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Açık denizlerde himaye edecek 

Londla, 13 ( A.A) - Gazetelerin vodıği ha
beılue gö1e amirallık !ngilrz tic.aıet gemıleıine 
yapftğı bır famim4e lngıliz dorıanmasının lti
maı•esine ancak açık deniz/ode mazhar olabı
lecekleıine dair olan kabine karannı bildil-

I mıştır. 

Fiatl " s " kuru,tur • Cunıhuriyetüı Ve Oımılıuriyet Eseriııiıı Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyası Gazetedir Yeni Asır ınatbaasm<la basılmış tar. 
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BAŞVEKiLiMiZ MUHTELiF ZlY ARETLERDE 

• e v a kra le sandr'ın e ugos a m ul şve Irr.bl~, 

ask r· meza -ını ziyaret e iki çelenk koymuştur • 
ı 

Resmi ziyafetlerde e A 

samımı nutuklar söylendi 
Başvekilimiz dün Belgrad · parlamentosunu ziyaret ederek parlamento 
reisiyle bir saat kadar görüştü, gazeteciler kulübünde bir müddet meşgul oldu 

•ı1r&••&P!ISP!Ull'!lJ>'-l!SllZ'9!•-------------~11'.DWJJIS j )!AJ!JJlfiıiM2&5 &'i'Wa ~ «+ ..... ttKM/.W'D'ZBr-r6'we!Fc 

Talebeler 
Neden tenzilatlı 

tarifelerden istifade 
etmesinler? 

•••••••••••••••••• 
Devlet demiryolları tarifelerinde yn-

l>ıla.n tenzilatın memleket içinde ne bü
liik bir hareket uyandırdığını hepimiz 
hiliyoruz. Muayyen istasyonlar arasında 
ho§ gidip boş dönen trenlerde bugün yer 
hulınak bir mesele haline gelmiştir. Bu 
lıa.reketin iktısadi bünyemizdeki verimli 
'<>nuçlnrı da inkar kabul etmiyen Lir ha· 
likat halindedir. 

Devletin, dcmiryolu ifletm418inlle a• 
itip eylediği şİstem bütün gönüllere fe· 
>'•hlık vermiştir. Dağ başındaki üç beş 
t"li köyde yaşayan bir vatandaştan tu
tunuz dn devletin en yüksek aandalyele
tini İ§gal eyliyenlere kadar istisnpsız 
hi.itün yurddaşların hepsinde demiryoTia

>'ı işletmesine karşı beslenen takdir hisle· 
>'İnde tam bir iştirak ve mutabakat var• 
dır. Bu neticeyi her zaman tekrarlamak-
1- derin manevi bir zevk duyduğumuzu 
ıtiueyemeyiz. 
l Arasıra yapmakta olduğumuz §İkay~~
er "e tenkitler davanın esasına olan ıtı• 
lrıadımızı asla sarsamaz. 

Bugün bir çok gençler arasında tika· 
>'eti mucip olan bir nokta üzerinde du· 
>'\cağız.. O da talebeye tatbik olunan ta• 
t"f 1 elerdir. 

Ötcclenberi gerek devlet elinde ve ge• 
;clt imtiyazlı şirketler elindeki §imendi· 
erler mektep talebelerine yarım tarife 
~tbik ederlerdi. Talebeye karşı göste• 
tilnıesi mutat bu kolaylık dünyanın her 
ı-rafında mevcuttur. Bu vaziyet yalnız 
~ebeye karşı gösterilen bir sevginin ese• 
~ değildir. Ayni zamanda bir zaruretin 
icabıdır. Tahsil imkanlannı ucuzlattır • 
~ ve kolaylaşhrmak içindir. Halbuki 
'°rı '.Yıllarda tarifelerde yapılan yeni yeni 
~attan talebeler istifade ettirilme • 
~İttir. Me,ııela onbe§ günlük, aylık, ve 
~dip gelme biletlerde talebe için tenzi-

l kabul olunmamıştır. Talebeler yalnız 
' tarifenin nısfını ödeyerek aeyahat 
edebilmektedirler. 

Burada büyük bir haksızlık göze çarp• 
lrıaJttadır. Bilhassa uzun mesafelerde 

~a~cn talebe halkın istifade eylemekte 
lılttnduğu tenzilatlı tarifenin üstünde 

ltdiyata mecbur tutuluyor. Dün herkes· 

~n daha ucuz seyahat imkanına sahip 
.. ıılunan talebe bugün herkesten fazla 
tıd·· uyor demektir. 
k Kısa mesafeler için bu, o kadar mü-
11lll rol oynamnz. Fakat uzun mesafeler· 

: .talebenin tatil aylarında yapması çok 
/•fadeli olan gezilerde bu vaziyet bü-
iik bir adııletsizlik ifııde eylemektedir. 

~ ~eınmiyetsiz gibi görünen bu mev· 
lıtın neticeleri ise çok dikkate flllY;ndır. 

~·· "f akdir olunurki Türkiyenin en uzak 
ttı~ elcrindcn Ankarayn 4stanbula ve iz. 

ite-, tahsile gelen gençler vardır. 
l1ı Bu eençler haftalık, onbeş günlük ara 
h~•llcrinden,bazılnrı da yaz tatillerinden 
~ e i tifude edemiyorlar. Şimendifer 
~ıfelerinin kendi hayatlanna uygun ol

lcr;;1ıı ından tatillerini bulundukları yer
q_ e Ceçinneği tercih eyliyorlar. Tahsil 
'1:anlannda disiplin ve daimi nezaret 
b-. O.da bulunan talebe tatil günlerinde 

ıhoı bırakılıyor. Bu akibetin neler 

- .. ,mu ikinci aahifede -

TURK elçiliğinde bir ziyafet verildi B. Eden nutuk söyledi 

Baş vekilimiz Belgrad askeri müzesine ispanyanın kontrolu mut
büyük şefin bir fotografını hediye etti laka muvaffak olacak 
Bugün tayyare fabrikası 

TÜRK Güzel 
ziyaret edilecek, Prens 

san'atlar sergisini açacaktır 
BELCRAD, 13 (Hususi muhabiri

mizden) - Bnşvekilimizle Yugoslavya 
Başvekili arasındaki görüşmelere bugün 
de tam bir dostluk atmosferi içinde de
vam edilmiş, bütün beynelmilel mesc• 
lclerde, Balkan münasebetlerinde ve 
Türkiye - Yugoslavya münnscbatında 

tam bir samimiyet ve anlaşma ruhu 
mevcut olduğu müşahede edilmiştir. 

Pol lspanyol milleti ecnebi tahakkümünü 
kabul etmiyecektir 

Ba§Vekilimiz, beraberlerinde Harici· 
ye V~ilimiz olduğu halde bugün Yu
goslavy~ parlarAenlosunu ziyaret etmiş
lerdir. Parlamento reisi B. Çevan Çiriç, 
makamlarında Bakanlanmızı kabul ede
rek Bclgrad parlamentosunun çalışma
ları hakkında izahat vermiştir. Başveki
limiz hundan sonra parlamento kütüp
hanesini, muhtelif parti teşkilatı locala
rını ve gazeteciler kulübünü ziyaret et· 
mişlerdir. Yugoslavya gazetecileri Bıış
vekilimizi alkı§larla karşılamışlardır. 

lstanbul, 13 (Hususi) - In
giliz baıvekili B. Eden, Liver
pol' de ıöylediği bir nutukta 

· ispanya işlerine temas ederek 
demiştir ki: 

- Ademi müdahale politi
kası mat ka muvaffak olacak 
ve lspanyol milletini barabiden 
kurtaracaktır. Biz bupu yapma
sak ispanyanın adı: haritadan 
silinirdi. Betbaht lspanyol mil
letini kurtarmak ıçın oraya 
silah gönderilmesine mini ol
malıyız. lngiliz hükümetinin 
kanaati şudur ki yakında me
riyete girecek olan ispanyanın 
karadan ve denizden kontrolu, 
her türlil silah ve adam gön-

- Sonu üçüncü sahifede - Belf{fadda 7 iirkıve elçilik binası - Sonu be§inci sahifede - B.Eden 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türkiye iş Bankası 

Londra üçüncü şubesini 
açmağa karar vermiştir 

lstaobul, 13 (Telgraf) - iş Bankası umum müdürü B. Muammer 
Eriş Londraya gitmek üzere şehrimize geldi. Londrada Türk -
lngiliz iklısadi teşriki mesaisi hakkında temaslar yapacaktır. 

B. Eriş beyanatında demiştir ki: 
- "Londrada iş Bankasının bir şubesi açılacak ve bu suretle 

bankanın hariçteki şubeleri üçe iblağ edilecektir." 

Leyli Meccani Talebeler 
lstanbul, 13 ( Telefon ) -: Ônjjmüzdeki sene, maarife bağlı 

mekteplerdeki leyli meccani taleleberin sayısı 5245 adedine 
çıkarılacaktır. 

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

Dumlupınar okulunda ilk okul öğretmenlerl tçln 
a;ılan Usan kurslarına devam edllmektedlr. 
öğretmenler bu kurslardan l:ııaml surette istifade 
edlyorlar. 

,_ __________________________________________ , 
.·Büyük şair Hamit te söndü 

Hastalanarak yatağa düşen büyük 
şiir, ölüm yatağında bile çalışıyordu 

Milli cenaze alayı tertıp ediliyor 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Istanbul, 13 (Telefonla) - . 
Türk edebiyatının en büyük 
siması şiir B. Abdülhak 
Hamit; dün gece ebediyyen 
~ayata gözlerini yummuştur. 
Ölüm haberi şehirde yayılın
ca edebiyat mahfellerinde 
derin bir teessür uyanmış, 
bir çok kimseler merhumun 
evine gitmişlerdir 

Büyük şiir fazlaca rahat
sız değildi. Ölümünü ıcap 
ettirecek bir şeyı yoktu. 
Yalnız, perşembe günü so
ğuk algmhğmdan biraz ra
hatsızlanmış, sırf korunmak 
için yatağında kalmıştı. Bun
dan sonra hastalığı artmış, 
gösterilen bütün ihtimamlara 
rağmen kendisi kurtarılama
mıştır. 

Büyiik şair pazar günü 
iyileşmiye yüz tutarak yata
ğından kalkmıı, bir müddet 
kitaplariyle ve hazırlamakta 
olduğu eseriyle meşgul ol
muştur. Kendisine miUi ce-

Bürük şaır, çok sevdığı eşi Bn. Lüs1ıe.n'le 

naze alayı tertip edilecektir. 
Yeni Asır - Büyük Türk 

şairi, dahi Hamit lstanbulda 
Bebekte dünyaya gelmiştir. 

Hekimbaşı Abdülhak Molla
nın torunu, müverrih Tahran 
elçisi B. Hayrullahm oğludur. 
Muhtelif vazifelerde, hariciye 
memurluklarında Avrupayı 
dolaşmış, uıun müddet Lon
drada kalarak lngiliz edebi
yatını tetkik etmiştir. 

Şekspir'i ilk defa anlıyan 
Türkler arasındadır. Makber 

ve Finten'de Şekspir'in tesiri 
altında olduğu söylenmiştir. 
Şiir sahasında elde ettiği 
sonsuz muvaffakıyetler adını 
Türk edebiyat tarihinin en 
ön sayfasına vermiştir. 

Son vazifesi lstanbul Say· 
Javhğı ve Kamutay Reisve
killiği idi. Cümhuriyet rejimi 
büyük şairi, hayahnın son 

senelerinde büyük adile mü
tenasip bir şekilde ağırla

mııtır. 
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Talebeler · l 
Neden tenzilatlı 

tarifelerden istifade 
etmesinler? 

•••••••••••••••••• 
• •'r"'' birincıi wlıiıfeıle

••iurabileceğinj.haıt1 doğurduğunu \.e•· 
diaoelt pç deiidir.. Baııbo" nezaretten 

' w senı;leri Lir çc aelalikelerio 
Wlediği Pzlenemez. 

Bıuıdaa baP tdı::rad•nmMt cerclcen 
bir L.akikat dalıa vardır. 

Sen.elr. içıitı gön ' "" ta-..lı: li
zundır. Gençlik &rıwnda yurd AeTgİ.oini 
kuvvetlendirmek için gençliğe yurdua 
!..er tarafını, bütün güzelliklerini göster· 
meliyiz. Bugünkü tarifeler buna hiç te 
müsait dqildir. Geçen ııene tatil ayında 
Anadol içinde oeyalıate çıkan bir mu· 
allim kafilesine rastladım. Onlarla görü
şürken talebelerini ne için beraberlerine 
almadıklarını sordum: Aldığım cevap fU 

oldu: cMaalesef talebeye seyahat Ücret• 
leri pahalı geliyor ve ödeyemiyorlar>. 

Doğrusu.. .oöylemek lazımgdirse ha
kikaten bir talebe 25 • 35 lira eeyUat 
ücreti ödeyemez. Nttede kald&i ha ta· 
\ebe arasında kitap paralarını ödemek 
için zorluk çekenlerin sayası oldukça faz. 
ladır. Talebeyi himaye heyetlerinin is . 
taıidd<:ri bu baltbti llÇll:ça ifadeye 
muktedirdir. 

Ş. lıoalde -lea talebelerimizi beazİ· 
18.tlı tarifelerden iotifade ettinniyelim) 

M•dcmki talebe için mmf ..,... bbul 
edilmiştir. Bu prena"'bin bütün tarifelere 
teımili icap eder. Gidip ırdme. onbq 
günlük ve aylık ~erden de talchuıin 
-.f olarak istifad ... ini temia eylemek 
balı:ltm. Ye adaletia icabı ~dor • 

Hatta memleket içinde kafile halinde 
ppılacak: seyahatlerin çok tıeniı olan 

b.ydalan göE önüne alınarak. ...beı gin· 
lük ve aylık biletler İçin talebenin üçte 
bir Ücrete tabi tutulması çok muvafik 
uvr. Çiinki bu ge.:z:i:leriıı bir den teşkil 
edeceğinde ıüphe yoktur. Nafıa ve ma
arif ve kiiletlerinia ınütterek bic te,eh .. 
büsü talebeye bu güzel imkanlan derhal 
verebi!U. Geoı;liim ahlibnı koruma, 
ve onların bilgi ve yurd oevııi\erini art
brma balumlanndan bu menının ehem· 
miyc tle ele alınm•• bir zaruret halin .. 
dedir. 

Radyo parazitleri 
Belediyemiz radyolardaki pa

razitin önüne geçmek üıı:ere her 

çareye başvunnaktadır. Bu 
cümleden olarak bütün Avrupa 

belediyelerine müracaatte bu
lunarak parazite mini olmak 

için ne gibi tedbirler alındığını 
sormuştur. 

lsviçreden gelen cevapta bazı 

esaslı tedbirler tavsiye olun

muştur. Yak.uıd& bu tedhirJeria 
alınmasına başlanacak ve hal

kın mümkün mertebe rahatça 

radyolardan istifade etmeleri 

Fuarda 
Yeni pavyonlar 

Fuarda lzmir vilayeti namına 
on bin lira sarfile inşa oluna· 
cak pavyonun inşasına müte· 
abbitleri tarafından başlanmış
tır. 

