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• Edlrnede ihtifal yaplldı 
Edirne, 26 {Hususi muhabirimizden)

Edirnenin Bulgar çizmeleri altında ezil
diği meş'um günün yıldönümü müna· 

, sebetiyle bugün şehrimizde hazin ihti
fal yapıldı. Nutuklar söylendi. Şeh it· 
liğe çelenkler kondu. 

Flatl " s ,, kuruştur. Cıon1lUriyetin Ve Cwn1mriyet Eserinin Bekçisi, Saba1ıları Çı1:ar Siyasi Gazeted-ir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
---=-? 
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iki akit, ·şimdiki hudutlarını karşılıklı garanti altına aldılar. 
ihtilafların harba başvurmadan hallini : taahhüt ettiler 

karar Dün ltalyadaki Islav . " 
sıyası mücrimleri tahliye edildi. Bu Belgrada tebliğ edildi. 

Misak, Balkan merkezlerinde müsait karşılandı 
Belgrad, 25 (Hususi muha- etmişler ve beyanatta bulun- ,---..---------,,-,,..,...,....,.,_,.,.__., 

birimizd\!n) - ltafya hariciye muşlardır. 
nazırı B. Cianonun Belgrad Yugoslavya başvekilinin be· 

yanatındaki en . . mühim cümlc
hariciye evinde yaptıgv ı temas- leri aynen verıyorum : 
Jar tam bir fikir ve görüş mü- -"ltalya ile aramızda 
tabakatiyle neticelenerek bu- imza edilen siyasi anlaş. 
gün iki ve~ika imza edilmiştir. manın en ba,hca vasfı, 

.._ _ _..,,_"' iki vesikadan biri siyasidir. iki bir barıf Aleti ve te,rlkl 
akit arasında hudutlar tama- mesai vasllaeı oluşudur. 

Ancak bu mlsakla ana
miyetini tekeffül e tmektedir. nevi dostlt1klarımızdan 
Karşılıklı menfaat esasına iıti- hiç birine halel gelml
nat etmektedir. yecektlr. Bunu, Yugos-

Vesikalarm imzasından sonra lav •ılusunun yU .set< 
iki nazır, haric'ye ev\nin mera- menfaatleri namına teyit 
sim salonunda muhtelif mem· ve temin ederim.,, 

n. Ciano leketler gazetecilerini kabul - Sonu altıncı •ahileJe - Romadan bır ıröıünüş 
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Harp mı? 
·-· 

Buna ihtimal 
Verilemez .... 

londra'daki ademi müdahele 
lcorniteıinde yapılan heyecanlı 
Rttiinakaşalardan sonra bir harp 
lehlikeıinden bahsedenler ol
du. Avrupa'nın kör bir prestij 
f0litikası uğruna çıkmaza sürük
endiği muhakkak ise de medeni-
t~t \'e hatta insanlığın ıonu ola-
ılecek olan bir dünya harbı 

'-'~ı'uliyetini kabul edecek bir 
ltlıltet tasavvur edilemez. 
...._Bu düşünce, milletlerin mu
k· dderatını idare edenlere ha
h •trı oldukça harpten ictinap için 
'f\'Urulacak çareler eksik olmı

)'ca.ktır. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
.. Besbeli ki İspanyol harbi gü
~n en vahim mes'elesi olmuştur. 
li e hu harp büyük demokrasile
~ insanlık için bir 4eamet te
l" ki ettikleri mecraya dökülmÜf· 
.. ~r. lspanyol topraklarında birbi
'ltı. ) •n hayatına susamış bulunan 
~~ba.ncı ordular toplanmıştır; 
~İda.r bir ideoloji cephesi ku
lt lllustur. Asiler tarafında yüz
~~e bombardıman tayyaresini, 
~ ~~ne yakın avcı tayyaresini, 
~ 0torleşmit kuvvetleri Alınan 
~k ltalyan üniformasını taftyan 
li erler idare ediyor. Cümhu
~ ~etçiler tarafında hava kuv
~llerini idare edenler de Sovyet 
ı, l''arecileridir. Bu kavgada ne 
tt l>'nyol topraklarının selameti, 
~:kte fspanyol milletinin hayat 
()l .. 1 mevzuu bahistir. iki ide
te0~1den birinin kazanması di
~;·n~? yenilmesinden başka bir 

dtıfünülmüyor. 

~ ~d ıni rnüdahele komitesi faaliyetine 
lı·lt dr-,ı znmnn tehlikenin engin ma· 

~ltnj h· ım· t' B·ı· d ki i\.;ı ~SE' ış ı. ı ıyor u , yann 
htr~i Prestij vesilesi bu kuvvetlerin 
tl' f'a.c ınisUne çıkarılmasını iycap ct
f l'~ kt r. Guadalnjarnda bir ltalyan 
lt;ı.ılt ının bozguna uğraması üzerine 
"(;t ~ın 1berya yarımadasındaki kuv
'ı'~~ni iki kolordu ile takviyeye karar 
'tş bulunması beslenen endişelerin 
l>a•lltn oldu.ğunu gösterdi. Artık 1spnn
'h}0lta denızdc-n ve karndan geçilmez bir 
~11 Çemberi içine alınma•n dünya 

.\ıtd ~ına bir zaruret olmuştur. 
eniz statükosunun· ilfuillıayc sar
- Sonu ikinci aa.hif ede -

Beş yıllık büyük sulama planı 

Sulama sahaları dört m n akaya ay
rıldı. Bu yıl 250,000 lira sarfedilecek 

ikinci beş yıllık sanayi planı hazırdır. başvekil 
Karabük fabrikası merasiminde bulunacak 

lstanbul 26 ( Yeni Asır Mu
habirinden) - Ankaradan bil
diriliyor: 

Nafıa vekaleti hazırlamakta 
olduğu beş yıllık büyük sula
ma planını tamamlamıştır. Su
lama plaoı çok mühim esasları 
ihtiva etmektedir ve çalışmalar 
yıllara taksim edilmiştir. 

Sulama mıntakaları şunlardır: ı 
Birinci mınlaka: Susıgırlık, 

Bakırçay, Gediz ve Büyük 
Mendres •• 

ikinci mıotaka: Malatya ve 
Adana .. 

Üçüncü mıntaka: Y eşilırmak, 
Kızılırmak ve Sakarya .• 

Dördüncü mıntaka: Van, Er
zurum, Elaziz ve havalisi •• 

f<..arablik demit ve çelik fa{mka/annın pldnı - Sonu altıncı sahifede -
················································································································~··················· 

ispanyada kontrol işleri Buna 
Cebelüttarıkta kontrolü 
bir T~rk albayı yapacak 

••• 
Medeni vahşet 

adı verilir 
lstanbul, 26 (Yeni Asır mu

habirinden) - Hatayda Türk 
halkına reva görülen işkence 
artmışhr. işkenceler o kadar 
had bir şekil almıştır ki bu 
vaziyet karşısında Sancak hal
kı. s~samıyacak vaziyete gel
mıştır. Reyhaniye ve Kırıkhan
da mevkuf' bulunan yüze yakın 
Türk genci, süngü tehdidi al
t!nda ve kamçı darbeleriyle: in-

Loodra, 25 (A.A) - Ademi 
müdahale komitesi ispanyada 
kontrola m~mur edilen mua
vinleri tayin etmiştir. 

Deniz kontrolü için, Kontr 
amiral Salza (Estonya) Cher
bourg'a, bahriye Albayı Mayer 
(Norveç), Breate, Meija) Le
tonya), Verdona, bahriye Al
bayı Akkermann (Felemenk), 
Lizbona, bahriye Albayı Thiele 
(Danimarka), Madere, bahriye 
Albayı Sefyeddin (Türkiye) 
Cebelüttarık, Bahriye Albayı 

Tiyauiç (Yugoslavya) Orana, 
bahriye albayı Doyle {lrlanda) 
Marsilyaya, Paferme'e henüz 
kimse tayin edilmemiştir. Bu
raya bir Isveçli tayin edile
cektir. 

Pireneye yüzbaşı Gulleroarm 
(fsveç) yukarı Pireneye albay 
Vettre (Norveç) yukarı Ga
ronne'e albay Martola (Finlan• 

diya) Ariege'e B. Paul Rein· 
harhk {Letonya) doğu Pirene· 
ye albay OJs {Felemenk) Ce· 

belüttarık, İspanya arazisi hu- lıyerek Halebe sevkedilmişler-
dudona B. Safivettin (Türkiye). dir. 
••••••••ıs ıı•aıııı•acı•a aıııııııııııııc•••••••••••••••••••ııııııaııııııaııııııııııaıııı 

• 
bekle • • 

ınız ... 

Mısır kralı Faruk lsviçrede 

Genç kral birkaç gün 
Cenevrede kala,caktır 

Milletler cemiyeti 26 Mayısta Mısırın 
C.Akvama girmesini görüşecektir 

Kral ramk re annesı otomobilde 
- Yazısı UçUncU sahifede 

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

fleşıktaş takımı 

Beşil<taş takımı şehrimizde 

isafir takım bugün ilk 
maçını yapıyor 

Maç saat dörttedir. Üçokspor, 
çok kuvvetli çıkıyor 

- -



Sahife 2 

Harp ıriı? 
Buna ihtimal 
verilemez ... 
-BQftaralı birinci •ahilede-

sıntılar geçirmesi eyi bir alimet sayı
lamaz. Pirene hududlarında faşist bir 
lspanya'nın bulunmasını en~ ile kar
şılayan Fransa müstemleke imparator
luğunun tehdit altına düşmesi ihtimali-
ni şimdiden dilşünüyor. tngiltere'nln 
en~leri daha az değildir. İtalyanlar 

Sicilya ile Afrika sahilleri arasındaki 
sulara hakim olduklarını, istedikleri 
gün Fransa ve İngiltere'ye şarki Akde
niz yolunu kapayabileceklerini ihsas 
ediyorlar. Musoli'nin Tarablus seyaha
ti esnasında yapılan deniz manevra
larının hedefi bu hakimiyeti tebarüz 
ettirmekti İtalyan gazeteleri fazla şi

şirilmiş bir grurla hep bu hiikimiyetten 
bahsediyorlar. "Tevere" bir makale
sinde bu fikri şu suretle iyzah ediyor
du : d926 senesindenberi tarih yürü
müştür. Yalnız t talya ile mücadele ha
linde olanların şüphe ve ihtirası yerin
de saymıştır.> 

tşte tngiltere'ye meydan okuyan zili. 
niyet budur. İtalya'nın Habeşistan se
ferine karar verdiği güne kadar Akde
nizde İngiliz donanmasının hiikimiye
tinden kimse şüphe etmiyordu. İtalya 

ansızın büyük rakip mevkiine geçti. Fa
kat İtalya'nm iddiası bu kadarla kal
maz. Faşist İtalya, lngiliz müstemleke 
imparatorluğunun çökmek üzere oldu
ğunu, bir inhidam gününde en büyillı: 
hissenin kendine aid olacağını zanne
diyor. 

Bütün bunlar hayallerdir. Bu hayal
ler yanında değişmiyen, kıymetinden 

hiç bir şey kaybetmemiş olan hakikat
ler vardır. O da tngiltere'nln tarihinde 
mündemiçtir. tngiltere, İspanya'ya, 

Fransa'ya, Holanda'ya, Alınanya'ya 
karşı denizlerde temin etmiş olduğu 

hiikimiyeti İtalya'ya karşı terkedecek 
değildir. Denizlerde hiikimiyet Büyük 
Britanya imparatorluğu için bir varlık, 

bir hayat mes'elesidir. 
Bu basit muhakeme dahi İspanya'da

ki vaziyeti niçin Fransa ve tngiltere'de 
hayati mes'eleler arasında yer aldığını 
anlatmağa yeter. 

tspanyo! sahillerini" cıb!okan işini 
Frcı ıuız ve lngiliz donanmalan yalnız 
b<l§lanna deruhde edebiliTler mi ? 
1ta1ya ve Ahnanya'nı" böyle bir te
şebbüsü milli Şl!Teflerine karşı bir lıcıka
ret telakki edecekleri, yiııe ortaya kos
koca bir prestij davası çıkacağı muhak
kaktır. Bugünkü vaziyet nekcıdar va
him olursa olsun tngiltl!Te gayri kabili 
tamir bir adım atma<Lın evvel ttalyıı ve 
Almanya'yı tehlikeli yollarından çevir
meğe çalışcıcaktır. 

ŞEVKET BtLGIN 

Park 
Mütahassısı geldi 

Ankara gençlik parkının pll
nını yapan meşbur Fransız park 
mütabassısı bay Löve Ankaıa• 
dan şebrimize gelmiştir. Müta
hassıs Belediyenin muhtelif 
parklarını ve bilbassa Kültür 
parkta yapılacak olan işleri gö
rerek fikirlerini bir raporla b.:
lediyeye bildirecektir. 

Mütahassıs, bugün de Kar· 
şıyaka ile Bostanlı bataklığı
nın doldurulduğu yerde vücu
da getir ilme si tasavvur olunan 
koruluk yerini ve Değirmenda
ğını gezecek ve birkaç gün 
şehrimizde kalarak planlar üze
rinde de etütler yapacaktır. 

Toplantıda 
Klearing işi 
görüşülmedi 

Evvelki günkü sayımızda, ih
racat tacirlerinin odada yaptık
ları bir toplantıda Alman klea
ringinden doğan vaziyeti gö
rüştüklerini yazmıştık. Yaptı· 
ğımız tahkikata göre odadaki 
toplantının klearing işlerile ala
kası yoktur. Tavzih ederiz. -···· -

Kızılçulluya 
Elektrik cereyanı 

veriliyor 
I ~ ızılçullu halkının müracaati 

ve nafıa şirket ve müesseseleri 
ko :ııiserliğinin teşebbüsü üze
rine elektrik şirketi Kızılçullu
ya elektrik cereyanı vermeği 

kabul etmiş ve mezkllr mahal
de tesisata başlamıştır. 

Ayrıca, ayni şekilde Karşı· 
yaka Örnek köyüne de cere· 
yan verilmesi için tesisata baş
lanmıştır. ----

Hollandadan 
Müracaatler vardır 

Hollanda ile hükümetimiz 
arasında yapılan anlaşma ne· 
ticesi olarak HoUandadan mal-
larımıza çok istekli müracaat· 
lar başlamıştır. Ticaretimizi ge· 
nişletmek için evvela ltalya ile 
ondan sonra da Hollanda ile 
yapılan ticaret anlaşmaları der
hı.l tesirlerini göstermiş ve 
tüccarlarımız siparişler almağa 

başlamıştır. Bundan sonra va
ziyetin lebimizde daba çok 
inkişaf edeceği umulmaktadır. 

Sergi binası 
Şimdiye kadar Burnava Zi

raat mektebinde açılmakta 
olan ehli hayvan sergisi bun
dan sonra, Bocada mubasebei 
hususiye ahırları binasında açı· 
lacaktır. Binanın inşaatı yakın
da müteahhidine ibale edile
cektir. ----· Belediye Encümeni 

Belediye Daimi Encümeni 
dün öğleden sonra Doktor B. 
Behçet Uz'un başkanlığında 
toplanmıştır. ----.. Turing kulüp 

Turing kulüp umumi he· 
yeti önümüzdeki hafta vali 
B. Fazlı Güleç'in riyasetinde 
olarak umumi toplantısını ya
pacaktır. 

YENi ASIR ----

j Viliiyet meclisi toplandı 

Daha dört toplantı yapıl
ması muvafık görüldü 

Vilayetin beş yılJık imar program! 
yakında görüşülecektir 

Vilayet umumi meclisi dün 
öğleden sonra on beşte Vali 
bay Fazlı Güleçin başkanlığın· 
da toplanmıştır. 

Eski zabıt okunarak aynen 
kabul edildikten sonra konuş
malara başlanmıştır.Yeni çıkan 
orman kanunu mucibince şo

selerin kenarlarının a2'açlan
ması ışının programa alın
ması hakkında vilayetin 
takriri okunmuş ve ziraat ve 
nafıa encümenlerine havalesi 
kabul edilmiştir. 

Meclisin müddeti bugün 

bitama erdiğinden ve meclis 
encümenleri tarafından hazır· 

lanmış olan bütçelerin müza
keresi henüz yapılmadığından 

pazartesi, çarşamba, cuma 
ve diğer hafta pazartesi 

son içtima olmak üzere daha 
dört içtima yapılması vilayetin 
teklifi üzerine kabul edilmiştir. 

Önümüzdeki toplantıda idare 
bütçesi ve bir ibtimale göre 
beş senelik inşaat ve imarat 
programının görüşüleceği zan· 
nedilmektedir. 

Memleket dahilinde • 
turızm 

Istanbul T. Odası bir 
program vücuda getirdi 

lstanbul Ticaret odasından 
şehrimiz Ticaret odasına gelen 
bir yazıda memleket dahilinde 
turizm hareketinin canlandırıl

ması için bir program vücuda 
getirildiği ve bir eser hazır
landığı bildirilmiştir. 

Tabii güzellik ,, ve a~arı 
tarihiye ile dolu olan 
memleketimizin görülecek şe
hirlerine yalnız ecnebi aey· 
yahlarını değil , bizzat memle
ket halkını da a lakadar etmek, 

B. Rıdvan 
Maarif müsteşarı bay Rıdvan 

Nafiz dün aksam şehrimize 
gelmiştir. Müsteşar Kızılçullu 

eski Amerikan kollejinde açı· 
lacak olan köy muallim mek
tebi hazırlıklarını ve diğer ma
arif işlerini tetkik edecektir. 

onlara gidecekleri şehirde gö
recekleri hususiyetler hakkın
da ma'iimat, seyahat masraf
ları hakkında bir fikir verebil
mek programın esas hatlarıni 
teşkil etmekte ve bunun için de 
lzmir odasından bazı ma:umat 
istenmektedir. Oda, Türk lari· 

hinde olduğu kadar, taribi ka
dimde de mümtaz bir mevkii 
olan lzmirin taribçesi, mesire
leri, otelleri hakkında malümat 
bazırlanıağa başlamıştır. 

Paraşüt kulesi 
Kültürparkte inşa edilmekte 

olan paraşüt kulesinin temel 
kazıklarının çakılma ameliyesi 
dün bitmiştir. iki gün sonra be
ton dökme ameliyesine başla
nacaktır. Kulenin teslimi fuar· 
dan ıs gün evvel olacaktır. ,,_ __________________________ , 

...- Kiralık daire 
Ve Büyük Depo 

•••••••••••••••••••••••• 
AKŞEHİR BANKASININ ikinci Kordonda 

Borsa sarayı civ~rındaki kendi binası büyük
lüğü dolayısiyle toptan kiraya verilecektir. 
içinde elektrik ve su tesisatı vardtr. Bina yeni 
ve üç katlıdır. DEVAIR ve ŞİRKETLER için 
çok elverişlidir. Tali pi erin içindeki Akşehır 
Bankasına müracaatları. 

