. BöY'. 
le bir işin tali koruitede tetkik• 
hiçbir pratik netice vere:ııet• 
Şimdilik ltalyan delegasyoıııl 
bu meselenin münakaşasııı; 
girişmeği taahhüt edebilece 
vaziyette değildir. 

ıe• 
Bazı delegeler meselenin 

ferruatile müzakeresine başl•; 
mak imkanı hasıl olmaaııısııı ti 
temas etmişlerdir. Çünkü bı:Jıİ 
en mühim bir nokta tel~ de 
ediyorlar. Bu nokta üzerııı ııı 
münakaşalara tekrar def8 

, 

edilecektir. Alakadar dele1:ıı 
ler bu hususta cereyan e . 

0 
müzakereleri hükümetlerı~ e 
bildireceklerdir. Tali koııı1!11 
müşahede planını tatbik i~ıı 
lazımgelen her tedbiri alı11 11 

karar vermiştir. ·ı~ .. ..paı ı 
Roma 24 ( O.R ) - • ı;• 

T elegraph,,gazetesi ecne~ı f.ıı· 
nüllülerin ispanyadan gerı "·ıe' 
ması meselesinde Tali k0fı~aıı 
de ltalya tarafmdan 11 di' 
vaziyeti haklı görüyor .;e 

5
ele 

yor ki: Hakikaten bu ıııe gilç 
halledilemiyecek derecede çı' 
bir takım meseleleri ort9 Y

9 Jıİ 
karacaktır. Fakat aıadaıııgô' 
bundan böyle Isp~~y•Y:iltilll 
nüllü ıı-öndermemı:gı dir· il~ 
devletler kabul etmışler ıaııtı• 
mesele artık halledilaıi' te 
enilro .. Jitl.ir 

• 

11 