§ Çolak zadeler mensucat 
şirketi ile yün mensucat, pa
muklu measucat. Taryağ ve 
Ruşen Mehmet firmaları bir 
çatı altında mllşterek, bOyük 
bir pavyon inşasına karar ver
mişler ve plant hazırlatmışlar· 
dır. 

Serbest döviz 
Rasasi Arette haber aldığı-

1mza göre bikümetçe, Ege 
mıntakasının kutuluk kereste 
ihtiyaca için yizbin lagiliz lira
lık serbest dliviz müsaadesi 
vet'ilmiştir. Bu döviz ile 32 bin 
meh'e mik'abı kutuluk kereste 
getirtilebilecektiT. 

Fuar lokantası 

Y'ENI ASIR 

Fuarda büyük faaliyet 
F narda kırk çift evlenecek, üzüm ve 

incir bayramları yapılaca:K 
yapılacak Trakya pavyonuna bazı ilaveler 

Fuar komitesi bu seneki fu. bayramı, bir gün tütün ve bir pavyonunun bu yıl Trakya 
arda atraksiyon işine her sene· gün de palamut ve zeytin bay- mahsullerinin teşhirine yetecek 
kinden fazla ehemmiyet ver· ramı yapılacaktır. Bilhassa bir şekle ifrağ edileceği bildi· 
meğe karar vermiştir. üzüm incir bayramı incir mab- rilmiş ve bunun için yeLİ bir 

Bu cümleden olarak fuar sulünün lzmire ilk getirildiği plan gönderilmesi istenmiştir. 
esnasında tak1ırrür ed~cek bir r.amana tesadüf ettirilecek bu iŞ BANKASI PAVYONU 
~~d k k -:&.:.. lenme tö I• bankası Fuarın büyük 
ı;- e ır y.auu ev • mahsullerin lzmire gelişleri em- Y 

reni yapılacak ve buna fuar antresine yakın en iyi bir yeri 
salsiz bir surette tes'it olu-

düğüaü adı verilecektir. Kırk alarak üzerinde 50 • 60 bin 
çiftin şerefine fuar komitesi nacak ve 0 gün halka ufak pa- lira sarfetmek suretile mükem· 
tarafmdaa bir auvare tertip ketler i_çeriıinde üzüm, incir mel bir pavyon inşasına karar 
edilecek ve bunun masrafı tevzi olunacaktır. vermiş ve mühendisleri bu 
fuar komitesi tarafmdan yapı· TRAKYA PAVIYONU maksatla şehrimize gelmiştir. 
lacakhr. Bundan baıka da çift· Trakya Umumi müfettişliğin- Bu pavyon fuarımızın batlı ha· 
!ere bazı ucınluklar temiıı den Enteraasyonal fuar komi- şına bir ziaeti olacaktır. iş 
edilecektir. te!i baıkanhğına gelen bir ha.kası pavyonunun inşasına 

Ayrıca bir gün üzüm İncir telgrafta Fuardaki Trakya yakında başlanacaktır. 
.................................................................................................................................... 

Kavak fidanları Ticaret odası bütçesi 

Bütçenin tasdik edilme
yişi işleri geri bırakıyor 

Fuardaki ekspozanların ucuz lzmir Ticaret odası tarafın· el'an tasdik edilip iade edil· 

Ziraat vekaletinden vilayete 
gelen bir tamimde köylerde 

Kavak fidanı ekilmesine itina 
edilmesi bildirilmiştir. Ayrıca 

kavak fidanlannın nasıl ekile
ceği, bakım usulü hakkında 

bir de tarifname gelmiştir. Ka· 
vak fidanlarının Ziraat ve Be· 
lediye fidanlık!annda nasıl ye-

ve &ıhhl yemek yiyebilmeleri dan lkbsat Vekaletine vuku· memesiniu sebebi iktısat oda· 
için Fuar komitesince Kültür• bulan bir müracaatte yeni yıl lan teşkili için çıkarılacak olan 

ı :1<1 ·1Mt J 
Sıra saygısı 

-8-
Daha üç, Jört wiin ~uel olD' 

büte:n inerlıen önüme geÇerelı 
inip sınm:nt bo:ı:an :zata ceııtıP 
verememiştim. Otobüsün içinde 
kendisiyle beraber bcdulUlll yidr·. 
mi kii•ur in•anın i,ine, kdl 1 

fahsi işini laik •ayan ba -~ 
naaıl kaba bir zihniyete hiztrle 
ettiiini tahmin ediyonım. 

Sıra •ayguına ne kadar td 
kıymet verildiğini gösteren bfı 
hiidiseciğe hemen her gün, untd' 
mi yerlerde rastlamamız miifll' 
kün oluyor. Umumi yerlerıl1• 
tramvay ve otobüslerde, tren/et• 
de ve sokaklarda yürümesini bil• 
menin, hem de iyi yürümenin '*' 
nddığı kadar kofo.y olmadığı~' 
takdir ederim. 

Almanyada iken bir muallürıİ'. 
miz vardı. Bize daima umutfll 
yerlerde sıramızı bQfkasına ka(• 
iyyen vermememizi aöyler Jll' 
rurdu. Geçen gün sıramı alili 
ve hakkımı zorla denecek kaıltl 
bir huşunetle çiğniyen zatın ~ 
reketini gördükten sonra muoı' 
limimin ikazındaki isabeti Qtllıı• 
mış bulunuyorum. Umumi ye·· 
lerde yiirümeaini bilmeyen ve •1' 

ramızı alanlara verilen bir ika1, 
ipmetimi.% vardır. Böyleleri~! 
kötü ltuylanndan Jöndürmeı: 
i!;in, aldığı sıramızı iade etmel'' 
ni kendiaine söylememiz l~f/fl· 
dır. 

Neriman GORSA 
~E-IZll:t'~:i11211111:1'.Zia:ICO. 

23 Nisan 
Çoculı: bayramı baftasınıo 

ilk günüdür. 
Yavrularımızın bayramı 

tiştirileceği hakkında da mu- için hazırlanınız ..• 
fassal izahat verilmiştir. f'LZ7.LL77~T.r.LXZ7ZD?.=-" 

parkta mevcutguinodan başka bütçesinin henüz Vekiletçe kanunun bu yakında yetiştiril· 
bir lokanta yapılması takarrür tasdik edilmemiş olması hase· mek istendiğinden doğmak· 
etmiş ve bunuu için liımngelen bile Fuarda yapılması takarrür tadır. . ..................................................................................... . 
plin da fen heyetince hazır- eden pavyonun yapılamamakta Yine alınan mevsuk bir 
lanmıştır. Yakında inşa11ta baş· olduğu ve binaenaleyh bütçenin habere göre de mezkür kanun 
!anacaktır. dokuzuncu maddesinde yazılı bu sene yetiştirilemiyecek, an· 

Veremle mücadele fasıldan alh bin liranın şimdi· cak gelecek sene bu işin tat· 
den sarfına mezuniyet veril· bikatına başlanabilecektir. Bu #"J i i f 

dispanseri mesi ve bu işe bir in evvel sene oda bütçelerinin gecik· ,<l\O J' 
Verem mücadele cemiyeti, ba§lanabilmesi istenmiştir. Ve- mesinin sebebi bmir Enternas· .. 

tNANlLMIYACAK ŞEY biridir. Ku•ncmm ......... ,...... ... iittil' 
dispanser faaliyetini genişlet- kilet mezuniyet verdiği takdir· yonal fuarına odaların ayıra· FAKAT l)()(;RU ne bapaa suieder. Bir Amerikan,...,~ 
meğe karar vermiştir. Hastalar de hemen pavyon inşasına caklan paranın henüz katiyet Amerikanm meıhur tayyarecilem.den sinin yazdığına göre, Robert Tayl<ıı"" 
dispansere hergün öğleye başlanacaktır. kesbetmemiş olmasıdır. Yakın• Nelson uçuılannın çoğunda yanma çok 122 çift pabuaı, 347 tır .... ab, 78 adel 
kadar müracat ederek muaye- Hususi surette akseden ha· da bu işin arkası alınacak ve sevdiği küçük ma1ınwıwıu da almak cömleği, 48 taı.- elbiseli ve ilıi cliiJiıo' 
nelerini yaptıracaklardır. berlere göre oda bütçı:sinin bütçeler tasdik edilecektir. idetinded.ir. Ba yüzden ceçenterde ca· de ıapkaaı vıırmıt- . 
•••••• ••••• ••••••• • ••• ••••• • •• •••• 1 ••••• • • • • • •• • • •• ••• • •• •• ••• •• • •• •• •••• • ••••• • • • • •• • • • ••• • • • • • • •• • • •• •• • •• •• • ••••• • • • •• • •••••• • ••• rip bir vak'a olmut ve bütün Amerika M•mıafih bir c1iitüoce7'e göre, bu bit 

Yeni kooperatifler kuruluyor iki men1uriyet hayretten do-ı..lımthr. Bir...ı...ıı Net- :aiiwdik değil, •kkte ~· 
son UÇ1lf& çllmuık içia tayyareıİıııİft ya- öyle ya, bir ciiııı yddızı 8Öllİİp te ~ 

Al k d 1 
Vilayet mektupçuluk kale- nma giderken, makinenin birdenbire perdeden atıldığı valıit, bu kad... -:::; 

aA a ar ar Manı·sa ve minde iki münhal memurlıık hanlandtğıın gÖmıÜ§ ve arkadqlann· ~ .":""'w.e birer ~-. ıd&or,; 
vardır. Bu memuriyetlere orta dan biri kullanıyor ~iyle evveli buna 1\6 abır ve poın.i,le bid<a.ç 

•• 
.Ü-.eıe-ri te~min-oıu~nac-akt-ır .... QderriİŞte tetkikat yaptı 
___ H_a_J_k_e_v_i.n_d.e_ .. .:I Yeniden teşkili tekarrür et· derek üzüm satış l:ooperatif· 

mektep mezunlarmda:ı daktilo ehemmiyet vennek istemeınİ§tir. Falıat bol bol ceçiairL 
b. dikim ed' . "d mSAN ENF.RJlSl 

bilenler alınacaktır. Yakında ;az. k td ~ce,ğü" ~";""1 1 •e Meraldmm biri ;p.ııi cii<:- ·· ~ 
talipler arasında bir müsabaka e enm ar 8 aıı e ' en 1 maymuna bir · bütiia ·· •· "çiodelıi ~ 

olduğuna hayretle farketmiıtir. Arkasm• .. - . ~:. . .,-

Konferans var 
Kız lisesi direktörü B. Nec· 

mettiıı Onan tarafından eri• 

mizde veri 'mekte olan konfe· 
raııa serisinden halk edebiyatı 
menulu konferans 15-4-937 
perşembe ııaat 17,30 da veri· 
lecektir. 

14-4-937 Çarıamba saat 17-
de halk dershaneleri ve saat 

18 de sosyal yardım komitele
ri toplantıları yapılacakhr. 

mi.ş olan üzüm ve incir satış leri için, bay Muhip te incir sa-
kooperatifleri için mıntakamız· tış kooperatifleri tetkikatını 
da uzum kurumu direktö- yapmak üzere Ödemişe gitmiş· 
rü bay lsmail Hakkı Vera! }erdir. 
ile birlikte tetkikler yap- Diğer mıotakalarda da yapı· 
mak nzere lkbsat Ve- lacak olan tetkikat ikmal edil-
kiletince iç ticaret umum mü· dikten sonra B. lsmail Hakkı 
dür muavını bay Salihittin Vera! ile birlikte hazırlanacak 
Cnhrulı: ve lktısat vekaleti ta· olan bir rapor lktısat vekile· 
rifeler müdürü bay Muhib'in tine gönderilecektir. 
memur edildiklerini ve şehri- Vekiletiu tensibinden sonra 
mize gelerek işe başladıklarını alınacak emir üzerine derhal 
yazmıştık. önümüzdeki mevsimden itiba· 

Bay S•lihittin Manisaya gı• ren tatbikine başlanacak olan 

yapılacaktır. dan koıup ye!İfmeie nkit kal.-laa ~ "-~ we çok pnp 
• • k --=1- im" bul d - ticeler çılıannqtJr. tayyare ço tan ,_se 1J un up Bir . bir giiDd uırf · ol.dfli' 

1 23 Nisan 1 için, derhal bqka bir uçağa atlıyarak, .. ~b. . -~- •~-"--~~ ~ • ,.ı. 
S• • d d" k ık •• takib b J .B' -JIYI ır aanıy...., _.....,, bOY"' 
ıze çocugu aşün urece a~oz maymunu e aı aıru§lır r bir lokomotifi ..........,ı.ı. iir.erinde o1' 

haftanın başlaogıcıdır. maymunun bir tayyareyi bavalandırdığıı cak "lıi kald.rabilir. Bütün ömriinde ..,r 
••~ • haberi birkaç dakika içinde bütiia Şi- fet.: erıer" ile d llİç zorlalı: çekmed""' 
incir ve üzüm sabş kooperatif· kagoya dağılımı bulırnuyordu. diiooyayı .,!,1, 1 • .::d.a tap-. 

!erinin derhal teşkilabııa baş· Herbt meralı: ...., lıe1ecan içinde so- UFACIK BtR HESAP MES~I 
lanacakbr kı '.dara, damlara çıkanık neticeyi loek- NASIL HALLE.DERSlNIZ 7 

• kmeğe baıtadı. s· f ık b" h . _ki 
Halen kutuluk kereste teda- . .•. . .. ıze u ac ır - meselen -

. . . . ~mumm ıdare eftiii tayyarenın dıı- 9 n\dram- üç defa kulla 1 flJI' 
rıkı ıçın Romanyada ~ul~n-mak• ıerek param parça olacağı zannediliyor- ti,le elde edeceiiniz en biiyülı: adet ,,-
ta olan Kurum muduru B. du. Garipm ki netice biç~ böyle olma· dir ? 
lsmail Hakkı Veralın önümüz- dı. Zeki baynn sahibi ile yaptığı bir Hiç ıüphe yok ıa illı: alda ccleo #' 
deki hafta içinde şr.hrimize çok oeferlercte, bütün dilılaıtiai .uf.de- 999 dur. Fakat~. bundan daba lılf' 
geleceği duyulmuştur. rek makine kullarırnayı gayet iyi öğren- kaa.ı vard&r. Ba adet fll'lur : 

mİf olacak lı:i, bir müddet uçtııktaa ve 9 
carİP -atar yapblı:tan ....,... tekrar 9 
tayyare •l•nme U-iftir. 9 

Diinyada neler cıı_ .. Ba ıPılil!e Yani 9 un 9 uncu kuvvetinin 9 ,1" 
maymanlar • nlera plebe ça!.nık ga· wvvetidir. . TAYYARE ·SiNEMASI 

9 NiSAN CUMA GüNü HER SEANSTA 

ŞAHANE MELODi 
New·York Metropolite" Operasının primadonnası GRACE MOORE'un Franchate TONE ile beraber çevirdiği 
ea güzel, en eğlenceli, en hisli filmi. GRACE MOORE'un eşsiz güzel sesi ile söylediği " Şahane Melodi ,. ler. 