, ............................................ 11 M•• .. 
ANNA STEN'in dördüncü büyük filmi 

BALALAYKA 
"Nana" "lslav ihtırası" ve "ilk Gece filimterinin unutulmaz yıldızı "ANNA STEN" 

sinema aleminin en sevimli san'atkirı " HERY WILCOXON " ile birlikte 

/ 4: * / 
/ 4: * / 

B A L A L A y K A ~:!~i esei~~ . :!~::~in~le:;~~l~=.~sizbir 
san at barıkası hedıye etmıştır ı 

~~~""""'""""'~"""""""""""""""""' ....................................... ~====~======:;;:;;;:;~===:;;:;;;:;=:;;;==:;;---~~ 
26 mart cuma gününden itibaren yalnız bir hafta 

TAYYARE SiNEMASINDA 
Gösterilecek olan [SALALA YKA] iz mirde başka sinemada gösterilmiyecektir 

Bu filimle beraber ayrıca ; Renkli Miki Mavuz • PARAMUNT dünya havadisleri 
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SEANS SAATLERi 
ıs cumartesi · ive seansı vardır 

isken derun 
Limanı da 
tetkik edilecek 

Sökede Karina ve Kovala 
dalyanlarını tetkik eden İktısat 
vekaleti balıkçılık şubesi mü
dürü bay Mazlum'la balık mü

tahasMısı bay İsmail Hakkı clün 
deniz yoluyle Bodruma gitmiş· 

lerdir. Orada süngercilik hak
kında tetkikler yapacaklar, bi-

labare Antalya, Mersin ve ls
kenderun körfezine giderek 
tetkiklerde bulunacaklardır. 

Yerlere tükürenler 
lS kişi, memnuiyete rağmen 

yerlere tükürdüğünden, beş 
kişi sokakları pislediğinden 

belediyece cezalandırılmışlardır. 

T ürkkuşu binası 
Kültürparkta inşa edilen pa· 

raşut kulesi yanında Türk ha
va kurumu tarafından bir ku-

27 Mart ı 93'7 ~ . .~, 
1 HaJkevinde _ --Kurslar, toplantılar . 

·bı 
ı - Geçen yıl olduğu .gı 

bu yılda itk tah~ili bitirZ?.ıy:~ 
vatandaşlara ilk okulu bufll . 
leme kursları açılacaktır. Bır 
Ni,an Perşembe günü derslere 
başlanacaktır. 
Eşrefpaşada Tmaztepe, T rpe· 

cikte Şehit Fadıl ve Arapfırr 
nında Dumlupınar ilk oku 0 

başöğretmenliğine müracaatları· 
(Dumlupınar ilk oku'u telefoıı 
No. 3473) 

2 ·- Halk dersaneleri ,e 
kurslar komitesinin karariyle 

·ı· et bu yıl da Fransızca, lng ı .ız 
Almanca kursları açılacaktır. 
Derslere 1 Nisan Perşt-ıııbt 
günü başla nacağmdan kayde
dilmek istiyenlerin Pazard~~ 
başka bergün Dumlıpunar ıl• 
okulu başöğretmenliğine müra· 
caatları 

3 - Güzel san'atlar komite· 
sinin 27-3-937 Cumartesi güııii 
saat ı 7 de komite toplaııbSI 
vardır. . 

4 - 27-3-937 Cumartesı 
günü saat ıs de temsil şube• 
sinin komite toplantısı vardır. 

S - Halkevi resim amatör
lerinin çalışmaları için her le• 
vazımı tamam bir resim atôl· 
yesi açmıştır. Heveskar geııÇ 
lerimizin her gün Halkevinde• 
ki atölyede çalışmaları ve y~· 
pacakları işlerin de lzıııirı~ 
kıymetli resim öğretmenle~ 
tarafından haftanın Cumartesi 

lüp binası inşası takarrür et- ve Çarşamba günleri üzerle-
miş ve planlan merkezden rinde düzeltmeler yapmalar! 
şehrimize gelmiştir. temin edılmiştir. , 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Zencilerden h ,.klm 
Amerika cumbur reisi Ame· 

rikanın hayatında bir inkılap 
sayılacak kadar parlak bir 
jestte bulunmuştur. Birleş;k 

Amerika cumhuriyetlerinin ta
ribinde ilk defa olarak bir 
zenci Virginia devletinin fede
ral mahkemesinde hakim ola
rak bulunacaktır. Şikagoda, 
Nevyork'un zenci mahallelerin
de zenci sulh bikimlerine te
sadüf edilmiş ise de bir Lenci
nin beyazları muhakeme ettiği 
hiç görülmemiştir. Mr. William 
Hastie adını taşıyan yeni ha
kim 32 yaşındadır. Ve meşhur 
bir avukattır. Şunu da ilave 
edelim ki Virginia adalarında 
ahalinin büyük ekseriyeti 
zencidir • 
Kokteyl kelimesinin aslı 

Kokteyl partileri şimdi biz
de de moda oldu. Bu kelime· 
nin manası nedir bilir misiniz? 
Bir macera gazetesi Kokteyl 
tabirinin ınenşeini aramış ve 
şu neticeye varmıştır: Kokteyl 
" Horos kuyruğu ,, demektir. 
Vaktiyle lngilterede horos dö
vüşleri halkın en çok sevdiği 
ey!encelerden biriydi. Her dö
vC.şün sonunda horosu muzaf
fer olan adam kendi horosu 
şerefine içerdi. Bunun için de 
horosun kuyruğunda kalan 
tüyler kadar çeşitli içkiyi ka
dehine koyarlardı. işte kokteyl 
kelimesi buradan çıkar. 

Dörtler meraklısı 
Almanya Kralı ve Romen 

imparatoru 4 ncü Şarlın dörder 
odalı 4 sarayı vardı. Her odll 
4 kapıya, 4 pencereye ve 4 
masaya malikti. Şarl günde 4 
öğün yemek yerdj, Sofrasında 
daima 4 türlü yemek ve 4 
türlü şarap bulunurdu. Başına 
koyduğu taç 4 köşe idi. Elbi
selerini 4 renk üzerine dikti
rirdi.4 lisan bilirdi. 4 defa ev
lendi. 4 atlı bir arabası vardı. 
imparatorluğu 4 kısma ve or· 
dosunu 4 sınıfa ayırdı. Vaktını 
4 büyük idare merkezinde ge• 
çirdi, 

29 Teşrinisani 1378 yılında 
saat dörtte öldü ve ölürken 

tur: da' 
- Koyuunuza giren bu a • 

mın kocanız olmadığını ne ~· 
kit anladınız? .... 

S · · ~~eı .... -- " enı sevıyorum gu .. 
dediği zam an... ,.ıı 
Uç kıraı arasındaki fa oD 

Bir lngiliz mub~r~iri. ~d· 
günlerde Kral sekızıocı ·ııe• 

varda, hayatına, kara.ktr.
1
t•P. 

düşünüşlerine dair bır . :bir' 
neşretti. Bu kitapta, . ~ır bil' 
ardınca gelen üç lngiliı dil' 
kümdarı şöyle mukayese e 

mektedir: • •te• 
Yedinci Edvard, milleti 

baası" olarak tanırdı. . . ıer' 
Beşinci Corc, Jngılıı 

"milletim" derdi. 
Sekizinci EdYard 
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inkılapçı olmanın 
zarureti 

Yeni 

YENi ASIR 

sefirinin beyanatı 
Biz insan oğulları; yürüyen, 

kıınıldayan, ileri doğru itilen 
bir varlık zümresine mensubuz. 
'(ani hücrelerimiz, onların da
ha İptidai unsurları, sade bizim 
değil; yediğimiz balığın, üstün
de dolaştığımız denizin unsur
ları yürüyor, kımıldıyor ve ileri 
doğru itiliyor. 

Japon 
.. lllllEll: ..... llııİİİİİııııaam=İIİİiıll .. lllllll .. llE!l!E:i!imS:lllr:/Z/LZL///Z~,;1111B1 .... ıml ....... 11111 ........... lllll .... 

Türkiye ile aramızda n1uallakta mesele yoktur. 
Bu; mensup olduğumuz var

lık zerresinin mütemadiyen şe
kil değiştirme zaruretinden do
ğuyor. Esas karakterlerini mu
hafaza etmekle beraber, her 
Jey mütemadiyen değişiyor: Ot 
~üvüyor, ot sararıyor, ot ölüyor. 
'(eni bir ot doğuyor, yeni bir 
iıadise .. Ve mütemadi hadise
ler, hareketler, inkılaplarla do
lu bir aleme bütün mevcudiye
linıizle bağlıyız biz. 

Müstemleke) eri iade etmemiz mevzuubahis değil 
Türkiye ile ticaret bitmek üzeredir 

lstanbul, 26 (Yeni Asır Telefonla) - Yeni Japon sefiri bu · Montrö Boğazlar anlaşmasına iştirakimizden sonra Türkiye ile 
gün Ankaradan şehrimi ze gelmiştir. Sefir, kendisiyle görüşen aramızda muallak hiçbir mesele kalmamıştır. Ticaret mukavelesi 
gazetecilere şu beyanatta bulunmuştur: için de Ankarada müzakerelere devam olunmakta olup müspet 

- Türkiye hükümeti nezdine hükümetimce e!çi olarak tayi- surette inkişaf etmektedir. Üç haftaya kadar müzakerelerin bi-
nimden dolayı çok memnunum. Atatürk tarafından ka- teceğini kuvvetle ümit ediyorum. 
bul şerefine mazhar oldum. Muhterem Başvekilinizle temaslarda Sefir, Almanya ile Japonya arasında aktedilmiş pakta temas 

ederek şunları söylemiştir: 
bulundum. 

* • • 

- Bu anlaşma mucibince komünist hareketlerine karşı istih-
Ankarada başarılan işler hayrete değer mahiyettedir. Anka- Laratımızı mübadele edeceğiz. Bu anlaşmaya iltihak için ltal-

rayı çok güzel buldum. Geçirdiğimiz buhranlı günler gözönüne ya da bazı şartlar ileri sürmektedir. Himayemizdeki Alman müs• Kargaşalığın adına (inkılap) 
denilen eski sosyetelerde şu 
zihniyet hakimdi : " Biz yaptık. 
Biz tamamladık. Bizden sonra 
başka bir şekil geleıı:ez. " Bu 
zihniyet bir ( mukavemet ) do
ğuruyordu tabii ... Arkadan öne 
doğru mütemadiyen dinliyen 
•osyete, bu m•ıkavemetinin çok 
gürültülü aksülamellerine şahit 
oluyor, normal olan, ilmi olan, 
zaruri olan, güzel olan inkılaR, 
gayri tabii, çirkin şekillerde 
tahassül ediyordu. 

alınırsa Ankarada yapılan işlerin kıymeti bir kat daha artar. tem'ekelerinin iadesi mevbuubahs olamaz. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Feci bir cinayet işlendi 
Ali adında biri, Nurinin karısı ile 
birleşti ve Nuriyi bıçakla öldürdü 

infilak 
14 Yaralı var 
Tokyo, 26 (Ô.R) - Amiral

lık dairesi tebliğ ediyor: 
Askeri deniz tayyareleri ka

rargahında bugün vukubulan 
bir infilakda altısı ağır olmak 
üzere on dört yaralı vardır. 

Katil zabıtaca yakalandı ve suçunu itiraf etti Çekoslovak 
Başvekili ~iyanada 

beklenıyor *** 
Hiç bir şey durmaz. Hiç bir 

şeyin durmadığını, yürüdüğünü, 
v~ kıymetlerin değiştiğini ka
bul etmektir hüner. 

Arkadan gelenler, daha ar
J,adan gelecek olanlar, bugün 
doğanlar, yarın doğacak olan
lar var. 

lstanbul, 26 ( Yeni Asır -
Telefonla) - Dün gece Fa
tihte Nuri adında biri, evinde 
yedi yerinden biçak!a yaralan
mış olduğu halde bulunmuştur. 

Aldığım malümata göre ha
dise şöyle olmuştur: 

Fatihte oturan kırk beş yaş
larında Nuri ve kansı lfakat, 
Ali isminde genç bir çocukla 
tanışmış ve Ali evlerine gidip 
gelmeğe başlamıştır. 

Dün gece de Nuri, işinden 

eve dönünce Aliyi evde bul· 

muş ve konuşmak üzere evin 
bir odasına çağırmıştır. 

işte bu sırada Ali, Nuriyi yedi 
yerinden bıçakla yaralamış ve 
elbiselerini çıkararak daha eve( 

bu hususta anlaştıkları Nurinin 
karısı lfakatle birlikte bir ya
tak ıçıne doldurmuşlardır. 
Maksatları, Nurinin hariçten 
gelen meçhul bir şahıs tara
fından yaralanmış olduğunu 
göstermekti. 

Bir müddet sonra hadi~e 
pol sçe haber alınmış ve derhal 

vaka mahalline gidilerek yaralı 
Nuri Cerrahpaşa hastanesine 
sevkedilmiştir, Fakat, ağır ya
ralı olan Nuri daha hastaneye 
varmadan yolda ölmüştür. Za
bıtaca evde yapılan tahkikat 
h er şeyi meydana çıkarmış ve 
Nurinin kanlı elbiseleri yatak 
içinden çıkarılmıştır. Katil Ali 
de bugün akşama doğru tevkif 
edilmiştir. 

Gerek katil Ali, gerekse 
Nurinin karısı lfakat de suç
larım itiraf etmişlerdir. Tabki· 
kata devam olunmaktadır. 

Viyana, 26 (Ö•R) - Çekos
lovakya başvekili B. Krofta 
yarın sabah burada beklen
mektedir. tt. Krııfta Viyanada 
durmaksızın şehrimize yakın 
olan Kimering tepelerine ha
reket edecektir. 

Zelzele 
Los Ancelos 2d ( Ö .R) -

Bugün müthiş bir zelzele ol
muştur. Cenubi Kaliforniyada 
büyüyk binaların pencereleri 
yıkılmış ve kırılmıştır. 

Bu soıısuz istihale aleminde; 
istihalenin tekamülün en ince 
bir modeli ve (tipi) olan insan 
dimağının ve onun prodüksi
Yonlarının (durgun) bir bayat 
tasavvur etmesi, durgun ve 
müstakar bir içtimai sistem 
kabul etmesi kabil midir? 

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

Yunan rnilli bayramında Mısır kralı Faruk lsviçrede 

* •• 
inkılapçı olmanın ilmi, mad-

di rnüsbet ve h<ıyatl bir zaru
ret olduğunu kabul eden Türk 
IDilleti, onu ( ana yasasına ) 
Yazdı. 

Nazırlarvilayetleregide- Genç kral birkaç gün 

K.ERGONES 

Edirne' de 
Sinan günü 

Edirne, 26 (Hususi) - Ge
neral Kazım Dirik bu sene 
Pt1iınar Sinan günü olan 9 ni
sanda büyük bir ihtifal yapıl
IDası için icabedenlere emir 
Verm;ş ve derhal bir heyet 
te.~kil edilmişti r. Vilayet maarif 
~udürü, evkaf müdürü ve da-
~ bazı zevattan mürekkep 
~an bu heyet yarın toplanarak 
ibu · san'at dahisini parlak bir 
,, bfal ile hatırlııtacal<tır. 

Q / /// ///;}".,/ ///7'l/ T/////77l 

GöZTEPEDE "-

Satılık Ev 

rek nutuklar söylediler 
M~azzaı:n bir geçit resmi yapıldı 
Atına, 26 ( Ö.R ) - Milli ı tir. Orada da nutuklar söylen-

bayra:n münasebetiyle B. Ni· miştir. 
kolidis tayyare ile Yanya'ya Atina 26 (Ö.R)- Gazeteler, 
giderek orada bir nutuk söy- milli bayram münasebetiyle dün 
!emiştir. B. Niko'idis nutkun- yapılan geçit resmi hakkında 

uzun izahat vermektedir. 
da, Yunan vatanperverliğini 
methetti, dahili anlaşmazlıklar 
yüzünden memleketin şimdiye 
kadar çl'ktiği sıkıntıları teba
rüz ettirdi. 

Kültür bakanı Pireyi, Ati
na valisi Patrası ziyaret etmiş-

Halk, geçit esnasında ordu· 
nun techizat bakımından zen· 
ginliğini görerek tezahürat 
yapmak suretiyle memnuniyet· 
lerini göstermişlerdir. Hava 
topları da geçide iştirak et· 
miştir. 

Rumen Başvekili B. Tataresko Çe
koslo vakyada bir itilaf imzaladı 
Prag 26 ( 1-\.A) - Tataresko - Hodza arasındaki görüşme

lerden sonra neşredilmiş olan tebliğrle iki devlet adamının iki 
memleket arasındaki ticari mübadeleler miktarını arttırmak ça· 
relerini tetkik etmiş ve Romanya ordusu hesabına Çekoslovak· 

Göztepedl! , tramvay cad- yaya yapılmış olan siparişlere müteallik bir itiliifname imzalamış 
d~s i üzerinde 831 numaral ı oldukları tasrih edılmektedir. 
t11 satı lıktı~. B-B-1 --....... -B--k-.1-. -s f 

içinde elektriği, ha11agazı • um aşve ı ın o ya 
~:sisatı vardır. Yeni denile- :-,; Blrtıaç gUn istirahat seyahati• 
dılecek haldedir. Havadar· edecell 
~'· ~alip olanlar "Yeni Paris, 26 (Ö.R) - Başvekil lstanbul 26 (Yeni Asır Mu-

sır,, ıdare müdürlüğünden B. Blum bu hafta içinde Paris habirinden) - Sofyadan ge• 
arıu ettikleri tafsilatı ala- civarında bir dostunun hususi len bir habere göre başvekil 

.~ilirler. 9 • 10 S.4 ~ malikiiuesine giderek birkaç ..,,, ismet lnönü, Belgrad seyaha-
.,.,,"'.7.L7.17r/7/..G'Z.'t/////h../'//)J gün istirahat edecektir. 

·······ı:;~·rı:···~·~;İ~k···~·;:~·;;.:··-r·~;;hi~··h~kik~··;;~:~~;·••••••"• ~i::t:r. S~f:a~:sa;;:ngü~st~:':: 
j,,,,,~,rz:ı:.....77.r:z/I/"T"'Z:Cyr~"~.A..r.rrLZ/T/;'J _ ederek Türkiye - Bu'garistan 
~ ~...&. ._ ~ arasında dostluk münasebetle-

" G O L E M rinin çok daha kuvvetli olaca· 
Taras Bulbaları, Moskova ged~lerini yaratan ğı tahmin ediliyor. 

HARRY BAUR'un en yeni filmi VE 
Dağların çılgın rüzgarı.. Ovaların korkunç fı 'ınası Titülesko Cap l\f artinde 

Dlkforen.. intikam Bombası Bern 25 ( A.A ) - B. Titü-
Türkçe Jurnal.. Komik vesaire.. lesko ve refikası Cap Martine 

Hepsi buaUn LAie sinemasında hareket etmiştir. 

Cenevrede kalacaktır 
Milletler cemiyeti 26 Mayısta Mısırın 
C.Akvama girmesini görüşecektir 
Cenevre, 26 (Ö.R) - Mısır 

kralı Majeste Faruk Saint Mo
ritzden buraya gelmiştir. Mü
him bir zabıta servisi istasyon
da nizamı muhafaza etmiştir. 
Kralın refakatinde eniştesi ve 
dört kız kardeşi vardır. Ma
iyeti erkanı da çok kalabalık 
olup Mıs,rın Bern işgüderi bun
lar arasındadır. Genç hüküm
dar istasyonda, lsviçre konfe
derasyonunun Kahire elçisi B. 
Henri Martın tarafından selam
lanmıştır. 

lstıısyonda kalabalık bir halk 
kütlesi kralın muvasalatında 
hazır bulunmuştur. 

Hüki:mdar hemen oteline 
gilmiştir. Buradaki .~alona Ce
nevre devlet meclisi krala en 
samimi hoş geldi temennilerini 

Kuru üzüm 
• • 

nızamnamesı 
lstanbul 25 ( Hususi muha

birimizden ) - Çekirdeksiz 
lı uru üzüm ihracatının kontrolü 
hakkındaki nizamn;ıme hazır· 
lanmıştır. Nizamnamenin bu 
hafta içinde vekiller heyetinde 
görüşüleceği tahmin ediliyor. 

Maliye Vekilimiz 
Parise gitti 

Paris, 26 (Ö.R)- Fransanın 
Akdeniz sahilindeki Cannes 
şehrinde iki hafta kadar kal
mış olan Türkiye nazırı B. Fuat 
Agralı ile Bn. Agralı Pariıe 
hareket etmislerdir. 

ihtiva eden bir mektup vazet
tirrnişli. Kral birkaç gün Ce
nevrede kalarak etrafta gezin
tiler yapacak ve şehrin bir çok 
mektep ve müesseselerini zi
yaret edecektir. 

Cenevre, 26 (Ö.R) - lngil
terenin teşebbüsü üzerine Mil
letler cemiyeti genel sekreter
liği tarafından Milletler cemi· 
yeti azası olan bir çok devlet
ler nezdinde yapılan sondaj 
neticesinde Mısırın Milletler 
cemiyetine kabulü için topla
nacak olan Milletler cemiyeti 
fevkalade asamblesinin içtima 
tarihi kat'i olarak 26 mayıs 
diye tcsbit edilmiştir. Böylece 
asamble mutad ilk bahar içti
maını yapacak olan konseyle 
aynı zamanda içtima halinde 
olacak tır. 

lstanbul tüccarları 
lzmir fuarına iştirak 

edecek 
lstanbul 26 (Yeni Asır) -

Tacirlerimizin lzmir fuarına 
geniş mikyasta iştiraklerinin 
temin edilmesi, lktısat vekaleti 
tarafından ticaret odasına bil
dirilmiştir. Ticaret odası bu 
hususta teşebbüslere girişecek
tir. ......... 

Hırsızhk 
Kültürparktan kurşun boru• 

lan söküp çalarken yakalanan 
Osman adında biri dört buçuk 
ay hapis cezaıına mahküm 
edilmistir. 

~Sahife s 

B.Delbos 
Suriye Başvekili 

ile görüştü 
Paris, 26 (Ö.R) - Hariciyt1 

Nazırı B. Delbos dün sabah 
Mebusan Meclisi hariciye ko• 
misyonu reisi bay Mistleri ka
bul ederek muhtelif beynelmi· 
lel meseleler hakkında görüş · 
müştür. 

Öğ:eden sonra nazır Yunan 
elçisi B. Politis ve Suriye başve
kili Cemil Marzan (beyle) Suri
ye dahiliye nazırı Cabi (beyi) 
kabul etmiştir. 

Leopod 
lıahat verdi 

Brüksel, 26 (Ô.R) - Lon· 
drıı.dan avdet eden kral Leo
pold başvekil Zeeland ile ha
riciye nazırını kabul etmiştir, 
Kralın son seyahati hakkında 
nazırlarla görüşldüğü tahmin 
ediliyor. 

Telavivde 
30 Yahudi komÜ· 

nisti yakalandı 
Kudüs, 26 (Ô.R) - Bugün 

T elavivde otuz yahudi ko
münisti yakalanmıştır. 

Kudüs, 26 (Ö.R) - Yahudi
lerin ve hristiyanların paskalya 
bayramları münasebetiyle ağ

lamalar dıvarında yahudiler ta
rafından yapılan aminler esna
sında hadise çıkmaması için 
tedbirler alınmıştır. Şehrin 
birçok noktalarında zabıta kuv
vetleri takviye edildiği \!'ibi 
ağlama dıvarı da askeri mu
hafaza altına alınmıştır. 

Saklatvala 
Taburundaki bio 
lngiliz gönüllü
den 300 Ü ölmüş 
_Londra 25 ( A.A ) - lspan• 
yada Sakalatvala taburunda 
hızmet etmiş olan Knight 

isminde bir lngiliz gönüllüsü 
dün ispanyadan döumüştür. 

Knignht bu taburda 12 Şubatta 
faali~ete geçtiği zaman bin ln
gil iz askeri mevcut olduğunu ve 

bunlardan üçyüzünün öldüğünü 
veya yaralaudığını gazetecilere 
söylemiştir. 

• 
lrz.Li'://77, tz7LL./2/..L<77Z7L7 ' 

Gazetemiz 
~ 

Ankarada satış tf"Ş· 
kilatı yapmıştır 
Gazetemizi okumak isti· 

yen birçok zevat "Ankara,, 
da "Yen Asırı,, bulamadık
larını matbaamıza bildirmiş
lerdir. 

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

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

Akba Kitap evi 
Karaoğlanda Ali 

S .:man paz<Jrında llur 
Ali 

Yenişehirde bayi 
l\'lu~t - fa 

TülUncU Alt E ber 
TUtUncU Ahmet 
Taştıanda gazeteci 

Ya kup 
TUtUncU kard şler 

pazarı 

Pı stacıda gazeteci 
ömer 
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Misafir takım ilk maçını yapıyor Almanya ile ticaretimiz 
Üçok spor takımı bugün saat onaltıda 
en kuvvetli şekliyle sahaya çıkacak 1936 senesinde ithalat ve ihracat 

vaziyetirr~izin mukayesesi ··························································································~······································· • • • • • • • • • • • • • • • 

Misafir takım bu defa lzmlr kulUplerlnl ve lzmlr fulbolUnU yeni bir spor 
hızı içinde tanım k lmkAnını bulacaktır, Bu birleşmenin ortaya bir lzmlr
lstanbul futbol rekabeti çıkardığı hakkındaki iddia doğru değildir, Bu hu

susta söylenilenlere inanmak, lzmlrln kararını anlamamak olur 
~~.~-'.!!.1 .. ].~~.~~ .. ~!~~.~~~ .. !?.~~-~!.~.~~ .. ~~.~~~.~~ .. ~.~.P..?.~~~~.~.~ 

• .................................................................................................................................. 
Ber1in Türk ticaret odasının inkişaf neticesinde Türkiye Al· dahi ayni memnuniyete değer 

SPnelik toplantısında okunan manyanın dış teciminde 1936 inkişafla karşılaşmaktayız. Dik• 
Türkiye spor ailesi içinde 

ferefli bir yer kaplıyan Beşik
taşın futbol yıldızlarıoı lzmir 
sahasında ve kendi aramızda 

selamlamak isteriz. Memleketi· 
mizin en eski jimnastik kulübü 
olan Beşiktaşın muhtelif za· 
manlarda spor bünyemiz üze· 
rinde yaptığı besleyici tesir, 
muhtelif spor şubelerinde ye· 
~ştirdiği değerli elemanlar 
Türk bayrağına yabancı mem
leketlerde bile şeref temin 
etmiştir. Bu itibarladır ki Be· 
şiktaş takımının lzmir seya· 
batini hususi bir alakayla kar
şılıyoruz. , 

Müteaddit temaslarında iz
mire ve lzmirlilere iyi futbol 
seyri fırsatını veren Beşiktaş· 

lalar, daha bir sene evvel iz· 
mirin misafiri olarak şehrimiz· 

de müsabakalar yapmışlar ve 
iyi derecelerle lzmirden ayrıl• 
mışlardı. Türkiye sporu içinde 
Fenerbahçe ve Galatasaray 
için aynlan müstesna , mevki, 
Beşiktaş için de daima, kendi· 
fiğinden ayrılmıştır. 

Siyah - Be~az formalı ço· 
cuk!ı.ır daha bir hafta önce 
lstanbalda, lstanbul şampiyonu 
ve Türkiye b;rincisi F enerbah • 
çe ile yaptıkları maçı bir gol 
farkile kazanmışlardır. Bu mü1• 
pet netice bize gösteriyor ki, 
Beşiktaş, bugünkü vaziyetile 
Türkiyenin en kuvvetli kulüp· 
!erinden biridir. 

• •• 
Misafir takım, bu defa lzmir 

kulüplerini ve lzmir futbolünü 
yeni bir spor hızı içinde tanı· 

mak imkanını bulacaktır. Yıl

lardanberi yetiştirdiği oyuncu· 
ları başka mıntakalara kaptı· 
ran lzmir, yeni spor bünyesiyle 
başka mıntakalardan oyuncu 
ayartmıyacağı gibi, lzmirin ye· 
tiştirdiği oyuncuları da başka 

mıntakalar kulüplerine hediye 
etmiyecektir. 

so;;ra, lı.mirdeki kulüp bir
leşmelerinin lstanbulda futbol 
dedikodusu yapan bazı spor 
yazıcıları tarafından eyi tefsir 
edilmediği nazara çarpıyor. Be
şiktaşlı sporcular, lzmirde bulun· 
dukları şu dakikada reklam edil
diği gibi bir IST AN BUL-lZMIR 
futbol rekabetiyle karşılaşmıya • 
cak!ardır. Böyle bir zanna ka· 
pılmak, lzmirdeki kulüp birleş· 
melerinin manasını yanlış anla· 
mak olacağı için bu nokta üze· 

G --·- - -- ----

mufassal rapordan Türkiye, yılında dahi, Avusturya da da· kahı değer ki, Türkiyenin 
A'manya ticaretinin son vazi· bil olmak üzere, tekmil güney· Almanya' dan aldığı mallar " 
yeti hakkında atideki malumatı doğu ve Balkan devletlerinin arasında dahi bazılarının itba· 
a'maktayız: başında gelmiştir. Bundan baş· latında yeniden artmalar ve 

" Türkiye • Almanya tica· ka Türkiyenin genel Alman dış bazılarının ithalatında da az 
retinin 1936 yılındaki duru· tecimindeki mevkii 1936 yılın- veya çok gerilemeler görül· 
munu gözden geçirelim. Tür· da bir kat daha kuvvetlenmiş· müştür. Almanyanın Türki· 
kiye - Almanya ticareti 1933 tir. Şöyle ki, dış tecim bakı· yeye ihraç ettiği hazır mal· 
yılından itibaren muhar olduğu mından bugün Türkiye de Al· lar arasında sözgelimi deri, eş· 
feyizli inkişafta 1936 yılında manya için önemli bir ehemmi· ya, keresteden mamul eşya, 
dahi devam etmiştir. Alman yet iktisap etmiştir. Türkiye lastik eşya, kimyevi ve tıbbi 
istatistiklerine göre, 1936 yı· 1936 yılında Alnıanyanın itha- maddeler, cam ve cam eşya, 
lında yeniden kaydedilen ço· !at yaptığı memleketler arasın· dökme borular ve silindirler, 
ğalma genel ticaret bakımın· da 10 uncu sırayı işgal etmiş· ölçü alat ve edevatı, mensu· 
dan yüzde 23 kadar olmuştur. tir. Halbuki Türkiye he- cat makineleri, alat imalatı 
Gerçekten 1936 yılında Al- nüz geçen yıl Almanya- makineleri, otomobiller, molo· 

Üçok spor takımı manyanın Türkiyeden ithalatı nın genel ithalatında 19 uncu sikletler ve bisikletler ve ni· 
rinde durmayı faydalı görüyo- bir oyun neticesinde belki de 118,5 milyon marka varmıştır. olarak gelmekte idi. Buna hayet musiki alat ve edevatı 
ruz. 1 mir kulüpleri, lstanbula galip gelmesi de mümkündür. 1935 yılındaki ithalatı ise göre Almanyaya bütün mem· 1936 da fazla nisbette ihraç 
rekabet etmPk üzre ISTANBUL Böyle konşmakla şunu söy· 93,4 milyon mark tutmuştu. leketler arasında yalnız dokuz olunmuştur. 
IZMIR futbol davası çıkarmak Iemek istiyoruz ki, lzmir halkı Buna göre Almanyaoın Türki· memleket Türkiyeden daha Buna mukabil Almanyadan 
için birleşmiş değillerdir. Bu kendi oyuncularından hiyleli yeden ithalatı 1935 e karşı fazla mal satmaktadır. Öte Türkiyeye boya, veınik, porse· 
birleşme, memleketin özlediği bir galebe değil; fakat mağliı· 1936 da tekrar 25,1 milyon taraftan Türkiye Almanyanın len, demir çubuk ve dökme 

k h d 27 · b .. t ·ı · d 1936 demir, demiryol malzemesi ve iyi kulüp nümunelerini vermek, biyetle de bitse muvaffak bir mar , ya ut yüz e nıs e· muş erı erı arasın a yı· f 
diğer madeni eşya, lokomoti 

memleket sporunun aradığı oyun bekliyor. Üçok spor takı· tinde artmıştır. Almanyanın lında bir yıl önce olduğ11- gibi ve diğer makinalar ihracatı 
elemanları yetiştirmek içindir. mı çok kuvvetlidir. Değerli Türkiyeye ihracatı ise 1935 19ncu sırayı işgal etmiştir. l,935 e nisbetle 1q36 da bird 
Eğer spor sahasında lzmir ku· elemanlarla takviye edilecek, yılında 77 3 milyon marktan Fakat buna rağmen Almanya- gerilemiştir. Almanyaoın Tür• 
lüplerinin omuzlarına uzatılacak misafir takıma da iyi bir oyun 1936 da 79,4 milyon marka nın Türkiyeye ihracatının dahi kiyeye ihracatının madde grup· 
bir vazife olursa, bunu memle· oynama fırsatını hazırlıyacaktır. yükselmiştir. Bu hesapla Al· önemli nisbette arttığını biraz !arına göre nasıl inkişaf ettiği· 
kı.timizi ziyarete gelen ecnebi Memnuniyetle öğrendiğimize manyanın Türkiyeye ihracatı önce söylemiştik. Bu itibarla ni bültenimizin gelecek nüsha· 
takımlara karşı deneyeceğiz. göre Üçok spor takımının tek· 12,1 milyon mark, yahut yüzde yıllardanberi Almanya Türki· sında neşredeceğimiz istatis· 
O zaman elde edilecek muvaf- nik işlerini idare eden zevat 18 nisbetinde çoğalmıştır. Ge· yenin genel ithalat ve ihra- tiklerden tafsilatiyle görebile· 
fakıyetten yalnız lzmir değıl, misafir takımı kuvvetiyle mü· ne! ticaret ayoı ithalat ile ih· catında birinci sırayı işgal ceksiniz. (Bu istatistikleri 7 
bütün Türkiye sporcuları sevi· tenasip bir şekilde ağırlamak racatın birlikte alınması bakı· ederken, Türkiye de son yıl· numaralı bültende neşredece· 

1 ğiz.) 
necek, iftihar edııcektir. için takımı iyi tanzim etmiştir. mından 1936 yılı Türkiye· Al· lar içinde Almanyanın gene 

Almanya'nın genel ticaretin· * * Bir zaman Altınordu ve Altay manya ticareti 198 milyon mark dış tecimindeki mevkiiai daima · 
• de Türkiyenin hissesi sözgeliını 

Bugün misafir takımın kar- saflarında ayrı ayrı alkışladı· yapmıştır. 1935 yılı genel tica- daha ziyade ilerletmeye ve 1933 de hatta yüzde 1 bile 
şısına Üçok spor takımını çıka- ğımız oyuncular, misafir takı· retinin 160,7 milyon mark yap· kuvvetleştirmiye muvaffak ol· tutmaz iken bugün Almanya'nı~ 
rıyoruz. Üçok spor knlübü yeni mm karşısında, ayni safta yer mış olmasına göre genel tica- muştur. genel ithalatındaki Türk hissesı 
spor bünyesiyle misafir takımın alacaklardır. rette yeniden 37,2 milyon mark, ALMANY ANIN iHRACATI yüzde 3, genel ihracatındaki 
karşısında iyi bir netice almıya iki takıma da muvaffakıyet yahut yüzde 23 nisbetinde bir "Diğer istikametin, yani Al- Türk hissesi ise yüzde 2 ve 
ve behemehal muvaffak olmıya ve iyi şanslar dileriz. artma vaki olmuştur. manyanın Türkiyeye ihracatının Almanya'oın tekmil ticaretin· 
çalışacaktır. Hatta muvaffak ADNAN BILGET Bu çok memnuniyete değer mütalaasına gelince: Burada deki Türk hissesi ise yüzde 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2,5 a varmış bulunuyor. Atman"' 

Paris, 26 (Ö.R) - Hollanda H } d h • • tk leterek bu meseleyi gözönünde , 'd l 7 O an a "'rıcıye nazırının nu l1 ya ya Avrupa aya DiZ meın· hariciye nazırı B. Degraf mü· 0 tutmag· a sevkedebilir. Bununla ( le ket Türkıye' den fazla ına 
him bir nutuk söyleyerek Hol· H 1 d AI kl•f • • beraber biz bu meselenin dı- satmakta ve 15 Avrupa mem!e• 
landanın bitaraflıjıoı taahhüt 0 an a nıan te } }fi} şında kalmaktayız. Böyle bir keti de Türkiye'ye nisbetle Al· 
için Almanya tarafından yapı- taahhüt vaziyetimizi takviye manya'dan fazla mal almaktadır· 
lan teklifi Holanda hükümeti- • • b 1 t • ? edecek olsa da biz bizzat bir Öte taraftan Almanyaoın Tür: 
nin niçin kabuı etmediğini izah nıçın Ka U e memış . kiyenin geneı dış tecimindek1 

b şey istemiyoruz. Ancak Lokar· k k 
etmiş ve memleketin yeni ir hissesi yüzde 50 gibi yü se 

. · nolu devletlerin bu istikamette Lokarno paktında vaziyetının N k d b • h d" bir seviyeye çıkmıştır. 
tasrihini kabul edebileceğini azır IlUt UD a UnU lZa e ıyor müşterek beyanatta bulunma· Buna rağmen pek fazla nik· 
bildirmiştir. Nazır demiştir ki: hiçbir muahede yapamazdı. Fa· bir devletin Hollanda budu· !arının mühim bir kısmı olabi· bin olmadan şunu arzedelim ki, 

"Eğer Almanyaya teklif edi· kat diğer bir vaziyetten işin duna tecavüz etmesi halinde lir. Devletler bize karşı ayrı kanaatimize göre Türk • Alınan 
len şekilde bir muahede ile şekli değişebilir. Mesela Lo· bu hareket yalnız bize karşı ayrı da bu teminatı verseler ticareti artık hıç te son sevi· 
bağlanmayı kabul etseydik karno devletleri yeni bir emni- değil, ayni zamanda Lokarno ·Bu teminat bizi te•kin et- yeyi bulmuş sayılamaz. Bilakis, 
topraklarımızın masuniyeti yet paktı yaparken yaloız ken· muahedesini imza etmiş devlet· mek maksadını atfetmemek şimdiye kadar kaydedilen ve 
hakkında zımnen bir şüphe di hudutlarıııa değil, Hollanda !ere karşı da tevcih edilmiş şartiyle· netice aynidir. fakat ehemmiyeti büyük o1aP 