Ayrıca Paramunt Dünya haberleri Miki .Mavuz canlı karikatürler 
.. ıı=;;~;;;;;;;;==::~==:;;;;;;;;;=:=====:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;~;;;;;;;;,,_~~~ 

Seans SaatJeri: 
3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi ve pazar günleri 1,15 de ilave seans.; 

·1 _,. __ . . ·.i. 

liba.. Şimdi beaap ameliyesine bqlıyabıl' ' 
KULAKSIZ 9 u evveli 9 uacıs kuvvete refedelioı ' 

A iblı lıir _-., Awwı..alya ya- 9X9X9X. .... X9=387.420.489 g 
loalannda lriiçik loir adada ı,..ı_...., ol- Şimdi hu 387.420.489 r........,..... 

llllY"D ibtİylll' 1>ir ~ t..diif ftmİf- lı:etTe kendi kendi ile clarbediL 
tir. Geqinin -1etbi- .;;..,. ba adam Teaiibe etmek iotıer miııiois 1 • 
~ 1ın1.ı.., ol.nık doi ;1 r... Fakat oiıı:e tawiye oıl lim Fada~' 
Knl•lmz d..,,m-. yalmz ada)'1 topla· ta cle...am etmeyia neticeyi elde ede'"' 
- Tazifeoi cm- dıt L .ıw -*il· .-,.. Çünkii elde edeceğini% adet ~ 
meoin. Ada -iua bWı: 7alaiııde yakan 370 mil,..,.. ralıbmdan ~ 
lıİNr deliı: bile ,...ktw. Fllbt lıütım 1.un· O.- besap -'* için değil, Y~ 
..... • L_ L..I 1 -~--- bir ' • ( $()() \ı"--~- ılooj da ngınıen ua _ ... ••• a11a1D tav- tÇm, , ~ 9EUi *' ... ~ 
ıandan daha bauutır. En llfak bör çıtır· t.iğıda ilııtiyaç • ..ı.r. lüydi lı:ifıd',,,. 
tıyı bile derhal duymaktadır. Doktorlar lal-. F.a..t ba \mdar r.ı.s.- bir ti 
bu i§e bir türlü akıl erclirerniyorlar. hoo•beci, ,--elı, içmolı:, u,-k _Jll 

ZOPPE TILDIZ hatti aic- yatı:m.k içöa olan ~ 
Sinema yddızlaruıdan Rolomt T.,tor hesaba \ıahl=ol- ...,..\ı: 30 ııe" 

HollyYOOd'mı en züppe gençlerinc!en yazabilir .• 
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~·A···················::::::::::::::::::E 
: rasıra ··················= . . 
••••• • 
Si~i~"ii'eki~i' ......... . 
Ve ense kökü 
YAZAN : ECZACI KEMAL AKTAŞ 

a Yakın zamanlara kadar hastahane 
• tİmarhaneyi birbirinden çok uzak 
~lor ıayarak hastahanede haatanm her 
feltli ile yaralılar diifünüldüğü halde, 
Iİır.art.ane denince zincirlerle bağh, göz
I.,; fıldır fıldır dönen, ıaırmağa, saldır
lllağa, kopannağa hazır akh bozuklan 
diitiinürdük. Sinir hekimi de böyle idi.. 
Siıı;, hekimine Deli doktoru diyenler de 
•..-dı. Halbuki sinir hastalığı, akılda 
lnutlaL:a müvazenesizliği i§tlret etmez .• 
Biıiın Ü.tat Faik Muhittin ile üç gÜn ev· 
•ti bir basta bllfında buluıtuk. Aziz 
doktor hastayı yeni görmiyordu. Hasta 
Vaılı bir adam idi. Ostadın teıhiai ile 
lıaıtalık cOre» dediğimiz, idrar özünün 
kana geçmesi yüzünden sağ tarafta inme 
ltlıJi idi. Hastanın sağ tarafı tubnıyor· 
du. Dört ay hastalığın seyrini takip ede
'ek muhtelif iğne fırıngalariyle hastayı 
bir derece salaha getiren doktor hasta
ftiın «Üre» vaziyetini tamamen İyi et
lrıİfti. Fakat basta yürümek §Öyle dur· 
1"'1, yatakta doğru dürüst oturamıyordu. 
S.ğ tara hafif felç alameti gösteriyordu. 
l:ır. Faik Muhittin hastasını pek ııkı bir 
llıııayeneden geçirdi. Gülerek : 

- Seni bu yataktan kaldırıp yürüte
>iın mi bey baba dedi?. 

liaatanın üzerinde cözümüzle tespit 

tENIASllt 

Bir softanın sozleri 
Türkler Gavur oldu, onların 

helal dır ( ! ), diye vazetmiş. • • 
lstanbul, t3 (Yeni Asır Muhabirinden) - Surlyece TUr: ler aleyhindeki 

prcpagandalar artık gülünç bir şekil almış bulunuyor. M·ınhlç kasabasında 
Mustafa zdında bir softa camide vazederken : 

- "Türkler g~vur oldu! Onların kaili helaldır, diyecek kadar kaba ve 
çirkin isnatlarda bulunmuştur. 

Bu yob :cı z adam, SurlyedeH mUstemlekecl Fransız memurlarlyle Suriye 
vatanilerlnln organıdır. .................. ······:r·o1~·R··~ıç·i i"iği·~ <l;·lıi ;··;i·y; f ~·i····~;;i.i<li ......... ······· ...... . 

Baş vekilimiz Belgrad askeri müzesine 
büyük şefin bir fotografını hediye etti 

tdemediğiıniz bir takım mihaniki ha- _ Baf taralı birinci sahifede _ daima büyük bir dikkatle muhafaza ede- olacaklıtrdır. Tayyare fabrikası direktö-
teL:etJer yepb. Penı ile bazı uzuvları ÇELENK KOYDUK ceklerini söylcınişlerdir. rünün vereceii öğle yemeği ziyafetine 

ÇİındikJemeler, m""8ja benzer, ywnruk· Sa)·ın Başvekilimiz, Hariciye Vcküi- ÇAY ZiYAFETi Türk azetecileri de davet edilmişlerdir. 
ı..,..yı andırır feyler yaptı. Ense üzerin- mizle birlikte Opleynaya giderek müte- Başvekilimiz akşama doğru Yugos- KONFERANSLAR 
deki hareketleri hepimizin dikkatini çek- veffa kral Aleksandr'ın mezarlarını ziya- lavya Niyabet meclisi üyelerini ziyaret Bu gece - Dün gece - Belgrad radyo-
ti. Bütün hu hareketler pek kıaa bir =· ret etn'lişler ve büyük bir çelenk bırak- etmiş ve bakanlıksız Bakan B. Şevki aunda Başvekilimizin hayatı ve askeri, 
bıana münhasır kaldı. mışlardır. Opleyna belediye reisinin bir Behmenle Bn. Behmen tarafından ve- siyasi muvaffakıyetleri hakkında lngi-

Pli.nlarını hazırlamıı bir kumandan nutkuna cevap veren Ba~vekilimiz Yu- rilen çay ziyafetinde hazır bulunmuş- lizce bir konferans verilmiştir. Konfe-

tıbi hastasına emir verdi : goslav milletinin ve Yugoslav ordusunun lardır. rans yarın gece - Bu gece ... aaat yedi 
- Kalk yataktan, yürü... kahramanlığından bahsetmişlerdir. ' RESMi KABUL buçukta Türkçe olarak tekrar edilecek· 

Iİnıdi canlı bir hareket gördük. Yardıma Başvekilimiz h..ından sonra Yugoslav Bu gece Türk.iye sefarethanesinde tir. Ayrıca yarın - Bugün - Türkiye saa .. 
ttıubtaç hasta deliletsiz yataktan kalktı. meçhul askerini Liyatetle bir çelenk bı- Bolgrad elçimiz B. Ali Haydar tardın- tiyle saat ikiye çeyrek kala Belgrad rad
liepimiz f&Jırdık. Hasta bizz.at f&f1rdı .. rakmışlardır. Bu ziyaretlerde Yugoslav .. dan Başvekilimiz şerefine verilen ziya- yosunda Türk Nefis san'atlar sergisi 

Faik Muhittin : ya Başvekili Dr. Stoyadiııoviç te hazır Cette Hariciye Vekilimiz. Yugoslavya hakkında Türkçe bir konferans verile-
- Yürü .• Korkma, yürü diyordu. bulun°muşlardır. Başvekili, Niyabet Meclisi Azaları, Yu .. ceklir. 
MeflUç ihtiyar çok zinde denecek bir Bundan sonra Kral snra)·ı ziyaret goslavya parlamentoauna mensup grup Yeni A:ar - Bu konferansları dinle-

• 

lngilizler 
Hadramutu zaptet
nıt.'k için harekata 

haşladılar 
Roma, 13 ( Ö.R) - ltalyan 

gazeteleri yazıyorlar: lngiliz 

parlamentosunda meseli Adis· 
Abeba kıtallerinden bahsedi-

lirken Habeşİstanın yakininde 
Aden araıisinde Londra hükü· 

metinin adile hakiki bir müs· 
temleke polis seferi yapılmak

tadır. Bu harekatın hedefi 
Hadramut mıntakasıdır. Burada 

lngilizlere basım aşiretler 1 O 
Nisanda havadan bombardıman 

edilmişlerdir. Aralarında 45 
yaralı olmuştur. Saant 10 da 

başlıyan bombardıman 12 Ye 

14 de tekrar edilmiştir. Milb, 

Heol ve Kulbe aşiretleri de bom
bardıman edilmişlerdir. Hatta 
bitaraf kervanlar bile tama-

miyle zarardan kurtulamamış· 
!ardır. Aden otoritelerinin 

maksadı Hadramut arazısınt 

kendi kontrolları altına almak

tır. Şakir aşiretine karşı fngi
lizlerle iş birliği yapan Asmari 

aşireti de yanlışlıkla bombardı
man edilmiştir. Aden otorite· 

!eri tarafından sıkı sıkıya tat
bik edilen bu plana rağmen 
Hadramutuo zaptı güç olacak-

h.reketle odanın içinde yürüyordu. Pek edilmiş ve Avalada Dr. Stoyadinoviçin reisleri, saylavlar, kor diplomatik haZlr J\ıck istiyenler. yukarıda İşaret edilen 

Zati Sungurvari bir İf olan bu hakiki sah- verdiği öğle yemeği ziyafeti çok neseli bulunmuşlardır. Ziyafeti 300 kişilik bör 9"atl~rde kısa mevceli Bclgrad radyo- tır. 
neyi alJnılamak istedim. ihtiyar yürü- geçmiıtir. resmi kabul takip etmiştir. Resmi hbul '" . .:a takip edebilirler. Kısa mevceli Jhti)af yokmuş 
dkçe tüylerim Ürperiyordu. Evden çık- ASKERi MOZEDE bu saatte devam etmektedir. Belgrad radyosu 49 metre ve 18 santi-
lığım12 vakit üstada ıordunı :' öğleden sonra Başvekilimiz ve •ayın TORK SERGiSi metredir. General tekzip &diyor 

- Buna « Reneksoterapi • derler eşleri. Dr. Aras!a birlikte Belgrad hay· GAZETECiLERiN TEŞEKKORO · Londra, 13 (A.A) - Royter Biiyük Şefimiz ATATORK'le Yu-
dedi. vanaı bahçesini Ye askeri müzeyi ziya- 1. Beı gündenberi Bclgradda muhtelif Aı"ansının Berlın' muhabiri, Al· goslavya Kral naibi Prens Pau ıın yük· 

Jfenüz meselenin fenni mahiyeti or· ret etmi,lerdir Yu oalavya Basvekili, Yugeslav eserlerini tetbk etpıekte olan man Orduları Başkumandanı 
•- -1.. M · · k anlık! J · k 1 sek himayelerinde Türk Nefis aan'atlar I y d '«Ya ~~mamlftır. azının ar arına büyük bir nezallet ve dostlu hiuiy e gazeteci ...-imiz ugoalavya paytahbn a 
lÖtnülü kalrnqbr. «Ampirik• tababeti- diğer ziyaretlerde· olduğu gibi bu ziyaret- seigi~i bugün Prens Paul tarafından ~ok iyi int;balar toplamışlardır. Kısa General Von fritz ile yapt:ğı 
ııin ıon ıenelerde fenni bir tekil almağa te de Başvekilimi2e refakat etmek ]üt- resmen açılacaktır. Açım töreninde Baş· dalgalı Bclgrad radyosunda, dün gece bir mülakatı neşretmektedir. 
~bir tedavi tarzıdır. Benden fazla funda bulunmu~lardır. yekilimiz, Hariciye Vekilimi:<. Yugos· Türk gazetecileri namına B. Daver General Von fritz

1 
gôya 

lafıiliıt iatemeyİniz. Esere bakınız dedi. Aokeri müzcdckı eski eserleri büyük lavya Başvekili, Yugoslavya Niyabet Türkçe olarak ıunfarı söylcıniııir : kendisile Alman zimamdarları 
Faik Muhittin burada çok ciddi bir bir dikkatle gözden geçiren sayın Ba§· Meclisi üyeleri, elçiler hazır bulunacak- «Beı altı gÜndenberi dost Yugoslav- arasında ihtilaf mevcut oldu· 

ley aöylediğini İfaret eden katlarını çat· vekilimiz, Belgrad askeri müzesinde !ardır. yada misafir bulunan biz Türk gazete- g" una dair ecnebi gazetecilere 
llılftı : gördükleri intizamdan mütehassis ola- BUCONKO ZiYARETLER oileri, bu güzel memlekette gördüğümüz 

- Her hastalığa, hatta ayni hastalı- rak Büyük Şefimiz ATATORK'ün bü- Yarın . Bugün - öğleden evvel Baş- büyük hüınü kabulden çok memnun ve Hür Almanya Partisi imzasile 
hn her ıekline müptela olanlara kabili yük cesamette bir fotoğraflarını bu mü- vekilimiz ve refakatlerindeki zevat tay- müteşekkiriz. Bu teşekkürlerimizi kısa dağıtılan kağıtların muhtevi
latbik değildir, dedi. " zeye hediye etmişlerdir. Müze müdürü, yare meydanını ve motörlü tayyare fab- dalgalı Belgrad radyosu vasıtasiyle ve yatıoı kat'i olarak tekzip et-

l>oktor ense ile biraz meıgu1 olmU§· askeTi müzenin bu kıymettal' hediyeyi 1 rikasını ziyaretle iki saat kadaı mcggul derin tahauüslerimle ifade ediyorum.> miştir. 
hı. Enaenin hayat ve ruhiyat i.lemindc ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tolij olacağını diifündüm. Duygu illem· Montrö konferansı faaliyette 1 Avam kamarasında tenkitler ltıinde ensenin,boynun çok hassas oldu-

lunu hatırladım. En çapraşık mevzulara 1 • ı • d 1 h b 
~;:1~~a~:~~:::~;~:';e:n;e~;: ngı ız e ege eyeti ir Adis-Abeba hadiseleri 
~~:~~:;~~ııl~~~;~~:~~~ proje vermiştir... yeniden görüşülmüştür 
lokatı yapııtırdıkça, aklını bllfına getirir-
di. Bu projede yabancıların beynelmilel hukuk 

kaideleri müstesna olmak üzere Mısır kanonlarına En•eai kalın olanların duyguları da 
lıaıın olur mu? diye Faik Muhittine so· 
'•cağ-un. Mernleketintis hekimlik ilemi· 
llİıJ bu güzide üstadını İzmir için bir zen
tinlik sayar, kendisini hürmetle aelam· ......... 
• orq«,//Lf~L/LL;~///~ 

Deniz sınıfı 

316-332 
Doğumlu efradı 

çağırılı yor 
Askerlik şubesinden: 
Deniz sınıfına eyrılmış ve 

her hangi sebeple emsalle· 
riyle sevkedilemiyerek geri 
kalmı~ ve )'ahut davet edil· 
diği balde gelmiyerek baka· 
Yada kalmış olan 316 do· 
ğumundan 332 doğumuna 
kad;ır olan erat Nisanın 
16 cı günü mürettep olduk· 
ları birliğe Revkedilecekler· 
dir. Tayin edilmiş olan bu 
&ünde behemehal şube mer· 
kezinde bulunmôiları ve bu
lı~nmıyanların hakkında pek 
agır olan kanunun verdiği 
~apis cezalarile cezalaodırı· 
acakları ve bunlardan bedel 

"ereceklerin nihayet 15 Ni
•an 937 Perşembe günü ak
şamına kadar bedellerini 
bermeleri ve bugünden sonra 
ede! alıomıyacağı ilan olu· 

lıur. 
''7"·///,.,.,/LfZJ'////,./77./.7///~ 

tabi olacakları bildirilmektedir 
Montrö, 12 (A.A) - Montrö 

konferansında Nahas paşa Mı· 
sırın müsamaha ve liberalizm 
ananelerinin yabancıların mu
addi entellektüel ve manevi 
menfaatlerine kanunun bima· 
yesi altında serbestçe inkişaf 
imkanını vereceğini teyid ey· 
!emiştir. 

Nahas paşanın nutkundan 
sonra Fransız deleıresi De Tes· 
san konferans başkanlığına 

Nahas paşanın seçilmesini tek· 
lif etmiş ve bu teklif all<ışlar
la kabul edilmiştir. Portekiz 
delegesinin teklifi üzerine Mil· 

Jetler Cemiyeti müdürlerinden 
Agoides (Yunanistan) konferans 
genel sekreterliğine seçilmiştir. 
Nahas paşa riyaset kürsüsünü 
İşgal etmiş ve kendi teklifi 
üzerine B. Motta fahri reisliğe 
seçilmiştir. 

Nihayet konferans 
komisyonun teşkiline 
vermiştir: 

şu iki 
karar 

1 - Mısır statüsünün unsur• 
!arını tetkik edecek olan umu• 
mi komisyon. Bu komisyona B. 
Politis başkanlık edecektir. 

2 - intikal devresinde 

• 
muhtelit mahkemeler teşkilini 
tetkik edecek ve Michael Hans· 

sonun başkanlığında çalışacak 
olan diğer bir komisyoı>. 

Konferans ·saat 10 da tekrar 

toplanarak komisyonun reisini 
dinliyecektir. 

INGILIZ PROJESi 
Mootrö, 12 (A.A) - logiliz 

delege heyeti Mısırda kapihi• 
lasyonların ilgası hakkında 

konferansa bir proje vermiştir. 

Bu projenin ikinci maddesinde 

bundan böyle Mısırda yaban
cıların beynelmilel hukuk ka· 

ideleri müstesna olmak üzere 
Mısır kanunlarına tllbi ola· 

cağı bildirilmektedir. Mı~ır 
hükümeti bir medeni ka

nunla bir ceza kaııunu 
ve bir de muhakeme usulleri 

kanunu teklifini vadetmektedir. 
Bu kanunlar 15 Eylôl 1937 de 

meriyete girecektir. Muhtelit 
mahkemeler hakkındaki yeni 

biiltümler 15 Birinci Teşrinden 
sonra meriyete girecektir. İnti
kal devresi müddeti Mısır pro
jesinde açık bırakılmıştır. 

Lord Cranborn suallere cevap verdi 
Londra 12 (A.A) - Avam 1 

kamarasında Habeş işleri bak· 
kıoda hükümetten birçok sual
ler sorulmuştur. Bu suallere 
cevap veren Lord Cranborn 
Adis-Abebadaki Hint - lngiliz 
Mehmet Ali müessesesinin ka
patılması münasebetiyle lngil· 
terenin Romadaki teşebbüsleri 

devam ettiğini ve bu müesse· 
senin memurlarının casusluk 
yaptıkları iddiasının kat'iyyen 
esassız olduğunu söylemiştir. 

Mebus Aleksaodrın, lngiliz 
bükümeti Mussolioinin önünde 
kaçmıyor mu? sözüne karşı bu 

suali tahriren sorarsanız ceup 
veririm demiş. Ve maamafih 

vaziyetin hiç te memnuniyeti 
mucip bir şekilde olmadığını 
teslim eylemiştir. 

Mebus Shiakell Habeşistanın 
Londra elçisi Martinin iki oğ
lunun idamlarını protesto için 
lngilterenin Romaya bir nota 
vermesini ısrarla istemiştir. 

Lord Cranborn cevaben de· 
miştir ki: 
-Bu idamları lngilterede tas

vip edecek tek bir fert bulun• 
madığıoa kaniim. 

B.Eden derhal Martine logi· 

!iz hükümetinin derin taziyet· 
!erini bildirmiştir. lngilterenin 
Roma büyük elçisi altı lngiliz 

misyonerinin tardını ve kendi

lerine yapılan fena muameleyi 

ltalyan hükümeti nezdinde pro· 
testo etmiştir. 

Londra, 13 (A.A) - lngil· 
terenin Roma büyük elçisi Sir 

Eric Drummond ltalya huiciye 
bakanı Kont Cianoyu ziyaret 

ederek Habeşistandan altı in-

giliz misyonerinin tardı hakkın· 
da izahat istemiştir. 

Kont Ciano bu izahatı ya
kında vermek vadinde bulun· 
muştur. 

Royter Ajansının bu hususta 
kaydettiğine göre ltalyan müs

temleke bakanı Habeşistandaki 
bütün ecnebi misyonerlerini 

tardetmeğe karar vermiş gibi 
gözükmektedir. 

SIUlıhsızlanma 
konferansında 

Londra, 6 ( A.A ) - 6 ma• 

yısta toplanacak olan siliibsı::
lanma konferansında lngiltereyi 

Hariciye müsteşarı Lord Cran· 
burne temsil edecektir. 

~•hlfe a_ 

KÖ_ŞEMDEN 
~ıa:c~ı:,,_IZll:!'!Jlll!ırO!IZ~~K 
Bu da. bir hünerdir 

Riyazetle - riyaziyat araamda bir iki 
harf bulunmuma, ve teliıffuzlan birbi· 
rine benzer olmasına rağmen, manad• 
değiıiyorlar amma biraz dalıa derin dü
ıünecek oluraak, ikisinin kolkola gezdi• 
ğini arılarız. 

Riyazet diye, yemeii İçmeği laaalt• 
mağa, bünyeyi bir gıda rejimine alqtır
mağa derler. R~aziyat ise : ölçm~k, biç
mek ilmine takılan bir addır. 

Şimdi sorarım size : Hesapla, kitapla 
İ§ gören, her halde dara dar, sıkı fıkı mu· 
adelelerle hünerini, ilmini bir çerçiveye 
aokar ... Riyazetle hareket eden de öyle 
değil midir? Şu gıda fazla poaa verir, 
fU nesne zarardır, ıunun hayrı yoktur 
diye yediğini, içtiğini, ölçüp biçerek biı 
lokma hayat ekmeğe kadar indirenler eJ. 
bette ki riyazidirler .. 

Amma bunu bilerek yaparılar en çolı 
zenginlerdir, doktorların bcr hangi ziya· 
retçileri, her gün evlerine fİfe Jİ§e iliıç, 

kutu kutu haplar getirenlerdir. 

İfİn tuhafı neresi biliyor musunuz : 
Zamanımızda riyazetçi olanlar çoğaldL. 
Bilerek mi ? Yok efendim 1 ZÜgÜrtiük
ten4. 

Paramız bol olduiu zaman : 
- Can boğazdan gelir, diifünceıi ile 

«Hatun! Al ıunlan da bir börek yap! .. 
Bir tatlı çıkar •ofraya.. deriz.. 

Etlisi de, ıüUüsü de, tatlJSı da, tatıw 
da bq, altı çqitli aofranın bllfına, ku
pklanm111 çözerek geçer, kolumuzu '"" 
var, ya Haydar! diye saldırırız. 

Arkasından bol tekerli bir kabve .. Bo
gaziçi tarafından bir ıİgara ile keyfimizi 
tamamladıktan sonra, yatbğınıız yatakta 
rahat bir uykunun tenliğine dalarız • 

Zügürtlüğün gözü kör olaun : Akf8DI 
üstü, eve girerken, avucuna ve kucafma 
bakan kanya : 

- Hatun! Fazla yemek zarannıf •• Ba
iırsaklaruu bozar, midesini bilmem JM 

edermiş .. 
-E? 
- Sen bugün ıöyle hafiften bir wı 

çorbası kaynatsan a ! Hem ekmekten ka
zanırız, hem de vücuttan. Deriz 

Çoluğa , çocuğa da : · 
- Çukulata, bisküvi kötü ıeylerdir 

Sizi haata ediyor, vaz geçin bir daho 
bunlardan... Ha&ır un çorbası varken, 
~sağını elU: bilmem ne oldafu belini:ıı 
plalan ile doldurmak iyi değil! . 

Diye, yürep içinde bin türlü kızıllı 
pad&n birer avucunu ekıiıtip 'ftl'e YeJ'e, 

morlu atcıJer yanarak güya teselli ve
ririz_ 

Kahpe riyazet!. 
Nasareddin hoca, eJCiini riyazete ka

rar vermiş.. fttr gün üç taa verdiği ar
nihayet tayınını bir avuç arpaya indir
miş, ıon gün, tek •vucuy]e eıeiine arpa 
götüren hoca, hayvanın nallarını dikti
ğini ıörünce : 

- Vah vah! demİJ, tam riyazete allf" 
t · fı ,,,-zda rahmetlik oldu mübareki 

Ne dersiniz bu iş1ere ! 
TOKDIL 
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Gazetemiz 
~ 

An karada satış tf"Ş· 
kilatı yapmıştır 
Gazetemizi okumak isti

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

Yeni Asır geı ek Ankaralı 
okuyucularını tatmin etmek 
ve gerek lzmirden Ankaraya 
giden okurlarını alıştıldarı 
" Yeni Asır " dan mahrum 
bırakmamak için Ankarada 
teşkilat yapmıştır. " Yeni 
Asır ., Ankarada aşağıdaki 
yerlerde satılacaktır : 

Akba Kitap evi 
Karaoğlanda AU 

Saman pazarında Dur 
Ali 

Yenlfehlrde bayi 
Mustafa 

TUtUncU AH Ekber 
Ahmet Enver bakka

liyesi tutun gt,esl. 
Taşbanda gazeteci 

Ya kup 
TUtUncU karde,ıer 

pazarı 

P< stacıda gazeteci 
ömer 

... 7. [SU~~czzzzı 
Bertin, 13 (A.A) - iki Al

matı tayyar cisi iki kişilik bir 
planörle f ılasız 200 kilometre 
katetmek suretiyle motörsüz 
tayyare il dioya mesafe re-: 
korunu kırmışlardır. 



atıfla 4 

Habeşler 
Ingilizlere iltica 

ediyor 
Berberos, (lngiliz 

13 (A.A) - Mühim 
Somali si) 
miktarda 

Habeşliler hududu geçerek 
lngiliz Somalisine iltica e-tmek
tedir. Dört bin kadar erkek 

dın ve çocuk ekıerisi yaralı 
olmak üzere Somaliye iltica 
etmiştir. 

Habeşistan tarafından şid
detli tüfenk sesleri işidilmekte 
idi. Üç motörlü bir Italyan 
camroni tayyaresi şimal dahi
linde Borama üzerinde uçmuş
tur. 

Mültecilere yardım için icap 
eden tedbirler alınmıştır. 
Amerlkada bir anayasa 

mesel esi 
Vaşington, 13 (Ô.R) - Yük

sek Adalet Divanı ( Temyiz 
Mahkemesi ) <!ört reye karşı 

beş reyle Vagser kanununun 
anayasaya uygun olduğuna 
karar vermiştir. Bu kanun pat· 
ronlarla müstahdemleri arasında 
münasebetleri tayin etmekte, 
koUektif mukaveleler yapılma· 
ııoı temin etmekte ve sendi
kalara dahil olmayan işçilerin 
haklanoı mubfaza etmektedir. 
Kanun diğer taraftan patron· 
ların işçi teşkili.tına müdaha
lelerini menetmektedir. 

Vaşington 13 {Ô.R) - Vag
ner kanununun temyiz mahke
mesince Anayasaya uygun ola
rak kabul edilmesinin ehemmi
yeti çok büyüktür. Bu kanun 
Amerika işçilerine kollektif 
mukavele hakkını vermekte ve 
patronlan sendika teşkiiitı 
ile işçiler namına müzakereye 
gırışmeğe mecbur kılmakta• 

dır. Kanun diğer taraftan sen· 
dikalara girmek istemiyen iş
çileri de himaye etmektedir. 
Muhafazakar mahfillerin taz· 
yiki altında yük ek divanın 
geçen sene B. Roosevelt tara
fından kararlaşhnlan birçok 
ıslahata karşı yaptığı gibi bu 
kanuna da muhalefet etme• 
sinden korkuluyordu. Fakat 
4 reye karıı 5 · reyle divan 
kanunu ana yasaya uygun 
bulmuştur. Böylece Ameri· 
kada kollektif mukavele uı1u

lünün kabulü iş hayatında ade
ta bir ihtilaJ olacaktır. 

f!ı"'Z:Z:Z:Z:z:;ı~~~~/7.7.77.'7:/.'A2 % azı 
öZTEPEDE 

Satılık Ev 
Göztepede, 

desi üzerinde 
ev sablıkhr. 

tramvay cad-
831 numaralı 

içinde elektriği, havagazı 
tesisatı vardır. Yeni denile
bilecek haldedir. Havadar

dır. Talip olanlar "Yeni 
Asır" idare müdürlüğünden 
arzu ettikleri tafsilatı ala
bilirler. 9 - 1 O S.4 

Aşk ve macera Romanı 

f'ENI ASIR 

ekil·mız· elgrad ziyareti 
Avrupada bütün barış dostlarını sevindirmiştir. 

Ziyafetlerde çok samimi nutuklar söylendi. 
Dr. Stoyadinoviç diyor ki: « Yugoslav milleti ıahsınızda as
ker cesaretini, devlet adamı ki yasetini ve büyjik bir vatanper
verin fedakarlık ruhunu tanımaktadu.» 

lımet lnönü diyor ki: «Antantımızın karfılıklı bir itima içın
de birleımiı olan azaaını bağl ıyan menfaatler Balkan camia
ıını alakadar eden dış iflerim izin ıevk ve idaresinde hiçbir za
man lalıolu bir ıes çıkarmamıştır.» 