kabul etmiş olurduk. Zira bu budutlarıııa da tP.cavüzün harp olur. Çünkü o memleketleri Hollanda hükümetinin garbi inkişaf daha ziyade bir başlan• 
muabedenin müddeti bitince sebebi olacağıoı beyan edPr· kendi hudutlarına tecavüz edil- Avrupa vaziyetinde Holandanın gıç addedilmelidir. Hakikatte 
bu hakkın ileride tasdiki itira· lerse buna muhalefet etmeyiz. miş kadar tehlikeye düşürebilir. tasrih edilmesi imkaoı hak· Türk • Alman ticareti çok dıı· 
za uğrıyabilirdi. Hollanda top- Hatta bunu müsait bir şekilde Bu mülahaza Lokarno devlet- kında aleni olarak ilk yaptığı ha büyüyebilecek başlıca şart· 
raklarının masuniyeti hakkında karşılarız. Çünkü her hangi lerini paktı daha ziyade geniş· beyanat budur. !arı haiz bulunmaktadır. 

, ............ ._ ..... mı:ımammı•• ......... , 
Rus Hikaıyelerl: 

yaştaki ve her memleketteki 
cinler birçok lisanlar bilirler. 
Fakat onların içi ayni şule ile 
yanıyor. Benim de bunları bil
mekten duyduğum büyük zevki 
bilsen.,. 

kimya kitapları, tıp kitapla
rı, hikayeler, felsefe ve 
ilahiyat kitapları istiyordu. O 
batmış bir vapurun bir ankazı
nın parçasına yapışmış hayatını 

kurtarmak istiyea biri gibi 
bunlara sarılıyordu. 

likle sallarken " belalı bahis " 
diye mırıldaoıyordu ... 

bir şey görmiyordu. Ne toprak, 
ne bahçedeki heykel, ne oda, 
ne ağaçlar... Hiç bir şeY"' 
Mahbusun odasına yaklaştığ! 
zaman iki defa nöbetçir>in isıniP 1 

bağırdı. Ses sada ~ıkmad•· 
Bekçi mutlaka fena bavadll 
izin alarak gitmiş.,. Kim bi!İf 
nerede: 

................ mı:ılCl!llB!I ....................... . 

YAZAN : A. CHEKHOV 
lürkçeyt! çcvuerı : ORHAN YAMANLAR 
-z-

ikinci sene p:yano sesi artık 
pek işidilmiyordu. Yalnız bazen 
klasik şeyler çalıyordu. Beşinci 
sene müzik yeniden işidilmı.ğe 
başlandı ve mahpus şarap is· 
tedi. Onu bekleyen adam bü
tün bu seneler zarfında onun 
yey:p içtii?ini ve yattığını söy· 
lüyordu. Mütemadiyen esneyip 
kızgın kızgın kendi kendisiyle 
görüşüyordu. Artık kitapları 

hiç o'<umıyordu. Bazı akşamlar 
da yazmak için masa başına 
oturuyor, uzun bir zaman ya· 
zıyor ve sabah olunca hepsini 
yırtıyordu. Birçok zamanlar da 
hıçkırık sesleri geliyordu. 

Altıncı senenin ikinci yarı· 

retle lisan, felsefe ve tarih 
üzerine çalışmıya başladı. Bu 
şeyler üzerine okadar fazla 
düştü ki, banker ona zor kitısp 
yetiştirebiliyordu. Dört sene 
içinde onun isteği üzerine tah
minen altı binden fazla kitap 
almıştı. Bu uzun ve ce alı gün· 
lerden birinde banker mab
pu•tan şu mektubu aldı: 

" Muhterem zındancım, bu 
altı lisanla yazdığım satırları 
anlıyan birisine gösterin ve 
okutu:ı. Eğer bunlarda ufak 
bir bata bulmazlarsa siz
den çok rica ederim bah
çede silah atın ki onun gürül· 
tüsüyle ben yazdıklarımın doğ-

1 a m- Her 

Mahbusun arzusu yerine ge
tirildi. Bankerin emriyle bah
çede iki tüfenk atıldı. 

()nuncu seneden sonra avu• 
kat masa başına oturdu 
ve yalnız incili okumağa 

başladı. Banker böyle dört 
senede 6000 den fazla cilt 
deviren birinin bütün bir 
sene anlaşılması kolay ve ince 
bir kitapla kalmasına hayret 
ediyordu. Bundan sonra onun 
yerini din tarihi ve ilahiyat 
aldı. 

Mahbusiyetinin son iki sene
sinde mahbus müthiş bir ye· 
kiın tutan kitap okudu. Şimdi 
o kendini tabii ilimleri bilme• 
ğe mecbur addediyor ve onla
ra çalışıyor. Bundan başka 

Bayron - Şekspiri okuyordu. 
Ondan eler> ınektuplard" 

Banker bütün bunları hatır• 
ladı, düşündü: 

Yarın saat 12 de o serbes
tisini kazanacaktır. Mukavele
miz mucibince ona iki milyon 
vermiye mecburdum. Bu parayı 
verirsem mahvolacağım. Artık 
iflas etmiş bir vaziyetteyim. 

() on beş sene evvel bir çok 
milyon altın saymağa mukte
dirdi. Fakat şimdi. Hatta ken· 
di kendisine bile param mı 
daha çok borcum mu diye 
sormağa korkuyordu. Borsa 
oyunları, tehlikeli işler ve ihti· 
yar yaşında bile bırakmadığı 
ihmalkarlık onun işini yavaş 

yavaş çürüttü. Gururu ve kor• 
kosu artık onu alel'ade bir 
Banker yapmıştı. Her kurtuluş 
çırpınışında daha çok düştil. 

ihtiyar «dam basını ümitsiz:-

"Niçin ölmedi bu adam ni· 
çin?., 

Hem de 44 yaşında .. O be· 
nim son meteliğime varıncaya 
kadar hepsini alacak .. Neşemi, 
eğlencemi, oyunlarımı .. Ve ben 
ona kıskanç gözlerle bakarken 
o bana her gün tekrar ede
cek, saadetim için sana bak· 
mağa mecburum. Hayır, bu pek 
fena. Bu namussuzluk ve iflas· 
tan kurtulmanın yegane çaresi 
bu adam ölmelidir . ., 

Tam bu sırac!a saat üçil çal· 
dı. Banker dinledi. Evin içinde 
herkes uykuda idi.Yaloız dışa
rıda soğuktan donmuş ağaçların 

kuru hıçkırıkları işidiliyordu. 
Ses çıkarmamağa çalışarak on 
beş seneden beri açılmıyan 
kapının kendisini kurtaracak 
olan ababtarını aldı, paltosunu 
giydi ve evden çıktı. Bahçe 
çok karanlık ve çok soğuktu. 
Yağmur yağıyordu. Uluyan rüz
gar ağaçları rahat bırakmıyor, 
rütubet onun da içine kadar 
isleyordu. Cözloırini dikti. Hiı; 

- Eğer düşündüğümü yaP' 
mak cesaretini gösterirsem şü~· 
beler doğrudan doğruya bek~!: 
nin üzerine gelecek diye dil 
şündü. 

. ve 
Karanlıkta merdivenlerı 

1 
, 

kapıyı arıyarak ilerledi. Sa 0
, 

na girdi. Sonra bekçinin yal~t 
ğına doğru gitti. Bir -!<ib';, 
çaktı. Hiç kimse yoktu. '( odll 
gan alınmış ve yatak ora de 
kalmıştı. Demir soba köşe b· 
hayal meyal gözüküyord:ı. Ma ,, 
pusun kapısının üstündeki rıı~
hür bozulmamış, sağlaın d~' af 

yordu. Kibrit sönünce ihtf eıı 
adam helecandan titri yere . çc' 
küçük pencereye yaklaştı, 1 

riye baktı. 

- RITMEDI -
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fENI ASIR 

" görüşmelerde • 
sıyası Belgraddaki 

liazırlanacak olan Adriyatik paktı Centilmen 
Paktını itmam edecektir-Ciano beyanatta bulundu 

Belgrad, 26 (A.A) - Yarı 
~.sıni Vreme gazetesi Kont 
b~a~onu~ ziyaretin'.n Belgradda 

1 
uyuk bır memnunıyetle selam
aıııııış olduğunu; çünkü bu sa

Yede iki memleket arasındaki 
siyasi ve iktısadi münasebet-

::r~e mahsüs bir salah husu
Unun tahmin edilmekte bulun
duğunu yazmaktadır. 
. Anlaşma siyaseti 1924 sene

sıııde Romada bir dostluk mi
sakı imzalamış olan Pasiç ile 
~ussolini tarafından hazırlan• 
lıııştır. Bu misaktan sonra iki 
lııeınleket münasebatının bozul
tııuş olması ve bunun bir iti· 
lııatsızlık devrinin takibeylemiş 
bulunması teessüfe şayandır. 
B.Stoyadinoviç teşebbüsü saye• 
•inde ltalya ile mukarenet 
Yugoslavya harici siyasetinin 
hedeflerinden biri olmuş olup 
halen tahakkuk ettirilmek 
Uzeredir. 

ALMAN GAZETELERiNiN 
TEFSiRLERi 

Berlin 26 ( A • A ) - Kont 
Cianonun Belgrad seyahatin· 
den bahseden Volkişer Beo
hah~r ezcümle diyor ki : 

imzalanacak olan paktın müs
Pet ve kabil şeyler çerçivesi 
İçinde kalacağı muhakkaktır. 
Belgradın bazı bağları vardır 
ki ne Yugoslavya ve ne de 
ltalya bunları çözmeyi düşün• 
lııemektedir. Macaristanın ta
dilci isteklerine karşı tedafüi 
bir birlik mahiyeti gösteren bu 
Yeni pakt küçük antanta do
kunmıyacağı gibi Balkan an
tantına ve Bulgar - Yugoslav 
anlaşmasına da ilişmiyecektir. 
Yugoslavya Milletler cemiyeti 

hasıdır. Ve muhtelif sebepler 
dolayısile bu cemiyete aza kal· 

tııak arzusundadır. 
Korres Pondans diplomatik 

gazetesi ise ltalyanın Akdeniz 
havzasında bazı gerginlikleri 
Ve hoşnutsuzlukları idare et
lııeği istihdaf eyliyen siyaset 
hakkında uır,unıi bir fikir ver
dikten sonra şöyle devam 
ediyor: 

Kont Cianonun Belgradı zi
Yareti işte bu sabada iki mem· 
leket münasebetlerini aydınlat
Dıak ve bu münasel etleri müs
~ bir esas üzerine kurmak -= 

ıçın yapılan yeni ve mühim bir 
hareket olarak telakki olun
malıdır. 

ADRIY ATIK PAKTI 
Paris, 26 (A.A) - Bayan 

Tabouis B. Delbosun Avustur
ya orta elçisi ile olan görüş· 

mesi hakkında da şu satırları 
yazıyor: 

B. Cianonun Belgrad seya
hati uzun uzun görüşüldü. Fran
sız dış bakanlığının resmi tezi 
müstakbel Adriyatik paktının 

verdiği intibaları zayıflamakta 

olduğunu kaydetmektedir. 
IT AL YANIN BALKAN DEV
LETLERILE ANLAŞMALARI 

Londra, 25 (A.A) - Gaze· 
teler Kont Ciano'nun Belgrad 
seyahatini iyi bir surette kar
şılamakta ve bunun neticesin
de imzalanacak muahedeler ile 
Merkezi Avrupada sulhun tak
viye edileceği fikrinde bulun
maktadır. 

Tim es gazetesinin diplomatik 
muhabiri şunları yazıyor: 

Gerek Yugoslavya gerek 
ltalya tebrike şayandır. Bu si
yasi anlaşma 2 Kanunusani ta
rihli lngiliz - ltalyan G-entlemen 

Agreementi itmam edecektir. 
O anlaşma lngilterenin Akde· 
niz siyasetinde de muvafıktır. 

Manchester Guardian gaze
tesi de şöyle diyor: 

lngiliz - ltalyan anlaşmasına 
model olacak ve Türkiye ve 
Yunanistan ile aynı şekilde 

yapılacak anlaşmalarla itmam 
edilecek bulunan bu anlaşma 
Londrada memnuniyetle karşı· 
!anmaktadır. 

Belgrad; 26 (A.A) - ltalyan 

Yugoslav anlaşmasının imza• 
sından sonra ltalya hariciye 
nazırı Kont Ciano matbuata şu 
beyanatta bulunmuştur: 

Başvekil Stoyadinoviç ile be
nim aramda imzalanan ve bu 
akşam neşredilecek olan anlaş
ma önü müzakere ve akdetti
ğimiz aynı zihniyet dairesinde 
okunup tefsir edilm~lidir. Size 
bu zihniyetin ne olduğunu ve 
anlaşmaların imzasına bizi ne 
gibi sebeplerin sevkettiğini ve 
keza bu anlaşmalardan faşist 
hükümetinin neler beklediğini 
açıkça anlatayım. Bu anlaşma
lar Italya ile Yugoslavya ara· ,. 

aktini takip ederken yalnız 

karşılıklı istifadelerimizi istih
daf etmedik. Bilakis Avrupa
nın ve her şeyden evvel Adri
yatik havzasının ve bize en sı
kı münasebetlerle bağlı bulu
nan memleketlerin emniyetine 
hakiki bir yardımda bulunmak 
istedik. 

Faşist hükümeti şuna derin. 
tazrda kanidir ki Avrupaya 
muhtaç olduğu uzun sükunet 

ve kurma devresini temin et
mek için her şeyden ziyade 

aralarındı-. müşterek hudutları 
kendi aral.ırında itlaf! münase

betlerii, her türlü ihtilaf se

beplerini izaleye çalışmaı ve fili 
teşriki mesai şartlarını yarat
maları zaruridir Beşeri her teş
kilatta oldujiu gibi Milletler 
camiasında da ilk vazife kom· 
şusu ile iyi geçinmektir. Faşist 
hükümeti ltalya ile Yugoslvya 
arasında iyi ve emin münase
betleri inkişafından bütün avru· 
panın istifade edeceğine ve Yu· 
goslavya ile ltalyanın Avrupa 
emniyeti meselesinde en ameli 
en müsbet bir şekilde hezimet 
etmiş olacaklarına kaildir. Her 
iki hükümetin de bu ayni fikir 
etrafında azimlerini toplamış 

olmalarından ve benim de bu 
gaye uğrunda müıı.taz başve

kiliniz Stoyadinllviç ile bu 
derece &meli ve fili bir eserde 
teşriki mesaide bulunmuş ol· 
mamdan dolayı çok bahtiyar
dır. Başvekiliniz ile şahsi dost
luk da tesis ettiğimden dolayı 
bahtiyarım. 

Yugoslavya ile İtalya bugün
den itibaren iyi komşuluk mü
nasebetleri ve teşriki mesai 
yolunda yürümeye başlamışlar
dır. Bu yola kanaat ve itimatla 
giriyoruz ki bu Avrupada sul
hu hakikaten ve samimi ola· 
rak seven herkes tarafından 
sevinçle karşılanacajiında hiç 
şüphem yoktur. Bizler kararla
rımızın ve anlaşmalarımızın ltal
ya ve Yugoslavya arasında 

anlaşarak sağlam ve devamlı 
o:masını istediğimiz bağları kur
malarına imkan veren hüsnü
niyet realizm, karşılıklı anlayış 
zihniyeti ve tesanüt hususunda 
diğer milletlere de bir örnek 
olmaqını temenni ederiz. 

Sahih s -
Ulus gazetesinde bir makale 

Belgrad mülakatı Türki
yede sevinç sebebi oldu 

Ankara, 26 ( A.A ) - Ulus 
gazete"i yarın, Belgrad müla
katı, başlığı altında aşağıdaki 
makaleyi neşredecektir: 

ltalya dış bakanı Kont Cia
no'nun Belgrad seyahati, yalnız 
iki komşu şarki akdeniz, orta 
a vrupa ve balkanlarda barış 
ve sükun durluğu bakımından 
mesud bir hadise teşkil eder. 
Belgrad'da imza olunacağını 

bildiğimiz politik ve ekonomik 
iki anlaşmanın biç bir sır ve 
şüphe ciheti olmadığını bili
yoruz. Kaydetmeye bile lüzum 
yoktur ki ltalya· Yugoslav ya
kınlığı ile Tuna havzasında ve 
balkanlarda tatbik edilecek 
politika avrupanın bu bölıte
sinde hiçbir devlete karşı 

bir çevirme maksadı gütme· 
mektedir. ilk hedef herkesle 

için sebep zail olduğu zaman 
kolaylıkla tasfiye edileceğine 
şüphe yoktur. 

Vaziyetin normıı.lleşmesine 

centilmen agrement esas teş· 

kil etti. Tabii münasebetlere 
dönmek bakımından mühim bir 
merhale de Milano mülakatı 

olmuştur. Hatırlardadır ki Dış 

bakanımız Tevfik Rüştü Aras 
Milanoya gittiği zaman balkan 
antantı konseyinin de reisliği· 
ni yapmakta idi. ilci vazife ve 
sıfattan istifade eden Tevfi~ 
Rüştü Aras, Şefinin dış poli· 
tika davasını büyük salahiyetle 
temsil eden Kont Cıano ara· 
sında Türkiye ve balkanlarla 
ltalya münasebetlerine ait ko 
nuşma pek samimi olmuştur. 

Milano mülaktında centil· 
men agremetin ehemmiyetini 
takdir eden bu milletlerin ta-

iyi kom~uluk münasebetieri bii temayülleri tezahür etti. 
kurmaktır. Giornale D'ltalianın Esasen balkan Antantı devlet-
bu hükümlerine Prag ve Bük· !erinden Türkiye ve Yunanis· 
reş politika muhitlerinin iştirak tanla ltalya dostluk muahede· 
etmekte olduğunu gelen tel· !eriyle birbirlerine !:>ağlı idiler. 
graflardan anlıyoruz. Müttefik Yugoslavya ile dost-

Aldığımız malumata göre luğumuzu yenilediğimiz sırada 
Belgrad mülakatı lngiliz basın ltalya münasebetlerinin ayni su· 
aleminde- dahi pek iyi a!dsler rette tanzim edilmiş olduğunu 
bırakmıştır. Etyopya hadisesinin görmek bunun gerçekleşmesine 
şarki Akdeniz vaziyeti üzerin- çalışan Türkiye için husu3İ bir 
deki menfi tesirleri ne kadar sevinç sebebi olmuştur. 
(bir kelime okunamadı) oldu- Belgrad mülakatının Görin· 
ğunu biliyoruz. Bu hal ne Bal- gin Roma seyahatinde Balkan· 
kanlı müttefiklerimiz ne de !ara ait meseleler konuşulduğu 
Türkiye ile ltalya arasındaki hakkında heyecanlı haberler 
menfaat tezatları veya politika neşreden bazı Fransız gazete· 
anlaşmazlıklarından değil, Mil- leri neşriyatı arifesinde tesadüf 
!etler cemiyeti vazife ve mesu- etmiş olması da dikkat edil-
liyetlerinden doğmuş olduğu mesi lazımgelen bir noktadir. 

.................. ···································································~ 
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Istanbul radyosu 
Saat 
12.30 • 14 arasında plakla Türk 

musikisi, havadis, muhte
lif plak neşriyatı 

18.30 Plakla dans musikisi 
19 Şehir tiyatrosu komedi 

kısmından bir temsil 
nakli 

20 Fasıl heyeti 
20.30 Bay Ömer Riza tarafın· 

dan Arapça söylev 
20.45 Fasıl heyetinin devamı 

ve saat ayarı 
21.15 Stüdyo salon orkestrası 
22.15 Ajans ve borsa haberleri 