Belgıaddan göıüniişler 
BELCR.AD •. 12 (A.A) - Baş~ekil 1 rette ta~aml~dığı müsalemet~en:er ve etmiş olan bir unsur olmuş bulunduğuna 

B. Stoyadınovıç bu akşam ordu evınde yapıcı sıyasetın devamlı takvıyesı ve itiraz imkanı yoktur. 
Türkiye Başvekili lsmet lnönü ve Dl§ tevsii hakkındaki müşterek arzularımızın BARIŞ StYASET1MtZtN VASFI 
Bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras şerefine 1 da ifadesidir. istisnasız bütün komşularımızla iyi 

. bir ziyafet vermiştir. Ziyafeti parlak bir SAM!MI BiR TEŞRtKt MESA1 anlaşma ve ban§ siyesetinin haiz olduğu 
1 resmi kabul takip etmiştir. iki memleket müttefikleriyle samımı miimeyyiz vasıf kazanılmış dostlukları-

NlTfUKLAR ve tesirli bir teşriki mesaide bulunmak mızdan asla birşey eksiltmeksizin bun-
BELCRAD. 12 (A.A) - Bu akşam- ve istisn~ız bütün komşdlanyle devamlı lara daima ilave imkanını veren sağlam

ki ziyafette Başvekil B. Stoyadinoviç bir barış muhafaza etmek arzuları hak- lık ve ademi inhisardır. Yine bu itibarla-
aşıığıdaki nutku söylemiştir : kında kafi deliller ııöstermişlerdir. dır ki hem kendisinin ve hem de Türki-

Ekselans, aziz mcııJekdq ve dos- iki memleket mümessillerinin toplan· yenin kom~su bulunan ve kendileriyle 
tum. ması banş için hakiki bir hizmet ve bu- ayni dostluk münasebetini idame ettir-

Yugoslav hükümeti merkezinde dost nu samimi surette istiyenler için mesut diğimiz iki memleketle ahiren yapmağa 
Türkiye cumhuriyetinin en güzide ve en bir hadise teşkil etmektedir. muvaffak olduğu kıymetli anlaşmaları 
salahiyetli mümessillerinden biri olan Kadehimi Tür~İye Cumhur reisi S.M. zikredeceğim. 
Türk.iye Başvekilinin şahsında çok aziz Kamal Atatürkün ıerefine, aziz Bagve- Filhakika blok halinde ve yahut ayn 
bir misafiri selfımlıunak fırsatına nail kil ve do,tumun ve Bayan lnönünün ayn Balkan Antantı azası ile diğer dev
olduğumdan dolayı çok mesut ve mem- sıhhatine, dostum B. Tevfik Rüştü Ara- letler arasında karşJıklı taahhütleri çer
nunum. • sın sıhhatine ve Türkiye Cumhuriyetinin çevesi dahilinde vukubulan bütün sureti 

Bundan yedi ay evvd memleketinizi itlit. ve terakkisine kaldırıyorum. tesviye ve anlaşmalar gerek Balkan ba-
hükümet merkez.inde bizzat sizinle ve BAŞVEK1LtMtZtN CEVABI rışı ve gerek benyelmilel barış için tesirli 
yeni Türkiyeyi terakki yolunda idare Başvekil ismet İnönü Yugoslav Baş- ve kıymetli bir müzaherettir. 
ederek onu şimdi bulunduğu gıptaya vekili Stoyadinoviçin ntitkuna cevaben F AL50LU BlR SES YOK 
şayan seviyesine koyanlarla şahsen te- aşağıdalô nutku söylemiştir : 
mas ederek unutulmaz birkaç gün ge- Bay Başvekil ve aziz dostum. 
çinniştim. Sizi Ankarada kabul etmek büyük 

Bu birkaç gün menlleketinizin kuvve- şeref ve zevkine nail olduğum günden 
tine ve ayni zamanda Türkiye cumhuri- beri bu büyük ve dost memlekette bu. 
yetini Yugoslav krallığına bağlayan sa- lunmak sevincini kendime eme) edinmiş
mimi ve hakiki dostluk hislerinin de- tim. Bu memlekete muvasalat eder et-
vnmlılığına olan inanrmı takviyeye kafi 
geldi. 

Temelleri devletlerimizin iki büyük 
tefi tarafından tarihi bir Anda atılm11 

olan bu dostluk &ikan Antantının di
ğer devletleriyle bir dostluk. ve ittifak 

tesisi suretiyle inki§af etmiş ve kuvvet
lenmiştir. 

Bugün bu dostluk ckselaruılannın,müm
tnz dostum B. Rüştü Arasın refakatiyle 
Belgrada yapmak lütfunda bulunduğu 
ziyarette yeni bir delilini bulmaktadır. 

Ekselans ve aziz dostum. 

mez güzel sözlerinizin bütün vüs' atiyle 
çok bdiğ bir surette ifade edegeldiği 
sıcak samimilik havasını hissettim. 

Yugoslav mı1letinin memleketim hak.
kında gösterdiği sempati ve bu sempati
nin tezahürü suretiyle beni ,erQflendir
diği dostluktan dolayı size dost memle
ket hükümetinin reisine teşekkür ederim. 

Yugoslav milletinin bu tezabürünün 
ve söylediğiniz asil sözlerin bütün Tür
kiyede ve bütün Türklerin kalbinde de
rin bir akis bulacağından emfu olabilir
siniz. En gijzel ülkü için Ye en ıüzel ülkü 
ae birlqmif olan iki memleketimiz ve 
onlarm müttefikleri endqe Ye ümidin 
Pfırbct bir suretle birbirini takip ettiği 
bu son seneler zarfında ittifaklannm ha· 

Antantımızın karııılıklı bir itimat için
de birleşmiş olan iz.asını bağlıyan men• 
faatler Balkan camiasını alakadar eden 
dış işlerimizin sevk ve idaresinde hiçbir 
zaman falsolu bir .es çıkarmam.ıtbr. Bu 
şartlar dahilinde Balkan ittifakımızı ve 
kendimize çizdiğimiz müşterek ülkü sa• 
hasında itimat verici Türk - Yugoslav 
münasebetlerini bekliyeo günden güne 
daha mesut istikbalden şüphe etmiyo-
rum. 

Başvekil ve aziz dostum. 
Size dos( ve müttefik memleketin kah

ramanca başarmasını bildiği bütün işler 
hakkındaki samimi takdir ve hayranlı

ğımı söylerken müttefik Yugoslavya si
yasetinin mesut inkişafının hiç şüphesiz 
yüksek şahsiyetinizin eseri olduğunu te
barüz ettirmek isterim. 

Kadehimi S. M. Kral lkinci Piyerin 
gan ve ııerefine, temaşası Yugoslavya 
dostlarının kalplerini sevincinden doldu
ran mükemmel başarıları hayırkiir basi
retiyle ilham eden S. M. Naip Prens Po-

GARDAKi MOHEYY1Ç KABUL 
BELCRAD. 12 (A.A) - Vreme 

gazeteai Türk.iye Başvekilinin muvasalatı 
münasebetiyle ou aatırlan yazıyor : 

Türk.iye Ba§vekili yalnız milletinin 
büyük dostlarına yapılan bir şekilde ka
bul edilmiştir. Car önündeki meydan 
vaktin geç olmasına rağmen dost ve 
müttefik milletin mümessilini selamla
mak üzere gelen insan kalabalığından 
görülmez hale girmi~ti. 

Ceçen sene Ankara.da unutulmaz 
günlerden biri i.ki Başvekil birbirine 
ebedi dostlukla bağlanmışlardır. Ve son 
müııafahaları pek ziyade samimi olmuş
tur. Diğer taraftan Politika gazetesi. de 
birinci sahifesini tamamen Türkiye Baş
vekili ile Hariciye Vekilinin muvasala
bna tahsis ederek kabulün en samimi 
bir şekilde olduğunu kaydetmektedir. 

Keza gazete B. Stoyadinoviçin B. is
met lnönü ve Tevfik Rüştü Ara.ıı ile te
lik.iindeki samimiliği bilhassa kayit ve 
~aret ederek bu p.hsiyetlerin eski dost 
olduklarını bildiriyor. Ve Cardan çı

karlarken halkın iki güzide Türk devlet 
adamını heyecanlı bir surette alkı~adı· 
ğını habrlatıyor. 

Pravda gazetesi dün ak.tam Carda 
yapılan müheyyiç kabulü tavsif ettikten, 
bugünkü program hakkında izahat ver• 
dikten sonra Türk devlet adamlarının 
B. Stoyadinoviç ile ilk konferanslarının 
bir saat sürdüğünü bildirmektedir. 

Pravda gazetesinin aldığı mallımata 

göre hu konfera'\sta iki memleketi ali.
kadar eden ve bilhassa son zamanlarda 
Belgradda vukubulan diplomatik faali
yetle münasebettar tekmil meselelerin 
görüşülmü, olduğunu bildiriyor. 

öğleden sonra ikinci bir toplantı ya· 
pılacağım haber veren gazete diyor ki: 

Keza iki Türk devlet adamının Bel· 
graddak.i ikametleri esnasında Akdeniz Yugoslav toprağına muvua.latınızdan 

çok evvel tahsınızda bütün saadetiyle 
toplanmış olan güzel ve yüksek meziyet
ler Yugoslav krallığının en hücra köşe
lerine kadar aksetmiştir. 

iSMET tNöNONON ŞAHStYETI 
kiki manasmı ve manevi kuvvetlerinin 
derecesini tanan.,lardw. 

meselesi hakkında bir taraftan Yugoslav
ya, Türk.iye ve Yunanİ!tan ve diğer ta
raftan İtalya arasında geniş bir anlaşma· 
nın tahakkuku imkanlan da tetkik edi

lun ve S. E. Niyabet meclisi azasının lecektir. 

Barış davası için heqeyi yaptık. Ve şereflerine kaldırırım. Dost ve müttefik yabancı matbuatın tefsirlerine göre 
Yugoslavyanın ve asil Yugoslav milleti- bu anlaşma lngiltere ile ltalya arasında
nin daima daha yüksek olmasını temen- ki centlemcn agrementlerle hemahcnk 
ni ettiğimiz refah ve saadetine ve sizin olacaktır. 
şahsi saadetinizle ve nazik ev aahibi ha- ANT ANTIN SARSlLMAZ 
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lsveç güreşçileri 
geliyor 

Bir Isveç güre~ takımı bu 
yaz mevsiminde memleketimize 

. gelerek güreş {IJÜsabakaları ya
paca ır. B takım'8a, büyllk 
Mustaf amn dünyada biricik ra
kibi olan meşhur lsveçli a. 
Kadya da bulunacakhr. 

Milli güreş takım.mıı Temmuı· 
da Parise giderek Avrupa gü· 

rcş şampiyonasına iştirak ede· 
cektir. Turani milletler arasında 
yapılacak Turan turnuvasın~ c:la 
güreşçilerimizin iştirakleri mu· 
karrerdir ... Bu turnuva Peştede 
yapılacaktır. 

Atina-Istanbul maçı 
Yunan federasyonu her yıl 

tekrarlanmak üzere Atina-Is
tanbul şehir takımlarının kar· 

şılaşmasını temin edecek bir 
karar almıştır. Atina v lstaP"' 
bul şehir takımlan maçı, bet 

yıl bir şehirde yapılacaktır. Bu 
hususta, federasyona beoüı 
tebligat yapılmış değildir. 

Balkan kupası 
Balkan kupası maçlarında 

Yunan federasyonunun vaki 
itirazı üzerine Balkan kupası 

kongresinin toplanması karar
laşmışhr. Toplantı Bükreşte 23 
Mayıs tarihinde yapılacaktır. 

lngiltere Lik maçları 
Ingiltere lik maçları çok en· 

teresan bir şekil almıştır. Umu· 
mi tasnifte puvan vaziyeti şu· 

dur: Arsenal 49, Çarlton 47, 
Mançester sity 46, Derby 45, 

Midilsbrot 44, Portsmut 43 
puvan .. 

Aneak Mançester Sity iki 
maç noksan yapmıştır. Bu iki 

maçı kazanırsa Arsenali bir 
puvanla geride bırakacaktır. 

Orta Avrupada 
Macar Fraoçvaruş takımı 

Viyananın Osturya takımını 

7 - 2, Viyanaoıo Rapit takuı>ı 
Macar Hungarya takımını 3·2 
mağlup etmişlerdir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

bu ziyareti Bıılknn Antantının ııardrnat 
bir selabeti haiz olduğunu göstemıig olllrı. 
ziyaretler seri.sinin yeni bir tezahürUdiir· 

Yugoslavya ile Türkiye arasında gC" 

rek menfaatlerinin ayni olması ve ger'* 

iki memleket devlet adamlarını Balkall' 
(arda emniyetin tesisinde ve barı~ın id•' 

mesinde sevk ve ilham eden hissiy&tırı 
samimiliği sebebiyle samimi ve dostıı11c 

yaptığımız herşey de memleketlerimizin 
beynelmilel teşriki mesai ve dünya barışı 
dahilinde saadetini istihdaf etmiıtir. Bu 
itibarla teşekkül ve inkişafına Yugoslav
ya ile Türkiye ve onların müttefikleri ta
rafından bu kadar hararetle yardım edil· 

yan Stoyadinoviçin saadetine içiyorum. SELABETt 

KRALIÇE MARtNtN ÇAY ZtY AFETı Diğer taraftan münuebatı mevcuttur. Ve daima Samuprava gazetesi 
lacaktır. 

kil' 

Yugoslav milleti şahsınızda asker ce
saretini, devlet adamı luyasetini ve bü
yük bir vatanperverin fedakarlık ruhunu 
tanımaktadır. Bütün bu meziyetler mil
letimizin ruhuna çok yakan ve onun için 
pek azizdir. Buna binaendir ki Yugos
lav milleti ek.selanslarında yalnız ken· 
disi için çok aziz bir misafiri değil ayni 
zamanda Kemalist Türk.iyenin güzide 

miş olan Balkan Antantının bugün tam BELCRAD, 12 (A.A) - Valide diyor ki : 
bir inkişaf halinde ve kendisine düşen kraliçe Mari bugün saat 1 7 de Başba- Belgrad diplomatik ziyaretler serisi· BARIŞ DOSTLARI 
mühim vazifeyi tamamen yapabilecek kan ve Bayan İsmet lnönü şereflerine bir ne dahil olarak dün (Reformatcur) ve SEV1NM1ŞLERDIR 

1 

bir mümessilini seliimlamakla mazu:ıdur. 
Ekselanslannın Belgradı ziyareti mün

hıısıran iki memleket arasında devamlı 
ve samimi bir dostluk tezahürü değildir. 
Bu ziyaret ayni zamanda Balk.an Antanta 
~crçcvesi içinde tesis ettiğimiz ve Kü
çük _Antıuıttn çok müteyemmin bir su· 

- Tefrika No. 7 

• 

kabiliyette olduğunu mülakatım müna• çay vermiştir. Çayda Hnriciye Vekili B. devlet adamı Kamal Atatürkün ilk me· Buna binaendir ki B. ismet lnönünLİll 
sebetiyle müşahede ve tespit etmekle Tevfik Rüştü Arns ile Türk heyetinin di- sai arkadaşı Türkiye Başvekili B. ismet Belgrad ziyareti Avrupada bütün bıırt1 
bnhtiyarım. ğer azası. Yugoslav Başvekili ve Bayan tnönü ile kendisine refakat etmekte olnn dostlannı sevindimıektedir. Zira bıJ 

Biraz evvel zikrettiğim yıllnr zar- Stoyadinoviç. Türkiyenin Belgrad elçisi eski büyük dostumuz Hariciye Vekili Dr. ziyaret Balkan Antnntının ve onun clii~' 
fında Balkan Antantının faaliyeti hiçbir ve bayan Ali Haydar Akpay ve elçilik Rüştü Arası kabul fırsatını bulmugtur. yanın bu kmnında barışın takviyesi içıP 
zaman endişe çerçevesi içinde teznhür e"rkanı da hazır bulunmuşlardır. Modern Türkiye devlet adamlarının olan gayretlerinin yeni bir tezahiirü~ 

Cenç Türk zabiti, sert bakışlarını kıv• 
rnnıın yılanlı dansözden çevirerek mı

rıldanıyor: 

- Zannetmem 
- Kuvvetli olmıyan bu ret cEveb 

ifade eder. Fakat işimiz ne oluyor onu 
anlamak isterim t 

- .Herr Paul. Bir Türk zabiti her 
şeyden evvel askerdir. Vazifesini bilir • 

insanı saran ve kendinden geçiren çok saatler geçir~iyeceğiz. Ben zaten bili- kucağımda olduğun halde sana in~ 11;; 
derin bir cazibesi var. rim. Bütün bu ziyaretler muhnkkak se- mıyorum. Bana seviyorum derken but 

- Bonjur, yüzbaşı 1 Nasılsın) nin asabi knvganla neticeleniyor. vücudum ürperiyor. Hayır diyorum kcll: 
Yüzbaşı ona doğru ilerliyerek narin Cenç kadın karyolanın üzerine düşen di kendime .. O da her kadın gibi bcll• 

vücudunu kollan nraaında •ıkıyor: başını d~~~n bir h~çkırık arasında boğu-1\ atlatıyor. Kimbilir h~n~i şeytan mc~~~ 
- Bonjur, Lemnn, çok geç kn]dınl yordu. '\uz.başı aglaynn bu kadın por- atler altındıı benden ıstıfadeye knlkı> 
Kadın gülüyor: tresi karşısında o kadar tatlı bir zevk du- Sana inanamıyorum. I 
- Haksızsın sevııilim saat henüz bir 1

1 

yuyordu ki.. · Karyoladan nyrılarak asabi adıınl 11.~; 
- Daha erken de gelebilirdin zanne- Birçok acabalara rağmen bu kadını se- odada dolaşıyor. içindeki buhranlıı G0 

derimi viyordu. Çünkü vazifesine ait olan sayı- (eri kararıyor ve dudaklarında toplıı01111 

•... A~11w.~~~~~~ .. ~.~~P.~~--~-~~P. .. ~ ............... Y.~P.~!.~.!!~.v.t'!P.9~! 
- Kızma hazreti Ben düşmanım olan 

Napolyonun fikrini kaybetmem, Tür
kün kuvvetli bir asker olduğuna inan
cım vardır. Fakat seni de bu kadın at
latıyor. Ona teessüf ederim. 

- Hep böyle söylersin. Benim de sız ihtimarnları çok kere ihmal ediyordu. acı bir sesle kadına haykırıyor: .. 
mecbur olduğum bir takım vazifeler var Daha çok onu her şeyden kıskanıyordu. - Sen de senin mevkiinde olao bO' 

değil mi> Yanına oturdu temiz bir tebessümü du- tün kadınlar gibi bir kahbesin .. Sevi)'~r Yüzbaşı Hasan hafif bi · heyecanla bu vam etti. 
tntla sesin ahengini kulaklarına içirerek NAPOLYON FtKRINt KAYBETMEM 
snmimi cevap vriyor: 

- Keşki seni bu şerait altında tanı -
masaydım Kcşki sen bir arap olmasaydın 

Bu son cümle kadının sinirlerini titre
ten bir ispnzmozla burkuyor. Hafif bir 
sarılıkla karışık kızılt.ılar takaklarına top 
]anıyor. 

Bir kaç saat kadar süren bu mülakat 
arasında her ikisi de vazifelerini unutm~ 
lar, her iki ide sadece erkeklik ve dişi
lik etrafında kalını lıırdı. Saatler uzadık
ça bu bitmiyen arzu her ikisini de niha
yet mecbur oldukları hakiki hüviyete in
lcıl8.p ettirecekti. 
Akşam siyahlığını Bnğdada yayarken 

kadın dans pistine gitmek mecburiyetin
de idi. Ve yüzbaşı da her veyden evvel 
Yaz.ifesini habrlaynrnk tertibatına de-

Artık ahbap olmuşlardı.iki meçhul 
hüviyet arasında aşk, dostluk, düoman
lık, nefret tuhaf bir §ekilede karışmıştı. 
Ve hatta erkanı harbın dolabındaki yan
lış plan olduğu gibi mukabil tarafa geç
mişti. Bu kadının şifre ile veya her han· 
gi bir bilinen bir usulle bu işi yapmadı
ğına kanant gelmişti. 

••• 
Ayni bahçedeyiz.. Bnğdndın ayni ge-

celerinden birini ynşıyoruz. Esmer Binti 
Leman yine gün be gün değişen yılanlı 
rt1kslnrından birısini oynuyor ve ayni 
pa]miyenin altında Alman zabiti ile mu
avinini görüyoruz. 

Alman biraz Il)Üstehı;i konuşuyor: 
- Kadına tutuluyorsun galiba yüz

başı. 

- Hayır atlatılmış değilim.. Sen de 
biliyorsun ki kadın istihbaratını bilinen 

- Ne gibH daklarında saklayarak. titreyen ellerini gibi görünerek aldatmak istiyorsun bc:rı'· 
- Kıskançlık yinel Fakat aldanıyorsun) genç kadının koyu kestane rengi aaçll\- Fakat aldatamazsın Leman .. 

- Seven erkek çok kıskanır, Leman. rına götürdü: C k d ki k~h k zıırıyo1• enç a ının ynnn an a ı 

usullerle götürmiyor. Seviyorum seni yavrum .. Onun için.. - Ne yapayım Leman, seni kıskıını· kah bembeynz oluyordu: 
- O halde .. Bunu nasıl bulacağız) - Haklısın fakat bana niçin inanmı- yorum .. içinde bulunduğun şartlar beni H k S . . fal;•' 
- Ya itiraf ettireceğiz, yahut biraz yorsun) kıskandırıyor. Seni ihtirasla seyreden - a sızsın.. enı sevıyorum .. b. bi• 

d h 1 d h
. içinde bulunduğumuz şartlar bizi ır 

a a bekliycceğiz. - Ben seven ve severken söylediğine gözler önünde çıplak vücu unu teş ır 

1 
rimize inandırmıyor. ,. 

Yılanlı rakkase bütün tempoyu bile inanamıyan bir erkeğim. Ve seven bir ederek dansederken ben, bütün o göz- yo · 
k 1 ki 

Sert bir hareketle genç adam sorti 
u a arda unutturan ihtilaçlarla kıvra-) insan ibi kıskanıyorum. Hatta her ~eyi leri oymak arzuauyle yanıyorum. 

nıyor. 1 unutarak, maziyi, hali v~ yaşadığım oart· Cenç kndın yaşlı gözlerini erkeğine - Ne gibi §artlnr? · .. etfP' 

RAKKASE VE HASAN lan bile unutarak. çeviriyor: Cenç kadın bulutlanan gözlerıııı 
- Yüzbaşım, o kadın yine geldi. , - Hayır yavrum .. Biz ne o]ursak ola· - Ne yapayım, o halde ..• Beni sen fa dolaştırarak: cevap ·veriyor: bütıiP 
Zabit hemen yerinden fırlıyor ve elin-! lım birbirimizi seviyoruz. himaye eti. 1 - Ben bir rakknseyim .. Har~.'e 5c:l1 

deki tomar kağıdı seri olarak iç cebine 1 - Buna şüphe siz ki sen inandın .. Ve Acı bir gülüşle zabit devam ediyor.: 1 hızıyle cephelerde dolaşıyor.. dioİll 
b. b" . B . n kcn 

götiirüyor. Orasını İyice kapadıktan son· 1 benint seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun - Seni Diyor Leman .• Bir ara duru· j ır za ıtsın.. enı tamame bih' 
rl?-• pos bıyıklı neferine emrediyor: Fakat buna mukabil sen bni her erkek yor .. Ve düşünceli gözlerini duvarlarda 1 malı yapabilir misin} Bir )'U'lln kurıı 

- Celsin 1 gibi görüyorsun. dolaştırıyor. t misin ? 
Binti Leman beyaz bir tayyor g1ymiş - Bütün gelişlerim gibi bugün de - Of sorma yavrum.. Seni sev:iyo-ı --Je Vous nime, mon amourl 

olnrnk içeri giriyor. Cülen dudaklnnnın sırf senin kıskançlığın yüzündert gÜ~el rum .. "'le sevdiğim halde .• Her an benim -.-- Ritmedi -



, .. Nisan t93? rENI ASIR :::tatıı :1 -AJmanyanın dört yıllık plan! 

Tedbirler • • 
semeresını verdi 

Unıumi hoşnutsuzluk 
yarattığı söyleniyor 

Ekonomik silahsızlanma mümkünmüs .• .. 
Paria, 13 (Ô.R)- "Maraeillo ı haricinde bırakmağa kimsenin ............................................................ Martin" gazeteai Almanyanın niyeti yoktur. Fakat acaba bu 

Suriyede teslih edilen şaki Hamit onbeş avenesile dılrt yıUık ekonomi pi.Anının devletler kendi kendilerini ba-
bu memlekette herkesin, ge- riçte bırakmıyacaklar mı? Eğer 
rek endüıtriyellerin, gerek iş- iki diktatöre "Top tereyağın• 

pusuya düşürüldü.Kazım çetesi de mahvedilmiştir çilerin hoşnutsuzluğuna sebep dan evveli" düsturu hoı görli· 
olduğunıt kaydediyor. nürse diğerlerinin onlara top 

"Petit Provençal., gazetesin- yapmak hususunda yardım et· 

, Aleviler propagandadan çok müteessirdir. Türkiyeden memnuniyetle bahsediyorlar de Fransız umum mesai konfe- meleril!e sebep olamaz. Eko· 
derasyonu reisi B. Jonbaux eko- nomik silahsızlanma, Almanya 

Istanbul, 13 (Yeni Asır - Te- biri de ağır yaralı olarak ele Fransız istihbarat zabitleriyle edilecektir. nomik silahsızlanmadan bahse- ve ltalyanın siyasi silahsızlan· 
lefonla) - Hükümetimizin ce- geçirilmiştir. Diğerleri de pe- vat:ınilerın adamları tarafından Alevi münevverlerden !:ıir 
nup vilayetlerinde emniyet ve rişan bir vaziyette kaçmağa yapılan son propllgandalardan zat, hayat hakkının bu kadar 

derek diyor ki: Almanya ve mayı kabul etmeleri şartiyle 

isayışın temini için aldığı ciddi muvaffak olmuşlardır. Aleviler çok müteessirdir. Ale- ihmal edildiği bir memlekette 
tedbirler semerelerini vermeğe Yine bunlardan Kazımın çe- vi münevverler, bütün bu ça- yaşamanın güç olduğunu; miı-

ltalyayı bir ekonomik 1<nlaşma mümkündür. 

başlamıştır. tesi de üç avenesile birlikte lışmalann kendi aleyhlerinde yonerlerin Alevi köylerinde do-
Son zamanlarda Suriyede tamamen mahvedilmiştir. olduğuna kanidirler.. Aleviler, !aştıklarını söylemiş ve: 

Kanlı çarpışmalar başladı 

t l'h dil F Suriyede teslib edilerek hu- b 1 • • d - · · es ı e en ve ransız müs- ya mez ep erını egıştırmeğe - Alevileri Hristiyanla•tır-
dutlarımıza saldırılan bu şaki- k "' Madridin garbında 

muharebeler oluyor 
temleke memurlarile vataniler 1 k 1 veya Suriyeyi ter etmek mec- mak istiyorlar. Bu suretle ko· ere uvvet erimiz hiç iman 
tarafından yardım gören şaki vermemektedir. buriyetinde kalacaklarını söy- loni memurları memleketimiz.e 
Hamit, on beş avenesile Cüm- Halepten bildiriliyor: Suri· lemektedirler. tamamen yerleşmek emelinde· 
buriyet kuvvetleri tarafından yede son günlerde propagan- Son propagandalardan anla- dir. Hulbuki Türkiyede Ale· 
pusuya düşürülmüştür. Bu şa- dalar, din ilet edilerek yapıl- şıldığına göre, Suriye idaresi, viler tam manasile vatandaş 
kilerden ikisi ölü olarak ve mağa başlanmıştır. şeriat esası üzerinden idare muamelesi görüyorlar, demiştir. 

Paris, 13 ( Ö.R ) - Madrid 
cephesinde muharebenin şöyle 
devam ettiği gelen haberlerden 
anlaşılmaktadır. Asiler her ne 
bahasına olursa olsun cümhu
riyetçileri son günlerde zapt
ettikleri mevkilerden tar· 
da çalışmaktadırlar. Zira bu 
mevkilerden hükümet kuvvetle· 
ri üniversite mahallesindeki asi 
çıkıntısını tehdit etmektedirler. 
fakat şimdiye kadar asilerin 
bu maksada nail olamadıkları 
anlaşılıyor. Bilakis Cümburiyet
çiler hücumlarına devam ede
rek şimdiye kadar elde ettik
leri müsait neticeleri inkişaf 
ettirmeğe çalışıyorlar. Şimdiki 
halde muharebe devam etmek
tedir. 

geçirdikleri mevkii tahkim ile 
meşguldürler. Fakat bu işlerde 
de cumhuriyt:tçilerin daimi ta· 
arruz baskınlarına uğrıyorlar. 
Sağ cenahta yapılan böyle bir 
taarruzda düşmandan 17 esir 
aldık ve 190 kişilik telefat 
verdirdik. 

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

Reksist1lerin bozgunu 
En çok Fransızları sevindirmiştir 

Degrelle Vatikana başvuracakmış •. 

Atatürk 
Uamidin cenazesine 
yaver )erini gönderdi 

lstanbul, 13 (Yeni Asır -Te
lefonla) - Şair Hamidin cena
zesi yarın (buglin) merasimle 
kaldırılacaktır. Cenaze, bir top 
arabasına konacaktır. 

Madrid cephesi, 13 (A.A) -
Dar bir geçid vasıtasile iaıe 
edilen üniversite mahallesini 
ve Carabitas tepesini kurtar
mak için mühim tal<viye kıta· 
!arını alan asiler dün şiddetli 
bir taarruza geçmişlerdir, 

Paris, 13 (Ö.R) - Fransız gazetele
rinde Brüksel intihabatının neticeleri 
hakkında tefsirler devam ediyor : 
•Honune Libre> gazetesine göre Rek
sistlcrin şefi B. Dcgrelle vatikana baş
vuracaktır. Zira Malınes peskoposu
nun Reks aleyhindeki beyannameyi 
Vatikana danı.şmadan neşre~ olması 
imkfu:ısızdır. 

tOrdre• gazetesi de şunları yazıyor: 
cDegrelle katolik kilisesi tarahndan 
atılan çelmenin Reksi mağlup etmeğc 
sebep olduğunu iddia edebilir. Fakat 
bu tamamiyle yanlıştır. Malines pcs
koposunun müdahalesi ancak birkaç 
bin müstenkifi ortadan kaldırmıştır. 