22.30 Plaklarla müntebap par-

çalar 

Ankara radyosu 
Saat 
12.30 - 14.15 arasıoda plakla 

Türk musikisi, dahili ha· 
rici haber'.er 

18.30 Muhtelif plak neşriyatı 
18.35 Küçük Ali tarafından ço

cuklara karagöz 
19.10 Bay Servet ve arkadaş-

" 

f laORSA 1 
uzum 

Çu. Alıcı Fi at 
94 inhisar 5 
52 M JTaranto 11 
25 Şerif Riza 13 50 

4 Şerif Remzi 14 50 
3 Şınlak oğlu 9 
178 Yekun 

421504 Eski yeku:ı 
421682 Umumi vekun 

10 
12 50 
14 25 
14 50 
9 
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!arı tarafından Türk mu-
si kisi 

19.30 Arapça havadis 
19.45 Bay Hikmet Riza ve ar

kadaşları tarafından mu
siki ve halk şarkıları 

20.15 Konferans, eski ve yeni 
hukuka göre vakıflar 
hakkında bay ismet tara
fından .. 

20.30 Bay Salahittin ve tanburi 
Süreyya tarafından halk 
~arkıları 

21 Ajans haberleri 
21.15 Muhtelif plak neşriyatı 

e 

ğına yüz sürmek gönlümde esi
yordu. Biz şu fırsatla bir sıla 
yaparken, sen de biraz yorgun
luğunu alır, bal ayını geçirir· 
sin. 

Sesleri belirdi, Katıruo;,lu, ı 
uykulu, uykulu, yorgun, yorgun 
dışarı çıkıp: 

günler ve haftaları sevgi ve 
saadet içinde geçirdi. 

Sıra geldi ki, kar yığınlariyle 
örtülü tarlalardan karın kalkıp 
kalkmadığına bakmağa giden 
rençberlerle beraber gitti. 

Birkaç müzevirden: 
- O, Bursa tarafına kaçtı! 
Haberini alınca, Bursa yol-

larına atıldı. Şu dağ senin, bu 
yol benim diye diye Bıyıklı 
Mabmudu aradılar ve adeta 
her tarafı taradılar. 

Tok Dil 

- Hayırlı uğurlu olsun! Al
lah ağzınızın tadını bozmasın! 
lnşaallah yakında bir Katırcı
oğıu daha dünyaya gelir de 
biz de dünya gözüyle görürüz. 

Diye tebrik ediyorlardı 
Üç gün sonra düğün alayişi 

tavsamağa başlayıp ta herkes 
ic°rr:unluğunu dinlendirirken; 
atırcıoğlu dördüncü günü ak

Şaııı: 

1 
Kızanlar toplanın baka

~nı! hep beraber bu gece bir 
~~enı .. yapalım .. dedi. Bu dör
leu?cu akşam, Katırcıoğlu efe-
rıyle beraber, yorgun, argın 

lreç vakıtlara kadar eğlendik
ten, güldükten, oynadıktan 

No: 129 

- Hele beni bir dinleyin kı
zanlar! diye söze başladı. Ben 
Hasırlı köyünde biraz kalaca· 
ğım, yolumuza burada durak 
vermek elverdi. Yarından tezi 
yok, istiyen arkadaş kendi kö
yüne gidebilir, biraz da sağ 
kalan ananızı, babanızı, yuva
nızı görüp, bir sıla edin! E? 
Eyi olmaz mı? 

Efelerin hepsinde manah te
beRsümler uyandı. Kara Veli 
dayanamıyarak: 

- Katırcıoğlu bu teklif he
pimizin hoşuna gider, haniya 
benim, anam, bubam kalmadı, 
kardeşimi, sen vergi vermedin! 
diye kestiler, kimsesiz kaldım 

Dedi. Katırcıoğlu bu manalı 
sözden hoşlanıp, bir kahkaha 
atarak: 

- Hadin öyle ise çocuklar! 
Bu sevincin aşkına bir çanak 
daha! 

Diye, önündeki dolu çanağı 
alıp kaldırdı, bütün efeler, ona 
uyup içtiler.. Ve bir heyhey, 
dolgun sevinçler içinde naralar 
atarak tekrar oyuna daldılar .. 

Katırcıoğlu arkadaşlarına 
çektiği bu veda ziyafetinde, 
köyün horozları ötünceye ka
dar durdu. . . . . . , . . . . . . . 

Ertesi gün bir iki saatlık 
uyku kestiren, Katırcıoğlunun 
oda kapısının arkasında: 

- Efemi yolculuk var veda 
edelim. 

- Allaha ısmarladık diye-

- Kızanlar 1 sizi bir ay sonra 
burada bekliyorum, Allah sağ
lık ve selamet verirse yine bu 
köyde buluşacağız, badin ba· 
kalım siz bir sıla yapırıl 

Diye her birisine uğur diledi. 
Kara Veli de ayrılırken: 

- Bize, sana sağlık versin 
amma yengemize de afiyet ver· 
sin, hemen gönül şenliği ile bir 
Katırcıoğlu yetiştirin! 

Diye, Katırcıoğluna sarma· 
şıp öptü ve ayrıldılar. 

O gün köyün içinde efelerin 
ayrılış merasimi yapıldı. Efeler, 
köylülere birer birer veda edip 
köyden çıktılar, nice sonra her 
birisi bir tarafa at sürüp: 

- Bir ay sonra! 
- Bir ay sonra! 
- Hak selamet versin! 
Nidalariyle ayrılıp, yolları 

toz dumana vererek kıoyboldu· 
!ar .. 

• • • 
Katırcıoilu, karısı Fatma ile 

Gün oldu ki; köy odasında 
köyün ağalarını top!adı, dert· 
lerıni dinledi. 

Ve ekseriya, köy ahalisiyle 
meşgul olarak, Hasırcı köyün
de Katırcıoğlu varm•ş, haberi 
yayıldığı için ne eşkıyaların, ne 
vergi tahsildar'arının korkarak 
yoluna, semtine uğramadıkları 
köye selamet ve rahat günler 
geçirtti. 

• • • 
Bıyıklı Mahmut Üsküdardan 

birkaç sipahi ile Arnavutluğa 
geçerek Bursa taraflarına at 
sürerken, arkasından Canikli 
Osman paşa zade Hüseyin beyi: 

- Bıyıklıyı yakala getiri is
ter sağ, ister ölü! 

Diye salıvermişlerdi. 
Hüseyin bey birkaç yüz atlı 

ile Üsküdara geçip, Bıyıklı 
Mahmudun izini takibe ko· 
yuldu. 

Fakat ortalıkta Bıyıklı Mah· 
mutlan eser yoktu. Günlerce, 
haftalarca aramaları boşa çıkı· 
yordu. Hüseyin bey, her uğra
dığı kasabada ve köyde, Bı

yıklının simasını tarif ederek: 
- Buradan böyle bir adam 

geçti mi? 
Diye bir münasebet aldıra· 

rak soruyor, hepsine: 
- Hayır! görmedik! geç· 

medil 
Cevabın! alıyordu. 
Bir gün, Bursanıo iki saal 

ötesinde bir köye giren Hüse
yin bey, köyün içinde umulma
dık bir telaşla karşılandı. Hü
seyin bey köye girerken, köy 
halkının bazıları, betleri, beniz· 
feri atmış: 

-BiTMEDi-
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-Baştaralı birinci ıahilede
B. Cianoouo söylediği en 

kuvvetli cümleler şunlardır: 
-" Yugoslavya ve ltalya 

hiikümetleri, aralarındaki iyi 
münasebah idame ettirmiye ve 
daha iyi bir safhaya intikal et
tirmiye karar vermişlerdir. Mü
teveffa Pasiçle, şefim Musolini 
ara!ında evvelce tespit edilen 
bu mesainin hedefi iyi geçin
mektir,, 

Belgrad, 26 (Hususi muha
birimizden) - imza edilen mi
sak bütün Balkan ve küçük an
tant merkezlerinde mecıerret 

uyandırmıştır. B. Musolioiden 
B. Cıanoya gelen bir telgrafta 
muhtelif siyasi cürümlerden 
dolayı hapiste bulunan 62 lslo-

venin bugün öğleden sonra 
tahliye edildikleri bildirilmiştir. 
Ayrıca Italyadaki Hırvat ve ls
loven akalliyetlerinin ana dille
riyle tahsil etmelerine dair Ital
yada bir kararname neşredi(· 
diği Belgrad hükümetine tebşir 
edilmiştfr. 

MISAKIN METNi 
Belgrad, 26 (Ö.R) - Dün 

ö~leden sonra B. B. Ciano ve 
Stoyadinoviç arasında devam 
eden muhavereler neticesinde 
iki devlet adamı memleketleri 
arasında akt •e imza edilen 
itilafname metnini tespit et
mişlerdir. Akşam neşredilen 

bu metin şu maddeleri ihtiva 
ediyor: 

Madde 1 - iki yüksek akit 
taraf gerek karadan, gerekse 
Adriyatik sahillerinde denizden 
müşterek hudutlarına riayet et
meği taahhüt ederler. 

iki taraftan biri tahriksiz 
olarak bir veya birçok devletin 
taarruzuı.a uğrıyacak olursa 
diğer taraf mütaaırıza faydalı 
olabilecek her gana faaliyetten 
sakınmağı taahhiit eder. 

Madde 2 - Beynelmilel bir 
ihtilat halinde iki yüksek akit 
taraf menfaatlerinin tehdit edil
diği veya edilebilece~i husu
sunda mutabık düşerlerse bu 
menfaatleri müdafaa için alın

ması lazım gelen tedbirler üze
rinde danışmağı taahhüt eder
ler. 

Madde 3 - Her iki yüksek 
akit taraf karşılıklı münasebet
lerinde barba baş vurmamak 
ve aralarmda çıkabilecek niza 
ve ihtilafları sulhçu vasıtalarla 
halletmek arzusunu bir defa 
daha tekid ve teyid ederler. 

Madde 4 - Yüksek akit 
taraflar kendi topraklarında 
diğer devletin toprak tamami
yetine ve nizam ve asayişine 
karşı harekette bulanan kim
seleri tutmamağı ve araların
daki dostça münasebetleri boz
mak istidadında olan hiçbir 
hareketi müsamaha ile karşı

Jamamağı taahhüt ederler. 
Madde 5 - lki memleket 

arasındaki ekonomik münase
betleri inkişaf ettirmek ve 
dostça münasebetlere uydurmak 
maksadiyle iki taraf arasında
ki ticaret münasebetleri takviye 
edilecek ve geniş~eti lecektir. 
iki memleket geniş bir ekono
mik işbirliği yoluna girmeği 

taahhüt ederler. Bu maksatla 
hususi bir mukavele mümkün 
olduğu kadar sür'atle aktedi
lecektir. 

Madde 6 - iki yüksek akit 

.. T"Erfl ASIR 
'· - -> p;z. 

8 gra da tam an ş a elde edilmiştir 

• • a ile k 
halel 

ettiğimiz isak, ananevi 
vermiyecektir, dedi. 

taraf işbu mukavelede iki 
memleketin şimdiye kadar ak
detmiş oldukları malum bey
nelmilel taahhütlere muhalif 
hiç bir şey olamıyacağıoı ka
bul hususunda mutabıktırlar. 

Madde 7 - işbu mukavele· 
nin mer'iyet müddeti beş se
nedir. Fakat altı ay evvel 
feshi haber verilmezse kendi· 
Jiğinden hersene yeniden tem
dit edilmiş olur. 

Madde 8 - Mukavele iki 
devlet tarafından tasdik edile
cek ve tasdik kararnameleri 
Belgradda mümkün olduğu 
kadar sür'atli bir şekilde teati 
edilir edilmez mukavele tatbik 
mevkiine girecektir. 

GAZETELERE GÖRE 
Roma 26 ( Ö.R ) - Italya -

Yugoslavya anlaşmasının imza
sı ecnehi matbuat tarafından 
ehemmiyetle tefsir edilmekte
dir. Bilhassa Alman ve Avus
turya gazetelerini kaydetmek 
lazım gelir. 

"Berliner Tageblatt" gaze
tesine göre bu anlaşma, sulhün 
muhafazası için, alakadar dev-
letler arasında iki taraflı ola-
rak mevzii anlaşmalar imzası 

usulünün kıymetini ispat et
mektedir. Bu usul bilhassa Bal• 
kanlarda inkişaf ediyor ve 
sulhun taksim kabul etmediği 
nazariyesini tekzip ediyor. An· 
!aşmalar ancak alakadar dev
letler arasında imza edilmeli ve 
iki taraflı olmalıdır. Kont Ciano 

lavya ile müşter~k hudutlara 
maliktir. 

Macar gazeteleri anlaşmadan 
Yugoslavyanın Arnavutlukta 
ltalyanın hususi mevkiini kabul 
ve tasdik ettiği manasını çıka
rıyorlar. Rumen gazeteleri ise 
Habeş ilhakını Yugoslavyanın 

8. Stoyadinoviç 
tasdik etmesine ihtimal 
mektedirler. 

ver-

ROMA DA 

caktır. Bu anlaşma istikbal için 
iyi bir işarettir ve ileride kate
dilecek yollar için de direktif 
mahiyetindedir. 

FRANSA'DA 
Paris, 26 (Ö.R) - Belgrad· 

da imza ve neşredilen ltalya -

Yugoslavya muahedesi hakkın
da yarı resmi Fransız mabafili 
ıu mütalaaları yürütüyorlar; 

Muahedenin en mühim mad
deleri 1, 2, 3 ve 6 ncı madde
leridir. Birinci madde ile ltalya 
ve Yu~oslavya karşılıklı ola
rak deniz ve kara hudutlarını 
tasdik etmekted rler. Böylece 
20 ıeoedenberi ltalya ve Yu
goslavyayı birbirinden ayırmtş 
olan arazi ihtilafları tasfiye 
edilmiş bulunmaktadır. Üçüııcü 
maddeye göre de ltalya ve 
Yugoslavya birhirine harp yap
mamağı mütekabilen taahhüt 
etmekte ve ihtilafları sulbper-
• 

ve Avusturya arasında imza 
edilen dostluk muahedesine 
benzemektedir. Ve bu mu
ahedenin ise vakit vakit 
iki taraftan hiç olmazsa biri-

ne bazı endişeler verdiği 

malümdur. Diğer taraftan ltal
yan Yugoslavya paktı ancak 
beş sene müddetle aktedil
miştir. 

iKiNCi MADDE 
Birinci maddenin ikinci fık

rası ve ikinci madde ise bey
nelmilel bir ihtilaf halinde 
ltalya ve Yugoslavyanın di
ğer milletlerle münasebetle
rını tayin etmektedir. iki 
taraftan birisi tahriksiz bir 
hücuma uğrarsa diğeri ta
arruza müsait her hareketten 
sakınacaktır. iki taraf şunu da 
ilave ediyorlar ki beynelmilel 
ihtilat halinde, menfaatlerinin 

Roma 26 ( Ö.R ) - Gaze· 
teler ltalya - Yugoslavya ara· 
smda imza edilen itilafın neşri 
hakkında birçok tafsilatı muh
tevidir. Kont Cianonun faali
yeti hakk:nda kroniklerle be
raber ltalyan hariciye nazırının, 
Yugoslavya Kral ve Krallık 

naibi ile Başvekilinin resimleri 
tarafından imza edilen anlaşma resimleri neşredilmektedir. Şim- Belgraddan bır göıünuş 
siyasi idealizmden ilham alır. dilik yapılan tefsirler gazetele- verane vasıtalarla hal kararını 1 tehlikeye düıJtüğü veya düşe• 
Alml'nya bundan en çok sevi- rin Belgrada gönderdikleri mu· vermektedirler. Bu suretle de bileceği mütalaasında iseler 

ve kollektif emniyet ıiıtemilll 
bu takdirin, Almanyanm mlt
tefiki olan ltalya tarafındd 
gelmesi dikkate şayandır. 

Diğer taraftan tabrikıiz harf 
halini ve taarruz vaaiyetilli 
tespit etmek iki tarafın kendi 
mütalaalarına btrakılmııhr. 80 
meselenin ne Milletler Cemi• 
yeti, n~ Lahey divam, ne de 
diğer herhangi bir beynelmi• 
Jel teşekkül tarafından bal• 
line ait hiç bir ka)'1t yok• 
tur. Bellidir ki Habeı mr 
selesinden ve Almanya ile itti• 
fakdan beri Milletler cemiye
tine hasım olan ltalya CeneY• 
renin muahedede ismi geçme• 
mesine dikkat etmiştir. Fakat 
ananevi olarak Milletler cemi• 
yetine sadık olan Yagoılavyr 
nm buna boyun eğmiş olma11na 
burada toossüf edilmektedir. 

lHTIY ATLI DElilLMI? 
Umumiyeti itibariyle ltalya .. 

Yugoslavya paktı Franıız SoY• 
yet pakta derecesinde ibtiyath 
değildir. Zira Fransız • Sovyet 
paktının harekete geçmemi Mil• 
Jetler cemiyetinin kararına ve 
Lokarno muahedesindeki dmİO 
devletlerin mütalaasına btila• 
dır.Eğer Fransız .. Sovyet paktı 
Belgrad pakta şeklinde tanzİJll 
edilmiş olsaydı, Almanyanıo 
itiraz ve tenkitleri bir kat daha 
şiddetli olacaktı. Halbuki Ber· 
lin şimdi ltalya - Yugoslavya 
paktını hararetle tasvip ediyor. 
Fransız mahafili bunu, Sovyet• 
Fransız paktına kartı yapalaa 
itirazların samimi olmadığın• 
saymaktadırlar. 

Nihayet 6 ancı madde ile iki 

nen memlekettir, zira bu an- habirlerinin ilk tefsirleridir.Bun- çokdanberi Fransa tarafından bunları korumak için lazımgelen 
, laşma Avrupa sulhunu takviye lar Yugoslavya başvekili B. temenni edilmekte olan ltalya, tedbirleri almak üzere danışa-

edecektir. Stoyadınovi çi methetmekte ve Yugoslavya mukareneti tabak- caklardır. Bu maddelerde fev-

taraf ta bu muabedede bey• 
nelmilel taahhütlerine muhalif 
hiç birşey olmadığını teıbit 

Viyanada çıkan yarı resmi iki memleket dostluğundan kuk etmiştir. Şunu da kay- kalade birşey yoktur. Bir taraf 
''Reicbspost,, gazetesine göre takdirle bahsetmektedirler. detmek lazımdır ki bu mu- tahriksiz bir hücuma uğrarsa di-
kont Ciano çok semereli bir "Messagero,, muhabiri şunları ahededeki karşılıklı taahhüt- ğeri ya mütaarrıza yardımdan 
siyasi metin im1a etmiş bulun- yazıyor: lerin ikbi. devletin sözünden sakınarak, yahut muhtemel bir 
maktadır. ltalya .. Yugoslavya 0 8. Stoyadinoviç Yugoslav başka ır teminatı yoktur. müdahale için taarruza uğrıyan 
arasındaki ihtilaf Avrupada bir mHleti nazarında erı.:salsiz bir Gerçı bu garanti ciddidir, fa- tarafla istişareye girişerek ona 
harp sebebi olabilirdi. Artık meziyet kazanmıştır. Zira Adir· kat bazı devletlerin veya Mil- yardım ed~cektir. Bu taahhüt-
bu tehlikenin önü alınmıştır. yatik anlaşması Avrupa sulhu !etler cemiyetinin müşterek ga- ler Fransanın daima müdafaa 

Hiçbir memleket bu anlaş- için baha biçilmez bir hizmet- rantisi kadar emniyetli bir şe- ettiği, bilakis bazı devletleriu, 
madau Avusturyadan fazla tir ve iki memleketin nüfuz kilde bazı sürprizlerin önüne mesela Almaoyanın ötedenberi 
memnun olamaz. Zira Avustur- mmtakalarında menfaatlerinin geçemez. Belgrad muahedesi aleyhinde bulundukları karşılıklı 
ya hem Italya, hem de Yugos- inkişafı için çok kıymetli ola- geçen 11 temmuıda Almanya yardım prensibine uygundur 

···a······e····ş········Y···~ii;k···· .. ················s·~şikt~ş··ı;k~·;;·ş~h;i~i;J~··· .. ···· ........ M~h~~·i;i~·; .. iç·i~··· 
Edirne, 26 (Hususi) - Önü-

M • f• t k b •• •ık müzdeki aylarda Romanya ve 
ısa Jr a im ug un ı Bulgaristandan gtlecek olan 

•••••••••••••••••••••••• 

Büyük sulama 
planı 

-Baştaralı birinci sahilede-
Bu vıl sulama iş!eri için sar• 

fma karar verilen 250.000 lira, 
Nafııı vel<aletinin 937 yılı hüt
çes ne konmustur. ilk evvel 
Bak1rçayın kurutulması mevzu
ubahistir. Bununla beraber 
henüz bu nokta üzerinde ma
lumat alınamam,ştır. 

lstanbul, 26 (Yeni Asır Mu
habirinden) - Vekiller heyeti 
ikinci beş yıllık sanayi planını 
tetkike başlamıştır. Sanayi pla
nının es sları, Karabüktt ku-
ru'acak demir ve çelik fabri
ka larının temel atma merasi
minden sonra ilan edi 'ecektir. 
Başvekil yakında çelik fabri-
ka larının temel atma merasi
minde bulunacakttr. 

maçını yapıyor 

Maç saat 
çok 

dörttedir. Üçokspor, 
kuvvetli çıkıyor 

Bugün Üçokspor takımiyle 
karşılaşacak olan Beşiktaşlı 

çocuklar, dün gece saat doku
zu yirmi geçe Bandırma tre· 
niyle şehrimize gelmişlerdir. 

Misafir takımı teşkil eden ka
file Basmane istasyonunda 
sporcu arkadaşları tarafından 

karşılanmıştır. 

Kafileye, l<ulübün reisi B. 
Fuat başkanlık etmektedir. 
Futbolcular on altı kişidir. BB. 
Hakkı ve Şeref lımire gel
mek imkanını elde edememiş~ 
ferdir. Beşiktaş takımını antre
ne eden B. Refik Osman ve 

ler arasmdadır. Maçlarda fede

rasyonu B. Kemal Rif at temsil 
edecektir. 

Misafir takım ilk maçını bu 
gün saat 16, 40 da Üçokspor

la, ikinci maçını yarın ayni sa
atte Doğansporla yapa<:akhr. 
Bugünkü maçta çizgi hakem-

liklerini B. Muıııtafa Şenkal, 
B. Kadri yapacaldardır. Alan 
gözcüsü, futbol ajanı B. Ad
nandır. 

Maçları tertip eden komite, 
izdihama mani olmak için saha 
gişelerinin saat on dörtte açıl
masını muvafık bulmuştur. 

elli bin muhacirden bir kısmı 
Trakyaya yerleştirileceğinden 
şimdiden hazırlıklara başlanıl-
mıştır. 

~Z:Z:~[?-2lll:m~· Z>CZ//,/7/,/~ 

Göztepede ~ 
Kasap ~lasan ~ 

Göztepe tramvay durak~ 
yerinde bulunan 
dükkanımızda 

K1:1zu Eti 35 
[)ana Eti 30 
Kuruşa satılmaktadır. 

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

Evlerden telefonla vuku-
bulacak siparişler derhal 
gönderilir. 
Telefon Numarası Z7t4 

ediyorlar. Bu taahhütler bil• 
hassa Yugoslavyayı milletlerce· 
miyeti paktına ve kilçilk itilaf 
paktına bağlı yanlardır .Filhakika 
bu muahedede küçilk Antant 
paktından Yugoslavya için ileri 
gelen taahhütlere aykın birteY 
olması hatıra gelemezdi. 

Bu mülahazalar muabedeni11 
metni hakkındadır. Siyasi neti• 
celerine gelince bakalım bu 
mukarenetten sonra YugoslaY• 
ya merkezi Avrupa devletleri
nin perstij ve s~rgüzeıt si• 
yasetine mi bağlanacak, yok• 
sa muahedelere bilrmet ve 
ihtilafları sulhan le.Yiye ... 
retiyle sulhu korumak iatiye11 
devletler cephesinde mi kala• 
caktır? Bu noktada Franlll 
mahfelleri henüz hiçbir mDta• 
lia yürütmemekte ve hldise• 
lerin inkişafını beklemektedir• 
ler. 

Roma, 26 (A.A) - Kont 
Cıanonun Belgrad ıeyabab 

matbuatta geniş tefsirlere yol 
açmaktadır. Popolo Ditalia di• 
yor ki: 

iki memleket arasında ayrı• 
hk ve itimatsızlık için hiçbir 
sebep yoktur. ltalya ile Yo• 
goslavya Arnavutluğun iıt1kll• 
lini tanıdıktan sonra bu melll'" 
leket artık bir aalaımadık 
mevzuu olamaz. 

Lavoro Fascista da f6yl• 
yazıyor: 

Vaziyet hakkında genit gl-
rüşlerimiz olmalı ve imparato,.. 
luiumuıun ilerlemesine •a-1 
olamayacak olan ikinei derece"' 
deki meseleleri bir taraı. 

lstanbul 26 ( Yeni Asır ) -
937 yılının ilk günündenberi 
tatbik edilmekte olan yeni it
halat rejıminin genişletilmesi 
etrafında lktısat Vekaletinde 
tetkikler yapılmaktadır. Bu bu
austa müspet kararlar alına
caktır. 

maçların idaresine memur ha
kem B. Sazi Tezcan da 2elen-

Yeni Asır, misafir takıma 
iyi ıaos temenni eder. ~Z~7Zı~1) 7 bırakmalıyız. 



RUZVELT 
Gelecek harbi önliye

cek biricik adam ... 
Alınanlar dört ... y AZAN : ........................ beslenen bütün 

lene müddetle Emil LudVİO' n_efret hisleri 
bııt.. • t) şımdı Fransaya 
karuşıo dcuırbmanuaş CcaaY.ırJV~H"":.u2a çevrilmişti. Ta-

urrent ıstory rihi bir sahne 
olan ordul3rının dergisinden herkesi zehirle-
lerefinin kırıl- .......................................... mişti. 

~dğını söylemektedirler. 1919 Altmış beş sene öne~ Alman 
~e 1930 arasındaki devir- imparatoruuun temel atılmasına 
e Almanya fikir ,,e ilim sahne olan Versav'm aynalı 
~hasında gösterdiği başarılarla salonu, iki zavalh Alman vatao-

Utün harp sonrası dünyasının daşının gayet ağır bir muahe· 
takdirini kazandığı halde, bu- deye imza koymalarını da gör-
iürı bunu kafi görmiyerek kı- müştü. Bu manzara, bütün Al-
~ılan şerefini yerine getirmek manların gozunun önünden 
l . 
Çın tekrar kılıca sarılmaktadır. gitmem!ştir. Fakat bugünkü 
Almanların bu aşağı düşmüş Alman gençliği, gene aynı ay-

olrnak kaygıları devam ettikçe, nah salond~ mağliip Fransaya 
•rada askeri ruhun hakimiyeti yeni bir sulh muahedesi dikte 
de devam edecek, bu da ge- ettirmeği tasavvur etmekte· 
l~cek harbın başlıca sebeple- dirler. 
' 1nden birisi olacaktır. Almanlar, sık sık bahsettik-

On sene müddetle Göte'le- leri şark hakkında pekaz ma• 
~n. Beethoven'lerin, Humboldt- lumata sahiptirler. Hiç kimse 
•ruı Almanyası, büyük ve bunu tasavvura muktedir de-
t~edi Almanya, halkını milita- ğildir. Lehistandaki nehirlerle 
1izQı manisinden kurtarmak içjn şehirlerin isiol'Ierini bilen oekaz 
Çalışmıştır. Rathenau, ve Stre- Alman vardır. Rusya ile Prusya 
•el!lann, büyük liderlerdi. Bü· arasında bir sene dostluk de-
rük dimağlar, Alman ihtirasını vam ettiği halde Almanya için 
. enne, ilme, ticarete, yeni Rusya tamamiyle meçhul bir 
ıcatıara çevirmişlerdi. Yeni ki- ülkedir. Bununla beraber Al-
tapfar, risale ve dergiler, ne- manlar, garp taraflarım bi· 
bir gibi akıyorlar. Bu vaziyet lirler. ( Onlar, komşularını 
karşısrnda büyük harbin ver• şark, garp diy~ istikaınet-
diği derslere 300 senelik ana- leriyle yadederler.) Orada 
ilenin ortadan kalktığı sanılı· Ren Loyunda ve Strasburg' -
Yordu. da yığınlarla eski hatıralar 

Fakat bu bir hata idi. Al- ve cemiyetler vardır. Ora• 
lllanyanın büyük bir yığını da asırlarca onların şarabı içil-
F ransa ile sulh yapmak iste- miş ve hunun yanı sıra Alman 
llliyor, Avrupada milletler ce· şarkıları söylenmiştir. Büyük 
llliyetinin kurulmasını istemi- Briyan bir Avrupa birliği kur-

Yordu. mak suretiyle 300 senelik bir 
Birçok bilginler de, Bismar- düşmanlığı yatıştırmak istediği 

kın zamanında olduğu gibi zaman, Alman karakteri hu-
llıtkteplerde bir general apo· 
letindeki kırmızı çiıgileri ilahi 
hatlar gibi göstererek bu mak
sada hizmet ettiler. On sene 
lllüddetle birkaç Alman ve 
birçok yabancı orta Avrupa
tıın durumunu en iyi bale 
getirmek için bir hayli çalı~tı- , 
lar. Onlarca Avrupanın alın 
Yazısı, ne RusyRda, ne ltalyada 
ile de büyük harpte toprak 
kaybetmiş olan Avusturya ve 
~acaristanda yazılmıyacak, buw 
~ada yazılacaktır. Onsene müd-
ttle, Göte'nin, Bismark'm, 

Şiller'in, büyük Fredrik'in, 
Ş0Phenhaver'in, Hegel'in Al
lllanyalarına yas!anan Avrupa 
~üvaıenesini muhafaza ede-
ılnıişti. 

Bu on sene içinde Almanlar 
ltıernnun degv illerdi. Asırlarca 
8 .. 
d~ren muhafızlıktan sonra ken· 
d~e~ine siyasete uygun olarak 
uşunmek öğretiliyor, şahsi 

d~esuliyet fikri aşılanıyor, ken· 
ıl . d .. erıne siyasete uygun olarak 
Uşünmek öğretiliyor, şahsi 

:csuliyet fikri aşılanıyor, ken• 
ılerine zorla hürfllyet verili

t?rdu. Onl11r, Allah riıası için, 
d~'l.İ bu hürriyetten kurtarmız, 

1>'e yalvarıyorlardı. 
J ! eııkide alışmış ltalyan mil
ktlınj disiplin içine sokmak ne 

~dar güç \llmuşsa aynı tec

~Ube itaatlı Almanlar için o 
erecede kolay olmuştur. Mus

llo•in· 
<>ld ~· Prusyada da doğmamış 
"İ ll~u için sık sık göğüs ge
~ trtıışt• 

ır. 

b.~8Yserin Potsdam'ından cum
"tıy r Aı e. ın Vaymarına giden yol, 
tlıan•a - h 'k . , 0 ' rı once ta rı etmış 

'1li;;~ da adamakıllı öfkelendir· 
be 1

• Onlar başka biç bir se· 
~~de olmasa, Fransadan mü
bur:rct gördükleri ıçın cum· 
--~Ytt lider!erine bir türlü iti-

edernı arlardı. Bü ük 

susunda kendi kandisini aldat· 
mıştı. Onların felsefesini değiş
tirmP.ğe imkan yoktur. 

FRANSA, SULH VE HARP 
Fransızların sulh için besle

diği arzuya nisbetle gelecek 

harp davası ikinci derece· 
de kalır. Bu, artık bir 
sır olmaktan çıkmıştır ve fa. 
şistlerin bloklariyle taban ta
bana zıddır. Almanlar, Fransız
ların bu sulh sevgisi yüzünden 
ne bir hücuma kalkacaklarını, 
hatta ne de bu hususta mütte
fiklerine yardım edeceklerini 
biliyorlar. Bundan dolayı Al
manlar, Fransızların hücum ve 
taarruz kudretlerini yanlış he
sap ediyorlar. Nitekim 1914 
senesinde de bütün dünyanın 
birleşip Fransayı koruyacakla
rını hesap ve tahmin edeme
mişlerdi. 

"Fransızlar korkar!,. Alman 
çocukları bunu birinci defa 
olarak duydukları sırada Hit
ler, Reni işgal etmiş, bu suret• 
le Alman satvetini göstermişti. 
Buna hayret etmemelidir. Al
manyada her mektep çocuğu, 
her memur, her asker, her ha· 
kim, her öğretmen Hitlf~rin 
Mein Kampf ( Mücadelem ) 
isimli eserinin 1936 da basılan 
son tabını bile okumuştur ve 
bu kitapta Fransız largülünç ve 
yarım zenci bir millet olarak 
tasvir edilmektedir. Fransızlar, 
bu tarizlere büyük bir pişkin
likle mukabele ediyor ve bu 
suretle komşularmın zafer ümi
dini kuvvetlendirmektedir. 

Gelecek harbın fiçüncü se• 
bebinden, doğrudan doğruya 
olmamakla beraber, lngilizler 
mesuldürler,dünyanın hiçbir ta· 
rafında Milletler cemiyeti fikri, 
lngilizlerde olduğu gibi, halk 
yığınlarının arasına işleme

mi t r. 

fENI ASIR ... 
r
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Okurların ::::::::: 
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Karşıyakada sivri 
sinek mücadelesi 
Karşıyakalı okurfarımtzdan biri
sinden aldığımız bir mektupda: 

Parti başkanı bay Süleyman 
ile Belediye müdürü Kani'nin 
himmetleriyle busene Karşıya
kada "Sivrisinekle mücadele., 
nin muvaff aluyetli netict!lerini 
vermeğe başlamış olduğu bil
dirilmekte ve bersene bu mev
simde uyanan sürfeler busene 
hala inficar imkanı bufamamış 
olduğu ilave olunmaktadır. 

Mektup; "Bugünkü durumdan 
öyle anlaşılıyor ki, mücadele 
biraz daha sıklaşsa güzel Kar
şıyaka sivrisinek afetinden 
büsbütün lrnrtulacaktır. 

Gerek Parti başkam, gerek 
belediye müdürü bu işte SCln 
gayretle ve takd:re değer bir 
ısrarla çalışıyorlar. Ancak ba
zılarımızın liizumu kadar titiz 
olmadığımızı da bildirmeğe mec

burum. 
Bir Karşıyakalı sıfatiyle ri

cam; bilhassa Nisan ayı İçinde 
bu vadide biz Karşıyakalılar 
mücadeleye dört elle sarılma
hyız. Bizim mücadeleye he
vesle iştirakimiz, bu hayırlı işin 
müteşebbis ve muakkip'eri olan 
B. Süleymanla Bay Kaniyi daha 
sıkı bir gayretle yollarında de
vam ettirmeğe vesile olacaktır,, 
cümleleriyle bitmektedir. 

s:z=bOKTÜR -

HANDAN 
K. SARACOGLU 

Doğum ve kadın hastalıkları 
Mütahas.sısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü tapur iskelesi 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon No. 2545 

Bayındır nüfus me· 
ın urluğuııdan: 

ilçemizin Kalburculuk mahal· 
lesinden Hasanın adının Bayın· 
dır As'iye Hukuk hakimliğin
den 10·3·937 j.!ÜD ve 88 sayılı 
kararile adı Hüseyin Tevfik 
olarak tashih edilmiştir. Key· 
fiyet ilin olunur. 905 (529) 

~ 

MITAT OREL 
Adres - Beyler Numan 

zade sokağı Ahenk mat· 
baıısı yanında. 

Numara:23 
Telefon : 3434 

N (229) 
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sulhçu Almanyayı ortadan kal
dırırken Ingilterede, tamamen 
bunun zıddı sebeplerle, devam· 
lı sulh için yapılan teşebbüs· 
ler de boşa çıkıyordu. lngi· 
lizler, hala, kendilerinin bir 
adada yaşatlıkJarı kanaa· 
tinde idiler. Mutavassıt sınıf
tan bir İngiliz, sulha karşı 
beslediği şiddetli bağlılık yü· 
zünden Londranın Hamburg' -
tan hava yoluyle bir saat 
uzakta olduğunu unutuyorlardı. 
Ayni zamanda Fransa, sulhun 
ilin edildiği gündenberi silah
lanma~a başladığı halde İngil
tere de silahsızlanmayn giriş
mişti. 

Bu hal on sene bir taraftan 
kilisenin, bir taraftan da kadın 
cemiyetlerinin sulh propagan-
dası ile on sene devam etti. 
lngilterenin bile silahlanmak 
için sarfedeceği paraın olmazsa 
başka milletlerin hiç bulunmaı, 
telakkisi faıiıUerce ziyadeıiyle 

GAYRI MENKUL AÇIK 
ARTTIRMA ILANI 

Dosya No. 37/6327 
lzmir birine\ icra memurlu

ğundan: 

Ti\rkiye iş bankası lzmir şu
b~sine 4106 lira ve ayrıca 

masraf vermeğe borçlu gramo· 
foncu Mahmut Cevat'ın işbu 

borç için mezkur bankaya ipo
t~k ettiği uhdesinde kayıtlı 
bulunan lzmir tapu sicilinin 
161 numaralı sahifesinde mü· 
seccel Memdubiye mahallesinde 
Mumcuzade sokağında 132 eski 
136 yeni taj numaralı 232 met· 
re murabbaı terbiinde zemini 
kadı İlyas bey • vakfından mu
kataalı beyaz tuğla ile yapılmış 
içerisinde : Plaka taşlı bir sa· 
Jon, sağında iki oda ve bir 
sandık odası, solunda iki oda 
ve salon, salonu müteakiben 
sola doğru bir mutbak. Bura
dan bır kapı ile zeytinliğe çı

kılır. Altında bir bodrum katı 
ve binada elektrik, su tesisatı 

mevcut tamamı 1600 lira değe
rinde olan ev ve : 

Yine borçluya ait tapu kütü
ğünün 162 numarasında mü
seccel ve ayni mahaJle ve so
kakta 132 eski 138-1 yeni ve 
441 ada 25 parsel sayılı hu
dudu planında yazılı zemini 
kadı Ilyas bey vakfından mu
ka taah 1554-50 metre murab
baı terbiindeki tamamı 500 
lira muhammen kıymetli zey
tinlik tarihi ilandan itibaren 30 
gün müddetle arttırmaya çıka
rılmıştır. Talip olan!arın muham• 
men kıymetin yüzde yedi bu· 
çuğu nisbetinde pey akçesi 
veya milli bankanın teminat 
mt:ktubunu vermeleri lazımdır. 
Birinci arttırma 4 5.937 tarihi
ne rasthyan salı günü saat 
10 da dairede yapıla~aktır. 
Müşterilere ait bu hususun da
ireye talik olunan açık arttır-

ma şartnamesini 1.4.37 tarihin
den itibaren okuyabilirler. Hak