Zira ilk önce katolikler istinkaf taraf
tarı idiler. Kilise siyaset yaptığı zaman 

ne gibi tehlikelere maruz kaldığını bi
lir. Bilhassa bir intihap mücadelesine 
i:;ürak ettiği vakıt, fakat bu defa Brük

sel müntehiplerini bir diktatör çırağına 
akt olmaktan men için müdahaleye lü
zum görmüştür. Belçikalılar Rcksist 

fesadını istememişlerdir. Brüksel 
Reksin haliskan naziler olan Flamand 
ayrılıkçılariyle birleştiğini unutmaını§· 

lardır. Brüksel nazilere meydan ver
mek istememiştir. Şimdi İngiltere ve 
Fransa birlikte hareket ederek B. Van 
Zeelandın üzerine aldığı işi başarması
nı mümkün kılmalıdırlar. 

cCe Soir• gazetesine göre Brüksel 
intihabı iş başındaki diktatörlere ve 
onları taklit etmek istiyen namzetlcre 
sert bir derstir. ltalyanın uğradığı 
müşkülat, Almanyada Nazizme karşı 

gösterilen mukavemet, ı:cneral Fran
konun İspanyadaki muvaffakıye~iği 

YAZAN : ADNAN BlLGET 

ve şu son seçimle faşizm Avrupada ye- Almanya tazyik usulünden hürriyet 
ni bir darbe yemiştir. Bu seçim zafe- usulüne geçerek B. Van Zeeland tara
rinin ferdasında B. Van Zecland Avru- fından Amerika, İngiltere ve Fransa 
padaki ekonomik iş birliği meselesini adına ileri sürülecek fikirleri kabul 
neticelendirıneğe çalışacaktır. Acaba edecek mi ? 

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

B. Eden nutuk söyledi 

lspan}ranın kontrolu mut
laka muvaffak olacak 
- 8Qf taralı birinci •ahilede -
derilmesinin önüne geçecektir. 
Sulbü arzu eden bütün devlet
ler bu kontrol işinde ileri ge
çeceklerair. 24 milyon lspanyol, 
kendi memleketlerini ecnebi 
idaresi altında bulundurmıyaca
ğına en büylik delildir. 

B. Eden bundan sorıra Kü· 
çük Antant konuşmalarına le· 
masla şunları söylemiştir: 

- "lngiliz bükümeti ve mil
leti, Küçük Antant !ıariciye 
nazırları konuşmalarından sonra 
neşredilen tebliği samimiyetle 
tasvip edebilir. Kilçük Antant 
devletleri, Mi Jetler cemiyetine 
bağlılığını teyit etmiştir. 

Küçük antantın üç devleti 
müstakil memleketlerin iç re
jimlerinin karşılıklı hürmete 
mevzu teşkil etmesi icabetti-

ğini ve hu üç devletin lspan· 
ya ihtilafındaki hattı hareket· 
!erinin bu prensipten olduğunu 
ilave etmektedirler. 

Biz m battı hareketimiz de 
bu prensipten mülhem bulun
maktadır. Üç devlet ademi 
müdahale komitesi tarafından 
tavsiye edilen tedbirleri kat'i 
surette tatbik etmiş olduklarını 
ve ademi müdahaleyi tesirli 
kılmıya ve mümkün tehlike 
ocaklarını basdırmıya matuf 
hertürlü yeni mesaiyi müsara • 
atle karşılıyııcaklarını bildır· 
mektedirler. Bunu içden tasvip 
ediyoruz. Bu tebliğin L ütün taf
silitile tekrar edilmesi dışişle· 
rinde hakim olması icabeden 
prensipler hakkındaki noktai
nazarımızda yalnız olmadığı• 

mızı göstermek içindir. 

Büyük Önder Atatürk, ce· 
naze merasiminde bulunmak 
üzere yaverlerini lstanbula gön
dermişlerdir. Atatürk namına 
cenazeye bir de çelenk kona· 
caktır. 

Hiimidin cenazesi Zencirli 
Kuyuda yapılan asri mezarlığa 
ilk ölü olarak defnedilecektir. 

Başvekil 
Hakkında konfe
rans verilecek 
Ankara, 13 (A.A) - 14 Ni

san çarşamba günü Türkiye 
saatiyle 19/30 da 48 metre ve 
18 santimetrelik kısa dalgalı 
Belgrad radyosunda Başvekili
miz ismet loönünün bayat, me
sai ve asarı hakkında Süley· 
man Pasiç tarafından Türkçe 
bir konferans verilecektir. 

Japon tayyarecllerl 
Berllne gidiyorlar 

Paris 13 ( Ô.R ) - " Tanrı 
yeli ,. tayyaresiyle Tokyo· 
Londra bava seyahatini muvaf
fakıyetle başaran Japon tay
yareciler 16 Nisanda Berline 
gitmek üzere Londradan ayrı· 
lacaklardır. Oradan Parise ge· 
leceklerdir. Paris ziyaretini 20 
Nisan Salı günü yapmaları 
muhtemeldir. Japon tayyareci· 
ler Pariste 48 saat kalacak· 
!ardır. 

Biskaya cephesinde nasyona· 
listlerin ileri hareketi durmuş· 

tur. Asi kaynakları bunun yağ· 
murlardan ileri geldiğini iddia 
ediyorlar. 

Bilbao matbuat bürosu ise 
tebliğinde diyor ki: Askerleri· 
miz düşmana geçilmez bir set 
halinde karşı koymuşlar ve 
taarruzu muvaffakıyetsizlığe 

uğratmışlardır. Şimdi daha 
ziyade ilerilemenin imkansız 

olduğunu anlıyan asiler ele 

Cümburiyet topçu kuvvetleri 
asi kuvvetlerini mütemadi bir 
top ateşi altına alarak Karabi
tes tepesine iki saat içinde iki 
bin kadar obüs atmışlardır. 
Mania ateşleri asilerin hareke· 
tini durdurmuştur. 
Akşam bükümet kuvvetleri 

Karabites tepesiyle Cerroda 
La Guila ve Casa Del Cam
podaki mevzilerini muhafaza 
etmekte idiler. Bu mevzileri üç 
gün evvel zaptetmiş oldukları 
hatırlardadır. 

Üniversite mahallesi önünde 
hükümetçiler ziraat mektebi 
karşısında bir sip~ri zaptetmiş
lerdir. Şimdi Madridin garbinde 
şiddetlı bir muharebe cereyan 
etmektedir. 

Papasça bir teşbih 

General Ludendrof'u Hz. 
Muhammede benzetmiş! 

Roma 13 (Ô.R) - Papalığın fikirlerini neşreden "Osservatore 
Romano., gazetesi general Ludendrof'u hazreti Mubammede ben· 
zeten bir makale neşretmiştir. 

NOT - Alman generalını tezyif için yazılan bu makale Pa
palık tarafından lslimiyetin kurucusuna karşı dil uzatmak mabi· 
yelindedir. Hıristiyanlar arasındaki bir kavgaya Hazreti Mubam· 
medin şahsını karıştırmak gibi çirkin bir hareket ancak koyu 
papas ruhundan dojrabilirdil 

TefrikaNo 7 istiyordu, cevap verdi: f - Albn, dedi. Sana bir ıey soraca - rılıp dökülecek bir ,ey gibi geJiyordu. vaziyet karı;ısında halk mevduatını çek· 
- Necmi, dedi. Sen yabancı değilsin. ğun, Bana doğru cevap vereceğine ye-I Kuc"\k.la.rda dolaşarak erkek hislerini 

1
mek istiyecek. Vaziyet muvakkat amma. 

Altın"a kötülük. etmemeleri için gazeteye min et... 1 pratik. bir şekilde anlıyan Altın, bütün - Bu çok mühim, mevsuk mu acaba) 
yazmadım. Yalnız, büyüklere 'iki.yet i On altı yaşındaki penbe yanaklı kız, har '.<etleriyle kendisine temayül göster- - Muhakkak .. 
ettik. Bu işi yapanlar ceza göreceklerdir. Japon basmasından yapılmış robunu diğini ihsas ediyordu. Ona el uzatmayı Yemekte fazla kalmadan doğru ida-

- Fak.at onlar ellerini kollarını sallı- l düzelterek cevap verdi: hatırından geçiremezdi. Bahusus ki or- rehaneye gitti. yazı müdürünü aradı. 
yarak geziyorlar.. Ne biçim iş bu.. Ben - Neden doğru söylemiyecekmioim. tada. Necmi gibi ihmal edilcmiyecek bi- ıl henüz evine gitmek üzere matbaadan 
iğri bassam derhal kodese tıkıyorlar. ISor bakalım. ri vardı. Küçük. Necminin gıyabında, ayrılmışh. Evine gitmesini beklemeğe 
Onlar neden başı boo geziyorlar ) - Sen Nec'."iyi seviyormusun, o seni onun ~vdiği,. titrediği .bir insana el uzat-! karar verdi. Hadise mühim olduğu için 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ltöşesinde oturmuşlardı. ı belki de teşekkür etmek için.. Akşam 

Necmi öyle memnundu ki, sevincini kendisini gördüm. Size nerede rastlıya
gözlerinde okumak mümkündü. Alhn bileceğini sordu. 

- Onlar da cezalarını bı&lacak. Sen çıldırasıya sevıyor. ması hıç te vıcdanlı hır hareket olmıya- ı belki de sahife teşkilihnda bile değişik-
bununla meşgul olma... - Aha... calc.b. lik yapı1abilecekti. Taın yazısını yazma-

- 6 - - Ne demek o, anlıyamadım. Onu daimi ıelc.ilde üzen nokta da bu ğa hatladığı sırada .... Bankası direktö-
B. Nedim idarehanede, gelen mek- - Sevmiyorum, iyi çocuk. amma. değil miydi) Hayatında nedense daimi ı' rünün kendisini aradığını öğrendi. Bunu 

artık evine avdet etmişti. Küçük Necmi - Buna lüzum yok Necmi .. Ben va
B. Nedime herıeyini açık açık anlatıyor zifemi yaphm .. Ona fenalık edenler be
ıre Altından birçok ta ıiUyetler edi- lalannı bulacaklardır. Hertey yolunda 
Yordu : gidiyor. Teockk.üre lüzum yok .. 

- Bu Kürt kızının ne aıifte olduğunu - Halbuki ben kendisine ıradettim. 
Yeni anlıyorum, diyordu. Birçok aftoa
lan, tanıdıkları var. Şurada burada kah
ıre falına bakıyormllf .. On, on beı ku
ru§ için k:endialni yabancı erkeltlcre ok
fabp duruyonnUf .. Bunu ben görmea ,... 

fakat aöyliyorlar. Söylemekti daha 
fena .. 

- inanma böyle fey)ere Necmi .. AI· 
tın senin yapb.ğm iyiliği unutmaz aanı· 
l'tm. Pek te fena bir kıza benzemiyor ••• 
S&fbr kendili, kandırıyorlar bellı:i de ... 
Sen kendioiyle daha ıılı:ı oluraan her 
"'Y yoluna ırirer •• 

- O Iİze bir,.,,.ler oöy{emek iııtiyor, 

Pazar günü sizi evinizde ziyarete gele

celı: ... 
- Ben pazar günleri evde bulunmam 

kuzum. isterse sabahleyin idarehaneye 
gelsin. Sen de beraberinde bulun. 

- Ağabey. sana bir fCY sormalı: ia -
terim. 

- Söyle Necmi ) 
- Neden yazmadın gazeteye o reza-

leti.. O kadar ehemmiyetaiz mi idi) 
Nedim. hiç beklemediği bu sualin lı:ar

tıamda .araılmlfh. Şimdi ona naaıl bir 
cevap vermeliydi .. Dütünki. küçük Nec
minin Tereceiİ cevapla tatmin edilmaini 

tupları açarken kapının vurulduğunu - Yazıl: sana .. Altın ... ? ~~n içl.n 
1
surette vazifesini .~e ~lerini karoı _k~r-, idare müdürü söyliyordu. ltt• telefonun 

fark etmişti. Derhal yerinden kalkarak çıldınyor. Hazırlıgı hep senın ıçın ... Bır ışıya bulmuştu. Biıtün ınanıyle kendısıne zili tekrar işitiliyordu. Ahizeyi eline aldı: 
kapıyı açh: az para toplayıp seninle evlenmek he- bağlanan Necmiye klll'Jl oynıyacağı oyu-ı G . b . 

V Al · · N · · d k d' . d • b. . d ,_ b -. · · . azetesı, en Nedım .. - ay tın, sen mısın.. ccmı ne· vesın e... nun en ısıne enn ır vıc an aza ı B d ... . . . 
rede ' O . ı. ••• b'l' d B . 'b 1 d ... - en e zatıalınızı arıyordum, na-' - çocuxtur.. verecegını ı ıyor u. u ıb ara ır ""' _1 ,. 

- O gelmedi .. Beni te§ekkür iç.in ıize 
gönderdi. 