ları apu sicili ile sabit olmıyan 
alacaklılar He diğer alacakh· 

ların ve irtifak hak sahiplerinin 
bu haklarının ve bu husustaki 

faiz ve masrafa dair olan iddi· 
alarmı evrakı müsbiteleriyle 

20 gün içinde icra dairesine 
bildirmeleri, aksi halde hakları 

tapu sicili ile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından 

hariç kalacakları ve tayin edi
l~n zamanda arttırma bedeli 

gayri menkulün muhammen 
kıymetinin yüzde 75 ini bulma· 

dığı takdirde en son artlıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 

arthrma 15 gün daha temdit 
edilmek sureti ile ikinci arttır-

ma 19.5.937 tarihine rastlıyan 
çarşamba günü saat 10 da 

gayri menkul en çok arttırana 
ihale edilecektir. Satış peşin 

para iledir. Mal bedeli alınma· 
dan teslim edilemez. Mal be· 
deli verilmez ise ihale katarı 
feshedilir ve kendisinden evvel 
en yüksek teklifte bulunan 

kimse arzetmiş olduğu bedel 
ile almağa razı olmaz veya 

bulunmaısa icra dairesince he
men 15 gün müddetle arttır
maya çıkarılır. Bu artbrmayı 

afakadar!ara tebliğe hacet ol
mayıp yalnız ilanla iktifa olu
narak en çok arthrana ihale 
edilecek ve her iki halde bi
rinci ihale edilen kimse iki 
ihale arasındaki farktan ve 
diğer zararlardan mesul olduğu 
ve tapu harcının, belediye va
kıf icarının ve yüzde iki buçuk 
telliliyenin ve 2762 numaralı 
vakıflar kanunu mucibince ta
viz bedelinin müşteriye ait ol
duğu ve daha fazla malümat 
almak istiyenlerin icra müna
disine ve 37-6327 dosya nu
marası ile dairemize müracaat-
lan ilin olunur. 915 (533) 
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PEŞTEM.\LCILARDA: Mimar 
Kemaleddin caddesi No. 43 

Telefon 2555 

Toptan ve perakende 
r:"ZZT.L7.7.7:.T.L7TL7-7-.Z7~.77~.LZ%2'Z22XZI 

SATIŞLARIMIZ htanbul fiatedir. Aldatmak 
a yok, pazarlık yok .• 

Bir defa uğrayınız kafi .. 

~.ı:t~•ı ,, 
11' il ' 

Bağcılar!. Tütüncüler!. 
Ötedenberi erişilmez Un l<azanmış kimyevi Avrupa güb

relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
R A H M i K A il ~ı\ il A V U T 

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

IZMIR 
Telefon 3809 

: ... ,~ ~ ... 4ıf: ~ ·' . • ' • • : . : ... , • ... .. -

Haraççı Kardeşler 
MOBiL YE MAGAZASI 

KARYOLA En zarif ve 
sağlam çeşitleri 

Çocuk Arabaları Avrupanın en şık ve en. 
dayanıklı modellen 

Hasır takımları Yerli malların en zengin 
koltuk ve masaları 

M b•ı } Türkiyenin en modern ve en çok beğeni-
0 1 ye er len çeşitlerini daima .................. : . . . 

:······································································ . 
: ...... Jznıir ve Ankara nıağazalarıınızda 

Hazır bulabilirsiniz ... 

lzmir Sulh Hukuk Mabke-
mesinden: 

Mustafa Kazımla madam 
Tereza ve Cenya ve Coni ve 
Ariko ve Fonduranın mutasar· 
nf oldukları Karşıyakada Do
nanmacı mahallesin:n F elhiye 
sokağında kain 8/10 Nu. Jı m!.1-
kayyet olan ve tamamına 4200 
lira kıymet tahmin ve takdir 
edilen hanenin izaleyi şuyu 
kararına müsteniden 27.4.937 
tarihine müsadif Sah gunu 
saat 15 de lzmir Sulh Hukuk 
Mahkemesi s~lonunda satışı 
yapılacaldır. Bu arttırmada 
tahmin olunan bedelin yüzde 
75 i verildigi takdirde talibine 
ihalesi yapılacak aksi takdirde 
satış 15 gün daha uzatılarak 
ikinci arttırması 17 · 5· 937 tari
hine müsadif Pazartesi günü 
saat 15 te yine dairemizde ya
pılacakhr. Gayri menkul üze
rinde hak talebinde bulunanlar 

ellerindeki resmi vesaik ile 
birlikte 20 gün içinde daire· 
mize müracaat etmeleri lazım· 
dır. Aksi takdirde haklarında 
tapu .sicili ma'.um o!madıkça 

paylaşmadan hariç kalacaklar· 
dır. 

Şartname 3.4.937 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi 
için açıkta ve gayri menkulün 
evsafı da şartnamede yazılıdır. 
Müzayedeye iştirak etmek is
teyenler kıymeti muhammene
nin yüzde 7.5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir banka 
teminatı getirmeleri Jazımdır. 

Gayri menkulün vergi ve sair 
kanuni mükellefiyetleri satıcı
lara yüzde 2,5 dellaliye ve 

•ı 
I<arh bir • 

JŞ 
Karşıyakada Kemalpaşa cad

desinde baharat, hurdavat, tü
tün, kırtasiye V. S. üzerine iş 
yapan bir dükkan devren satı
lıktır. Aynı caddede 56 numa-
raya mür~caat. 

2 -3 (525) 
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DOKTOR N 

Sami Ku a~çı 
Kulak, Boğaz, Burun basta- N 

tıklan birinci sınıf ~ 
miitahassısı ~ 

Muayenehane : Birinci Beyler N 

No. 36 Telefon 2310 N 
Evi: Göztepe tramvay cad · ~ 
desi 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 
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ferağ harçları alıcıya ait olup 
ihale bedeli defaten ve peşineıı 

ödenecektir. ihaleyi müteak"p 
müşteri ihale bedelini tamamen 

vermediği veya veremediği 

takdirde gayri menkul tekrar 

15 gün müddetle arttırmaya 
konulup bu arttırmada · en çok 

bedel verenin uhdesine ihaleyi 
kat'iyesi yapılacak ve ara ta 
tahakkuk edecak ihale farkı 
hiçbir hükme hacet kalmak~n
zın vecibesini ifa etmiye·n müş
teriden tahsil olunacaktır. Da
ha fazla ma!fımat almak isti
yenfer dairemizin 94· 1152 sa
yılı dosyasına müracaat etme
leri lüzumu ilan olunur. 

904 (528) 
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BEVOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski oteJcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına kcn
diı'ni sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri: Kestane pazarında Bardakçılar soka" 
No. 10 - t2 J. Perplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve ber istenilen kömür vardır. 
(2299) 

• . ...... ,.,·, . . .\ . ' .. ~ ... . . 

lzmir muhasebei hususiye müdür-
lüğünden: 

ldarei bususiye akaratından olup Emrez'de kain 15 dönüm tarla 

3 sene müddetle kiraya verilmek Üzere 20 gün müddetle açık 

eksiltmeye çıkarılmışbr. Şeraiti öğrenmek istiyenlerin her gün 

Muhaı;ebei Hususiye direktörlüğü varidat kalemine ve pey sür· 

mek istiyenlerin de 8-4-937 Perşembe günü saat 10 da Encü-

meni vilayete müracaatları ilan olunur. 883 (527) 

lzmlr belediyesinden: 
ismet paşa bulvarından Me· 

zarlık başından Fevzi paşa bul
varına kadar yedi bin elli lira 
bedeli keşifli iki yüz otuz mel· 
re ve Cumhuriyet meydanında 
Tevfik Rüştü Aras caddesin· 

den denize kadar beş bin dört 
y~z eJJi lira bedeli keşifli yüz 
kırk iki metre fenni kanalizas
yon ile Mezarlık başında sekiz 

yüz lira bedeli keşifli kırk se· 
kiz metre lağımın heyeti umu· 

miyesi on üç bin üç yüz lirö. 
bedeli keşifle yeniden kapalı 
zarflı ek11iltmeye konulmuştur. 
ihale 2/4/937 Cuma günü saat 
16 da Belediye Daimi encüme
ninde yapılacaktır. Keşif, Şart
name ve projeleri altmış altı 
buçuk kuruş mukabilinde baş
mühendislikte satılır. iştirak 

için dokuz yüz doksan yedi 
buçuk liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya Banka teminat 
mektubu ile birlikte 2490 sayılı 
kanunun tarifi daires"nde ha
zırlanmış tek lif ler ihale günü 
olan 2/4/937 Cuma günü saat 
15 şe kadar Encümen Reisli
ğine verilir, 

16 19 23 27 780 (452) 
dört kuruştur. Keşif ve şartna· 
rnesini görmek üze re başmü
hcndisliğe iştirak için de yet
miş l iralık muvakkat t eminat 
makbuzu veya banka t eminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - Senelik kirası yetm iş 
beş lira bedeli muhammenle 
Basmah.ane istasyonu karşısın
da Gazi bulvarı ağzındaki ben
zin sat;ş yerinin bir senelik 
kirası baş katiplikteki şartna
me veçhile 6-4·937 salı günü 
sant on altıda açık arttırma i le 
ihale edılecektir. iştirak için 
altı liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümt:ne gelinir. 

3 - Senelik kirası elli lira 
bedeli mubammenle Eşref şa• 
da lkiçeşmelik caddesin 603 
18 ılı kahve anın ki ol f 2.· 

katiplikteki şartname veçbile 
6-4-937 sa ı günü saat on al· 
hda açık arttırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için üç yüz 
yetmiş beş lmruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene geli
nir. 20-23-27-30 831 (492) 

1 - Beher metre murabbaı 
iki yüz elli kuruştan iki bin 
doksan bir lira otuz yedi ku· 
ruş bedeli muhammenle 62 sa
yılı adanın sekiz yüz oluz 
alh metremurabbaı ve elli beş 
desimetre murabbamdaki 18 
ve 19 sayılı arsaların başkatip
Jikteki şartname veçhite açık 
artırma ile i h a 1 e s i 2 - 4 -
937 Cuma gününe temdit ed l· 
miştir. iştirak için yüz elli ye
di liralık mu•;akkat teminat 
makbuzu v<ı!ya banka teminat 
mektubu ile söylenen günde 
ve saat on alhda encümene 
gelinir. 

2 - Beher metremurabb::ıı 
iki yüz elli kuruştan iki bin 
yüz altmış lira bedeli muham
menle 61 sayılı adanın seldz 
yüz altmış dört metremurabba
ındaki 19 ve 20 sayılı arsala· 
rmın başkatiplikteki şartname 

vcçhile açık artırma ile ihalesi 
2-4-937 Cuma g ününe temdit 
edilmiştir. iştirak için yüz alt
mış iki lirahk muvakkat temi
nat makbuzu veya banka te
m nat mektubu ile söylenen 
günde ve saat on altıda encü
mene gelinir. 

3 - Eeher metremurabbaı 
iki yüz elli kuruştan b:n yüz 
yi rmi Jira bedeli mubammenle 
62 sayılı adanın dört yüz kırk 
sekiz metremurabbaındaid 32 
sayıla a r a sının başkatip 'ikteki 
şartname veçhile açık artırma 

ile ihalesi 2-4-937 Cuma gü
nüne terodit edilmiştir. iştirak 

için seksen dört liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saat on altı
da encümene gelinir. 

YENi ASIR 

ıv.ı:OTOSI~LET 
Meraklılarının Nazarı Dikkatine 

Tekniğin bütÜn yeoiJikleri .. TRIUMPH ,, motosik:etlerinde 
mevcuttur. 1937 modellerini görmeden başka yerlere müracaat 
etmeyiniz • 

Tafsilat ve dahilde acentahk istıyenlerin aşağıdaki adrese 
müracaatlui. 

Büyük Kardiçalı han No. 42 Posta kutusu 131 

S. KAL()MENI 
11 - 13 (h.3) 

Devlet demiryollarından : 
Söke istasyonu binası içinde 12 harita No. lı büfe bir sene 

dokuz ay için açık aıthrma suretiyle kiraya verilecektir. ihale 
5.4.937 pazartesi günü saat 15 te lzmir Alsancak 8 inci işlet
me komisyonnnda yapılacaktır. Muhammen bir senelik kira be
deli 40 liradır. isteklilerin yüzde 7.5 nisbefnde muvakkat temi
nat vermeleri ve işe girmeğe manii kanuni bir halleri olmadı-
ğına dair beyannamelerle muayyen vakitte komisyona müracaat 
etmeleri lazımdır. Şartnameler Söke i~tasvonundan ve komisyon• 
dan parasız alımr. 23-27 844 (506) 

En Parfok 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başlrn pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu ban cıvarında 28 - 9 Hüsnü Öz 

vdemisli. 

ııöın yıkamak artık bir kOlfet de~lfdlr. 
zira gayri kablll kıyas olan PERLO
OENT diş macunu bu kOlfetl ortadan 
kaldırmışı1tr. 

PERLODENT çok ıe>tt\11 ofduöu gibi. 
•olu~unuzu da serinletir 

-·--'94-tn~-i'~·~~ ~-~·; 
cf4 Vfl "'1~ ~ ~,o.~ .Ual.u -.ih..:.notvı 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem• 
]erini kullanınız. Her yerde t1ahlmaktadır. Yalnız toptan sa
hşlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telık Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 

Türkiye Mensucat 
Türk Limitet 

Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu U!& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 
H. ı. 

7Zi 
27 Ma" ı•_:l., 

Ne_de·cı 

'Aspirtıı 

emin olmak için lütfen 

sana dikkat ediniz. 

Sigara da içseniz 

daioı• 

Daima RADYOLI 

Sağlana kefaletle herşey taksitle verllir. 

Balcılarda NECİP SADIK No. 156 



' F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
Roy ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
BACCHUS vapuru elyevm 

Hnıanımtzda olup Rotterdam 

Hanıburg ve Amsterdam liman
ları için yük alacakhr. 

HERCULES vapuru 21 martta 

Burgas, Varoa ve Köstence 
linıanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

kumparıyası 

AASNE motörü 29 martta 
beklenmekte olup yükünü 

tahliyeden sonra Rotterdam, 

Hamburg ve Skandinavya li· 

ltıanlarma yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN kumpanyası 
SUÇEA VA vapuru 23 

tnarta doğru beklenmekte olup 

Pire, Malta ve Marsilya liman· 

larınıt yolcu ve yilk kabul 
edecektir. 

PELES vapuru 9 nhıana 
doğru bekleniyor. Pire, Malta 

•e Marsilya limanlarma hareket 
.edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 

biua11 arkasında FRA TELLi 

SPERCO vapur acentabğına 
lllliracaat edilmesi rica olunur. 

Navlunlardaki ve hareket ta

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

-

___,, 

N. V. 
\V. F. il. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

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

beklenilmektedir. Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
kabul eder. 

••a•• American ~xport Lines 
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 
Bostona hareket edecektir. 

EXCALlBUR vapuru 9 nisan
da Boston ve N evyork için 
Pireden hareket edecektir. 

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

-· c<J •• Service Maritime Roumain 
- Bucarest -

DUROSTOR vapuru 3 ni· 
sanda Köstence, Sulina, Ga
latz ve Galatz aktarması Tuna 
limanları için yük alacaktır. 

... fSi'I ... 

Jobnston Warren Lineı 
A VlEMORE vapuru 21 mart· 

ta beklenilmektedir. Anvers ve 
Liverpul Limanlarından mal ge
tirecektir. 
Burgas, V arna, Köstence, Ga

latz ve Sulina limanlan için 
yük kabul eder. 

Den Norske Middelhavlinje 
Oslo 

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

EGE MINT AKASI 
BAGCILARINA iLAN 

Bu sene kükfirt acentalıkları kaldmlmıştır. 
lımir hariç olmak üzere a~ağıda gösterilen mıntakalarda kü-

kürt aahşı ziraat Bankaları şube sandıklarınca hizalannda yazılı 
Perakende fiatleriyle yapılacaktır. 
l lzmire bağlı olan Karşıyaka, Bornova, Buca, Seydiköy, Torbalı, 
lıca, Bozyaka, Balçova, Y enikale timarı bağcıları ihtiyaçtan olan 

~ükürtlerin bedelini şirketin (IZMIR KAPALI YEMiŞ ÇARŞISI 
l' o. 41) MUTEMETLI<'.;JNE tediye ederek kükürtlerini Darağaçta 
aş iskeledeki ardiyede tesellüm edeceklerdir. 

ikinci eller kaldmlmıt olduğundan bağcı olmayanlara kükürt 
ıeriJmiyecektir. 
Satış 
~ıntakası Kimler tarafından sablacğı 
Z M 1 R Keçiborlu kükürtleri T.A.Ş. 

lzmir mutemetliği kapah 

Perakende satış fiatı 
beher torba için 

Yemiş Çarıııı No. 41 330 kuruş 
~enemen Ziraat Bankası 340 ,, 
'-'•nisa ,, ,, 340 ,, 
~~~~ MS 
Salihli " " 350 " 
~lllşehir " " 350 " 
~ldıiaar " " 350 " 
~rlcağaç : : 350 :: 
Sonıa 350 
~l.lıkesir " " 360 "" 
ue " " 1\ rganıa ,, " 360 " 
lJ enıalpaşa ,, " 550 ,, 

rJa 350 

~ferihisar : : 355 : 
() tfnıe 355 " 

1.,denıiş : : 355 " 
•re 355 " 

l\'-ladası :: : 360 ,, 

lı) ~Gkürtlerimiz kurşun mühürlü (50) şer kiloluk torbalarda sa
t:aıga çıkarılmııhr. Beynelmilel şöhreti haiz Londrada ( Daniel 

gg'•fftb) laboratuvannda yaptırılan tahlilde kükürtlerimizin yüzde 

~l safiye~te. olduğu an~a~ılmıştar. . . . 
Ilı tikürtlerımız bağcılık ıçın son derece faıdelı hassalan baız 
ı,;tır maddelerden tamamiyle iri ve en yüksek ecnebi kükürt· 

•ne muadildir. Keçiborlu kükürtleri Türk 
(513) Anonim şirketi 

' == d.!znıir Muhasebei Hususiye Mü-
~tlüğünden: 
Cın. 

P.T, .. 11 Yeri Numarast M. 
ıl'ıa Birinci Belediye caddesi 14 

't1ı~ ll~e. akara tından olup yukanda yeri ve cinsi yazıla akar 3 

~~)e •çın kiraya verilmek üzere 20 gün mtiddetie açık eksilt· 

'1-.h, çıkanlmıştır. Şeraiti öğrenmek istiyenlerin hergün Husuıi 
~ •ebe Müdürlüğü varidat kalemine ve pey sürmek istiyen-

~e . ihale günü olan 8·4·937 perıembe günü nat 10 da 
eıu Vil~ ..... ,., - ·· --~~~· · ~~: : ıA'l ,,1 .. -.. .. 911 [5311 

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

V ~p~r Acentası 
IRlNCI KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

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

VENi ASUt 

ı,~~~ 

RJ3Q~C> 
N Mübadil ve gayri mübadil 

bonoları bilumum banka ve 

1 
şirket hisse senetleri Ergani 
Sivas ve yüzde beş ve iki 

i ~ faizli ve eski istikrazı dahili 
tahviJleri ve buna mümasil 
her nevi esham sabo alır. 

yük alacaktır. 
Adres : lzmir Kemeraltı 

Hacı Hasan oteıi No. 60 
C AV 1 T 

Tele fon 3903 
(77) S.7 h.3 

GRODNO vapuru 8 nisanda 
Londra, Hull ve Aoversten ~ 
gelip yük çıkaracak ve ayni 
zamanda Londra, Hull için yük 

12'11ta#'i' alacaktır. 
OPORTO vapuru limanı· 

mızda olup Liverpool ve Svan
seadan yükünü tahliye ediyor. 
Ayni zarnanda Liverpool ve 
Gla"gov için yük alacaktır. 

,---·-----, 
Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci FLAMINlAN vapuru 5 ni
sanda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çı~aracak ve 
ayni zamanda Lıverpool ve 
Glas,:?'ov için yük alacaktır. HORTAÇ~U 

The General Steam -v 
Navigation Co. Ltd Muayenehanesini Birinci 

AD JUT ANT vapuru nisan Beyler sokağı 36 numaraya 
nihayetinde gelip Londra için 
yük alacaktır. nakletmiştir.Hastalarını müs-

NOT : Vürut tarihleri, va- takil olarak kabul ve tedavi 
purların isimleri ve navlun üc· eder. TELEFON 2946 
retlerinin değişikliklerinden me- • 1-26 (2101] 
suliyet kabul edilmez. ._ ... ___ :m ___ ıı1ı.-•-• 

Beş Çiçek, Krep Jorjet 
VE 

Nergis Nuvar 
Leylak blam 
Revdor Ferit 

işte size 

S. Ferid 
eczacıbaşının 

5 şaheseri daha 

Tecrübe ediniz, takdir 
edeceksiniz. 

Alırken 

S. Ferid 
isim ve etiketine 

dikkat. 

Şifa eczanesi 
- '. .... . . '.. . ' 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • . . . . . . • . . 
Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

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

Mobilye mağazası Şekerciler No.26 

':~1};~ 
), ,, 
~ .. 1 

Bir defa gelip görünüz 
Modern, temiz malzeme 

Birinci sınıf itçilik sipariş kabul eder 

lzmir nıuhasebei hususiye mü
dürlüğünden: 

Cinsi Yeri Dönilmli 
Bağ Narhdere 2, S 
Tarla " 4 

Yukarda cinı ve mevkileri yazılı akaratı husuıiye 3 ıene mlld-
detle kiraya verilmek Ozere 20 gün miiddetle açık artırmaya 
çıkarılmııtır. 

Şeraiti iSğrenmek istiyenlerin her gün muhasebei husuı\ye di
rekt6rl0ğli varidat kalemine ve pey ıürmek istiyenlerin de ihale 
gllnll olan 15·4-937 Perıembe günü nat 10 da depozito mak
buzlariyle birlikte encümeni viliyete mliracaatlan ilin olunur. 

912 (530) 

Sahife~ 

ANSIZIN-Y AKALIY AN AGRILAR 
~y·~i~;·i·'i~i~····k·~·ş~··GR.iP'iN~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almakla derhal izale edilebilir 

GRIPIN 

Bütün ağrı, sızı ve ıstırap ların panzehiridir. GRİPİN varken 
diş, baş, ve romatizma ağrılan çekilmez. Gripin nezle ve gribi 
geçirir : Har"reti düşürür, hastalıkların önüne geçer. 

icabında günde üç kaşe alınabilir. 

G R 1 P 1 .N 
KREM BALSAMIN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegine 11hh 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kimilen izalei 
edet. Yarım asırdan beri kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
aıbbt güzellik kremleridir. 

Krem Balıamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamiu yağh gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Balıamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoğlu lstanbul 

Eczacı Kemal Aktaş 

Hilil Eczanesinde 
Bir şaheser yaptı 

Zümrüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Mas kulen 

( Diıi ) 
Feminen 

iki cins koku 

Erkek koku be· 
nim çok hoşuma 

gitti. 

Acaba erkekle

rin de Diti koku 
mu hoşlarına gidi· 
yor. 

Galiba?! 



Madridin müdafaası gittikçe kuvvetleniyor 

ava hücumları çok güçleşmişt·r 
Kontrol komisyonunun otoritesi arttırılacak 

Tanada 
Madrid 26 (Ö.R)- Dün ak

şam saat 17 ye doğru asi tay
yareler paytaht üzerinde uç
muşlardır. Hava müdafaa ba
taryaları hemen harekete geç
mişler ve asi tayyareleri derhal 
kaçırmışlardır. Hava müdafaa 
bataryalarının kendini göster
mesi Madridin hava müdafaa• 
sında elde edilen hareketleri 
göstermektedir. 

Dört aydanberi Madridde 
tayyare hücumlarına karşı böyle 
müdafaa vasıtası yoktu. Gerçe 
cumhuriyetçilerin avcı tayyare
leri asi tayyarelerin bombardı
manlarını güçleştirmekte ve 
onları ekseriya kaçırtmakta idi. 
F .ıkat bu vasıta ile bazı ani 
bombardımanların önüne gemeç 
ğe daima imkan olamıyordu ve 
avcı tayyarelerinin bu şekilde 
müdahalesi bilhassa geceleri 
tı:sirsiz kalıyordu. 

Bir ay evvel bu noksanı te
lafi için havaya karşı kuvvetli 
projektörler yerleştirildi. Birkaç 
gündenberi de yeni hava mü· 
dafaa topları faaliyettedir. Bun• 
lar bol miktarda olup şehrin 
birçok noktalarına ve tepelere 
yerleştirilmişlerdir. Bu suretle 
asi tayyareler Madıid üzerin· 
de uçmak veya şehri bombar
dıman etmek hususunda evvel· 
kinden daha çok müşkülatla 
karşılaşacaklardır. 
VAHIM HADiSE ÇIKMAZSA 

Londra, 26 (Ö.R) - ispanya 
işlerine ademi müdahale ko· 
misyonunun veya tali komite
sinin paskalya tatilleri esna· 
sında içtimaı için hiçbir karar 
verilmemiştir. Bu sebeple, bu 
teşekküllerin acele olarak da
vetini lüzumlu kılacak vahim 
bir hadise çıkmazsa paskalya 
tatiline riayet edilecektir. Bu 
suretle münakaşaların bir müd
det kesilmesinin yatıştırıcı bir 
tesir yapacağı ve tekrar mesaiye 
başlanıldığı zaman kontrol pla· 
nının tatbikine ait tedbirleri 
tam ve mükemmel şekle koy· 
manın mümkün olacağı ümit 
edilmektedir. Kontrol planının 
tatbikinde ve ispanyadan gö· 
nüllülerin geri alınmasında te· 
sadüf edilen müşkülata gelince 
Fransa ve lngiltere ademi mü· 
dahale komitesinin bitaraflığa 
riayeti temin için kurulduğunu 
gözöniinde tutarak otoritesinin 
arttırılmasına ve bu teşekkülün 
mümkün olduğu kadar büyük 
mikyasta kullanılmasına taraf
tarclır!ar. 

TANCA DA BiR HADiSE 
Tanca, 26 (ÖR) - "Demo· 

croha., adlı lspanyol gazetesi 
tarafından yapılan bazı neşri· 

yat üzerine 1-ıu yazı:arı ltalya 
için hakaretli telakki eden bir 
lta:yan torpidosunun gemicileri 
gazetenin matbaasına girerek: 
bazı maddi hasarata sebep ol· 
muşlardır. Gazetenin müdürü 
bir av tüfengi ile gemiciler 
üzerine at<:ş ederek üç tane
sini yaralarr••'"', Gr.miciler 

Italyan 
1 

gemicileri bir lspanyol 
(, 

' 

gazetesine hücum ettiler 

' 

'" 1 

1 

• • 
1 .. 

Fransız hükümeti gittikçe 
artan müdahalenin müsamaha 
ile karşı 1anamıyacağı ve Frao• 
sa ve lngiltere için hayati olan 
münakalatın tehlikede olduğu 

k11naatindedir. Sir Corc Klark 
B. Delbosa verdiği cevapta hii• 
kümetinin de ayni fikirde ol• 
duğunu bildirmiştir. 

DELBOSUN ÜMiTLERi 
Bundan başka B. Delbos Al• 

man hükümetinden Paris nef'i• 

ne olarak ltalya rejimi üzerin• 
de bütün nüfuzunun kullanıl• 
masını rica etmiştir. Alman 
hükümetinin iki aydanberi as· 

keri müşavirlerinin mütalaa• 
sı üzerine şimdilik bir umu• 

mi harp tehlikesine kadar mii• 
temayil olmadığını gördük· 
Buna binaen B.Delbos tarafın• 
dan beslenen ümit belki de ta• 

Zara z11hlısi başta olmak üzere ispanya sula!lnda dolaşan ita/yan gemıleri Bir Atman tayyaresi mamen boş değildir. 
gazetenin levhasını beraberle- tarafından Almanya ve lngil- telakki edecekleri muhakkak- olan Alman hükümelinin çok Bayan Tabouis Ôvr gazete• 
rinde götürerek bir davul gibi tere büyük elçileriyle Avustur· hr. ~u hususta B. Delbosun dürüst hareketi teslim edil- sinde yazıyor: 
kullanmışlar ve Giovenezza ya elçisinin kabul edilmesi A'man ve lngiliz büyük elçile- mekte ve ltalyan kuvvetlerinin B.Delbosun matbuata beya· 
ltalyan faşist marşını söyliye· meseleleri hakkında tefsiratta riyle olan görüşmelerinin mat- ispanya yarımadasında yerleş• natı bilhassa lngiliz hüyük el• 
rek yollardan geçmişlerdir. buluıımaktadırlar. liip olan tekmil vuzuh ve ka- meleri Fransız hudutları ve çisiyle her noktada mutabık 
FRAN::ılZ GAZETELERiNiN Ekselsior gazetesi diyor ki: :iyd~ti haiz olduğu söylenmek· münakalesinin emniyeti ıçın olduğunu bildirmesi itibariyle 

e ır. . . _ • bir tehlike teşkil edecek ma-
TEF:,IRLERI lngiliz ve Fransız hükümet• Harıcıye bakanlıgında Ka- hiyelte görülmektedir. çok ehemmiyetlidir. Son Ser 

Paris, 26 (A.A) - Gazete- !erinin ltalya tarafından kabul nunusani sonundanberi gönüllü AKDENiZ MÜNAKALATI lin haberleri de Almanyanın 
ler ltalyanın gönüllülerin geri edilen taahhütlere ~arşı mü· sevki yatına nihayet vermiş ve TEHLiKEDE gönüllülerin geri alınması mese• 
alınması meselesinin müzakere- kerrer surette yapılan muha· ispanya anlaşmazlığın'l karşı Eko De Paris'te Pertinaks lesinde ltalyaya müzaheretinin 
sini reddetmesini ve B. Delbos lefetleri harp vakıaları gibi az çok alakasızlık göstermiş diyor ki : asgari olduğunu bildirmektedir. ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Avam kamarasında üzücü münakaşalar oldaı 
B. Henderson söylüyor: Amerikan sefarethanesine iltica 
edenlere dokunulmıyacaktı. Onlar hayvan 5?İhi boğazlandılar 

Londra, 26 (A.A) - Avam 
Kamarası Adis·Abeba su .kas· 
dını takibeden mukabele bil· 
misillere dair yapmış olduğu 

uzun bir müzakereden sonra 
içtimalarını 6 nisana kadar 
tatil etmişlir. 

Mebuslar boğuk ve heyecan
dan titriyen bir sesle ltalyanın 
Habeşistandaki siyasetini ten
kit eden B. Loyd Corçu din

lemiştir. Hatip şahsen kıymetli 
ve dürüst bir asker <>larak ta
nımış olduğu Mareşa!Grazianiye 
yapılan suikastten dolayı 
teessüf etmiş olduğunu B. Mus
solininin de teessüfe iştırak ey• 
!emiş bu:unduğunu söylemiştir. 

Diğer taraftan B. Loyd Corç 
lngiltere bükümetinin bir garp 

m ısakı akdı hakkında B. Hit· 
ler tarafından serdedi lmiş olan 

tekliflere cevap verilmesi la· 
zımgelmekte olduğunu beyan 
etmiştir. 

B. Loyd Corç bükümelinin 
harici sıyasete müteallik mese
lelerın bir çoğunda enerjis:zl.· 
ğini tenkit etmiştir. 

Hatip ispanya topraklarında 
bir faşist hakimiyetinin teessüs 
etmesinin lngiltere ile Fransa 
için t,.~ı,q edeceği tehlike 

dolayısiyle endişe izhar et
miştir. 

Hükümet namına cevap ve· 
ren Lord Cranborne elde edil
miş olan maliimııta göre ispan
yaya gönüllü gönderilmesi 

memnuiyetine riayet edilmiş 

olduğunu ve B. Loyd Corçun 
ııutkunun ancak farazi bir ta
kım ahvale istinat etmekte 
bulunduğunu söylemiştir. 

Londra 26 ( A.A ) - Adis
Abeba' da Mareşal Grazianiye 
karşı yapılan suikasdı takip 

eden mezalim hakkında dün 
öğleden sonra Avam kamara

sında B.Henderson tarafından 
tafsilat verilmiştir. 

Hatip söz söylerken amele 
fırkası sıralarından infial ses
leri yükseliyordu. 

B.Henderson Adis·Abeba-
daki Amerıkan mümessilinin 
kendi ikametgabına 700 Ha
b,,.şlinin iltica ettiğine şahit ol
mu> olduğunu beyan etmiştir. 

Üç gün sonra Amerika mü
messili ltalyan ma kamatından 
mültecilerin hayatlarına doku
nulmıyacağı ve kendileri hak· 
kında nis!>et dairelerinde mu· 
amelede bulunulacağı hakkında 

teciler dışarı çıkmışlarsa da 0 

anda Üzerlerine hücum edile• 
rek adeta hayvan gibi boğaı' 
!anmışlardır. 

B. Henderson ltalya hüklİ' 
metinin bu hadiseleri kat'iyyell 
tekzip etmiş olduğunu iliit'e 
etmiştir. 

Hatip lngiltere hükümetinİll 
bir tahkik komisyonu gönde' 
rilmesin:ı dair Necaşi tarafın' 
dan yapılmış olan teklife ıııli' 
racaat etmesini istemiş ve de' 
miştir ki: 

ltalya Adis-Abeba'ya bir tııiı' 
kik komisyonu gönderilmesiOe 

müsaade etmekten imtina e~· 
!ediği takdirde Milletler ce~ı~ 
yeti 50 Millet namına infialın 
beyan ve izhar etmelidir. 

lngiliz 
Zırhlıları hasar~ 

uğradılar .,, 
Londra, 26 ( Ô.R ) - Jı:ıg~· 

terenin anavatan filosuna ıııe0, - k • "tb'ş fırtı sup uç ruvazor mu ı ur· 
yüzünden hasara uğraııııŞ Y' 
Zırhlılar tamir için Malt• 
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