- Neden gelmedi kendisi.. Ben ya
bancı değilim ki .. Hem teşekküre ne lü· 
zum vardı. Gir bakalım içeriye .• 

Ve .. Zile bastı: 
- Bize iki çay yap .• 
Dağarlı aşiretinin en güzel kızı aim si

yah gözlerini büyülı: bir emniyetle Ne· 
dimin üzerinde toplamııtı. Konuıurken 

Nedimin ti yanına sokuluyor, kulağına 
eiilcrek bir çok ıeyler söylüyor ve ona 
teteklı:ürlerini atlı: atlı: telı:rar ediyordu . 
Nedim bu vaziYette ku,lı:ulanmlfh: 

S d ··'· K dah .. •. L d' '•usınız, - en e ÇOCUllSUn.. ürt kızını bir • ~ormemegı, &.en ·- i T u·· . . 
- ilkin onu seviyordum. hoşuma gi- sini sinirlik bir i.zaptan ku.rtannağı tasar-1 -d eşe ur ederım, hır arzunuz mu 

d' d ş· di d "il . 1 d 1' var ı 1 ıyor u. ım eg , aevmıyorum. ıyor u. . . . . 
- Neden, bir başkasını mı seviyor.. öğleyin yemeğini Alsancak iatikame- • - Evet, hır rıcaın olacak .. SIZ galıba 

sun ) tindeki açık lokantalardan birinde ye· 1 bir haber almtfSınlZ. mark kıymeti hale.-

Kürt lc.ızı. iri siyah gözlerini Nedimin mele. iııtiyordu . Tam lokantaya girece-
1 
kında .. Naz.an diklcatinizi celbe~iyorum. 

gözlerine dilı:mifti. Bu bakışla anlatmalı: ii oırada tanıdığı banka memurlanndan Bu haber bır balondan b11tlı:a bıttey de

istediklerini anlamamazlıktan gelen Ne- birine rastladı. Bu. sevdiği bir arlc.ad&§ı '. ğildir. 
dim konuıtu: idi: ' - Olabilir, gazetemiz bunu tetlı:ilt' 

- Yazık sa.na Altın, dedi. inci gibi - Haberin var mı. dedi. edecektir, tabii.. 
delikanlıyı red ediyonun. Beraberce yemeğe oturdular. - Aman yanlıt bil}Cy yazmayın da.~ 

Altın oradan c;ılı:.tılı:tan ıonra Nedimin - Mark düıüyor. Sonra bapnıza davalık bir iı çıkar .. Talı:-
vaziyeti pek giiçleımiıti. Bu güzel Kürt - Bu da nereden çıktı. dir ederainiz tabii.. itlere kent Terir bu; 

kızı, kendioine oyuncak kabilinden, h- ~ •••. Bankua telaı içinde.. Bu _ Bitmedi _ 



~aıihe & YEN• ASIR 
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istasyon bu yıl 60000 dönümlük geniş 
bir arazide Akala cinsi pamukların 

teksirini muvaffakıyetle başardı 
Nazilliden Röportajlar 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Otomobil içinde fabrikadan Nazilli 

pamuk ıslah istasyonuna giderken iki ta
rafımızı saran işlenıniş pamuk tarlaları 

arasından geçiyoruz. 1.ki kilometrelik ge
niş bir saha, tamamen devlet traktörle
riyle, mibzer makineleriyle çalışıyor. Zi
raat, eskiden olduğu gibi kara sapanlı, 
atlı, arabah değildir. Modem ziraatın 

bütün hususiyet ve yeniliklerini, devlet 
kendi iş saha1arında geniş mikyasta kul
lan.mıya başlamıştır. Denilebilir ki çok 
çalışkan Türk köylüsü, pek kısa bir za
man içinde asırlık ziraatten yeni ziraate 

kiyle bulunduğu için Amerikalılar kadar ELDE EDtLEN NETiCE 

doğru geniş bir hamle yapmıştır. 

bizim de alakamızı üzerine çekmiştir. 
Yani yeni Türk pamuk ziraatinin esa

sını teşkil eden AKAL.ı\ cinsi pamuklar 
yalnız bir kökten meydana gelmiştir. 

B. Sadık pamukların iki cinse ayrıl -

9 3 3 yıhnda faa1iyete geçen Nazilli 
pamuk islah istasyonu, o zaman yurdu
muzun toprak hususiyetlerini, sulama 
şekillerini nazarı itibara alarak, Mende
res bölgesi için en uygun pamuk cinsle-

Nazilli pamuk ıslah istasyonu, 9 3 3 yı
lından beri geçen dört uzun sne içinde 
bir çok önemli i!ller başarmıştır. Pamuk 
davasının bir gün, Türk köylüsü ve Türk 
sanayii için istismarı gereken bir vasıta 
olacağını, daha evvelden kavnyan bü
yüklerimiz, daha o zaman Nazilli muhi
tinde ilk kazmayı toprağa indirmişlerdi. 

Nazilli Pamuk ısld!ı istasyonll 

FAZLA tsTtHSAL 

rini tefrike savaşmıştı. O yıl iki dönüm 
üzerinde yapılan enva tecrübesi. altı 

cinse inhisar etmiştİ.Y. 

dığım anlatırken AKALA cinsi pamuk
lar elyafının 29-35 santim uzun1uğunda 
olduğunu i!laret etmiştir. Ekpres cınsı 

pamuk1arın muhitimize uymadığı an1aşıl
dıktan sonra Akala cinsi pamuklar ele 

9 34 yı1ında AKALA cinsi Amerikan 
Nazi11i pamuk İ!llah İstasyonunun üze- pamuklannın jyi netice vereceği anlaşı-

rinde durduğu pamuk probleminin Men 
alınmış ve uzun bir tecrübe devresi ge· larak tecrübelere devam edilmiştir. 

'deres bölgesi için ehemmiyeti aşikardır. 
Devlet fazla randman temin ederek ve çirmiştir. 935 yılında Akala cinsinin her tür-

ClNS KARIŞMASI lü vasıflaJ 'bakımından memleketimiz 
büyük ziraate doğru adımlarını sıklaıı -

B. Sadık anlatıyor : için en iyi cins olduğu vazih rakkamlarla 
tırarak müstahsilin yarınını emniyet al-

1890 yılında Adana mıntakasıncla tahakkuk etmiştir. Bundan sonra Ame
bna almak istiyor. 

bir afet neticesinde pamuk mahsulü rikadan iki ton AKALA cı·nsi pamuk Son yıllar içinde yapılan tecrübeler 
§Unu meydana koymu~tur ki, sun'i fi -
yatlarla harice empoze edilen Türk ürün 
leri bir gün, beynelmilel piyasaların fev• 
kinde kaldığı için arıza geçirmek tehlü
kesini göze almıya mecbur olacaktır. Sa-

mahvolmuştur. O zaman hükümet ha -
riçten pamuk getirterek müstahsüe da
ğıtmış. Bunlar boş pamuk sahasına ekil
dileten sonra, eski tohumlarla karışmış. 
Şimdi cins bozukluğu bundan ileri ge -

tohumu getirilmiştir. 
9 36 yılında bunların cinsleri çoğaltı

larak tam randman alınması derpiş edil-

miştir. Geçen sene 5000 dönüm üzerin
de zeriyat yapılırken bu yıl içinde altmış 

liyor. 
yın Başbakanın Nazilli Halkevinde, b' _ı .. " • •• • d w it O zaman celbedilen pamukların ne- ın •onum arazı uzenn c çoga ma a -
köylüye hasbihallerinde verdikleri direk- d meliyesi yapılmı"hr. 

re en getirildiği anlaşılmamış olmakla " 
tiftere uyularak, fazla istihsal yapmak beraber MISIR veya AMERlKA' dan Elde edilen pamuk tohumlarının Na-
&>uretiyle fiyatları tabii haddine indirmek il zilli cıvanndaki müstahsile dagıv tılınasıgetir · miş olması muhtemeldir. 
gayesi güdülüyor. Bu suretle, fenni zi- UZUN ELYAFLI PAMUKLAR na başlanmıştır. Pamuk istasyı;>nu köy-
raat usullerinin vereceği kolaylıklardan l k h · k 1 Elyafı uzun pamukların kalite itiba- üye pamu to umu verır en, on arın 
istifade edilerek maliyet fiatlerini 11 · d ki ık k 1 ki ) k riyle taksim.ini dinliyebiliriz... e enn e aç . oza ı paı:ııu arı ama ~ 
indirmek ve fazla satış yaparak mem.le- k · A ) Mısırda yetişen elyafı en uzun ta ve cins arışmasına azami ıtina et ~ 
kete harirten fazla döviz girmesini temin k d " pamukların boylan 3S M. M. den yu. me te ir. 
etme çareleri Üzerinde ehemmiyetle, karı olanlardır. Pamuk istasyonunun bu euxette Na -

da istifade edilerek maliyet fiyatlarını B ) Orta uzunluktaki Amerika pa _ zilli muhitinde başardığı işler, o ka_ôar 
hassasiyetle duruluyor. 

KANADALI MOT AHASSIS muklannın - Dokuz cinse ayrılıyor - büyüktür ki faydasını anlatmak müşkül 
uzunlukları 25 ten yukarıdır. oluyor. istasyon 938 yılı içinde lzmir 

Nazilli pamuk İstasyonunun çok de -
C ) En kısa elyaflı pamuklar bizim mıntakasının da pamuk tohumu ib.tiya

ğerli direktörü B. Celal Eğriboz'un ra- · 
memleketimizde yetişiyor. Boyları 25 cını temin edecektir. 

hatsız bulunmaları dolayısiyl~, çok kıy-
metli izahatlarını dinlemek şerefinden 

M. M. ye kadardır. ADNAN BtLGET 

mahrum kaldım. B. Eğriboz'un asistan
larından Kanadalt bir Türk mütalıassısı 
B. Sadık bana fabrikayı gezdirmek 1ut
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funda bulundular. 
Fabrikada kalabalık bi;r de talebe 

grubu bulunuyordu. Bu benim için, bü
yük bir merakla arzuladığun teferruata 
ait ma1umatı edinmeme de vesile olmuş
tur, diyebilirim. 

B. Sadık uzun seneler Amerikada ve 
bilhassa Kanadada kalarak pamuk ihti
sası yapmış.. Bizde teksirine karar veri
len Akala cinsi pamuklannın nasıl bu
lunduğunu anlahyor : 

913 yılında Amerikalılar pamuklar 
üzerinde tetkikler yapmak üzere Kana
dada faaliyete geçmişlermiş.. Tetkikle
re girişen heyet Kanadada bir köke rast 
lamışlar. Kök arızasızmış .. Heyet onun 
üzerinde senelerce uğra!larak islah yol
larını arayıp bulmuş.Şimdi Amerikada 
ve bütün dünyada büyük şöhreti olan 
AKALA pamuk1an, bir tesdüfün sev~ 

ATINA ÜNIVERSITESIN•N 
YÜZÜNCÜ YILDÖNÜMÜ 

Paris, 13 (Ô.R\ Atina 
Üniversitesinin yüzüncü yıldö
nümü şenliklerinde Fransayı 
temsil etmek üzere Kültür ba· 
kanı B. Jean Zee Atinaya ha
reket etmiştir. Orada Yunan 
hükümetinin misafiri olacaktır. 

SILISTRE 
Mahkemesi kararını 

verdi 
Bükreş 13 (A.A} - Silistre 

mahkemesi 6 hafta süren bir 
muhakemeden sonra komünist 
faaliyetinden maznun 138 Bul~ 
gar köylüsü hakkındaki hük
münü vermıştir. Bunlardan 92si 
bir iJa iki sene hapse mahküm 
olmuşlardır. 

Yazan: Tok Dil Tefrika No: & 

- Doğru! I atların başını çevirin ... 
- Sen hem şefaat et, hem arkasından Katırcıoğlu doludizgin atını salıver-
kötü haber alınca üstümüze gelenlere di. Akyakalı oğlu aldığı emri yerine 

de adam, silflh, erzak, merzak gönder. getirmek için, Katırcıoğluna yetişmek-
Buna ne denir?. te çok güçlük çekiyordu .. Nihayet bu 

Katırcıoğlu bağırdı: kurşun gibi giden efenin arkasından: 
Ve sonra sordu: _ Heyyyyl Katırcıoğlul Dur biraz 

- Kahpelik, dübedüz kahpelik 1 yetişeyim, yol bulalım .. 

- Absi ağa dediğin herifin oturduğu Diye bağırdı. Katırcıoğlu biraz durup 
yer yolumuzun üstünde mi? Akyakalıoğlunun öne geçmesini bekledi. 

- Hayır arkada kaldı. Akyakalıoğlu öne geçerken, Katrrcıoğlu: 
Katırcı birdenbire atının gemini hız- - Durma, durdurma atını 1 .. Soluğu 

la çekip: herifin evinde alacağız, vur kamçıyı 1. 
- Dön öyl~ ise .. Benden önce at koş- Narasile Akyakalıoğluna deli bir çoş· 

tur, durmadan bu heri.fi yakalamalı - gunluk daha verdi .. 
yun, gerisini de yakalamak bana farz- ........ . 

olsun! haydi! · · · • .. • .. 
Diye, Akyakalı oğluna emir verdik- Yüzlerce efe, birbiri arkası sın, kur-

ten sonra atını geri döndürüp, sürer- şun bile yetişmez bir süratle yollara fer
iten sağ elini havaya kaldırdı; arkadan man okudular. 

gelen bütün efelere bağırdı : · · · · · · · · · · · • 
KahrcıoP.lu il .. ,.f,.leri cCav> kasaba-

Almanya Vatlkana Bir 
nota vardi 

Roma, 13 (Ö.R) - D. N. B. 
Ajansma BerHnden bildirildi
ğine göre Almanyamn Vatikan 
mümessıli yakında Papalığa bir 
nota vererek Almaayadaki ka· 
tolik ruhani reislerine son gön
deriJmiş olan mektup hakkında 
BerJin bükümetinin görüşlerini 
tasrih edecektir. 

Polonya nazırı 
Bükreş, 13 (A.A) - Gaze

telerin verdiği maJümata göre 
Polonya hariciye nazırı B. Bek 
iki devlet · reisleri ara'lmda bir 
ziyaret zemınını hazırfamak 

üzere yakında Bükreşe ge
lecektir. · 

sının on onbeş dakika uzağına kadar gel
diler, karşıdan Çay kasabası görünüyor
du. 

Beş dakika sonra çiftlik, Katırcıoğlu
nun efelerile fırdolayı (x) kuşatılmıştı. 
Çiftliğe çok yakın kaldıklan bir yol üs
tünde, Katırcıoğlu ile bir giden yirmi o
tuz kişilik bir kafilenin önüne, birdenbi
re önlerindeki bahçe bağ harımlanndan 
ate~ açan adamlar belirdi. Katırcıoğlu 
Üe efeleri at üstünde süratle ilerledikleri 
için attıkları kurşun tutmadı. 

Katırcı buracıkta bir lahza durup, a
tından inmeksizin bütün efelerini atları 
üstünde çevresine a1dı. 

- Kızanlar! dedi. Atlarda, biz de 
çok yorulduk, amma kasaba göründü, 
eğer şurada dinlenecek olursak, anamızı 
ağlattıkları gündür, yorgunluğu sonuna 
vardıralım, İşte şu kadarcık nefes almak 
kafi, hadi bakalım, şimdi arka arka, sıra 
sıra değil, yayılarak çiftliği dört tarafın
dan kuşatıp sokulacağız. Bu hain herif 
herhalde boş değildir, boş olsa bile ka
rarım karar, tatlılıkla iş görmiyeceğim, 
hepsini yakalıyacağım, Absi ağa dedik
lerini mutlaka ele geçireceğim, haydin! 

(*) Her tarafından. 
Fakat Katırcıoğ1u, bütün kana beyni

ne sıçramış bir feveranla: 
- Vavl Buda varmıs haritada. Atecııl 
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~ ALiMLERiN ARAŞTIRMALARI ~ 
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Nebatların sıtmalandıkları anlar 
vardır.. Görülmemiş çiçekler •• 

Dikensiz gül 
kaybetmiştir. 

olurmu? Bu Atalar sözü artıl< 
Mavi gülier yetiştiren bir 

kıymetini 
bahçıvan 

Alimler, kaşifler hiç durmadan, din- İngiliz bahçıvanlarmdan Smith beş BU DA BAŞKA 
lenrneden çalışıyor, bize hergün tabi-1 sene devam eden sabırlı çalışmalardan 1 İngiliz nebatat alimlerinden Enoch 
atın bir yeni harikasını daha gösteri- sonra dünyada bir eşi daha olınıyan Carrer muhtelif sun'i ışıklar altında 

yo~lar. Meşhur Fransız nebatat fılim-ı mavi bir gül çeşidi yetiştirmeğe mu- nebatlar yetiştirmeyi düşünüyor. Alim 
lerınden BLARtNGHEM Paris fen vaffak olınuş ve bu güle Lady Coven- yaptığı tecrübelerde müşahede etmiş

akademisine nebatlarm pathologie'si try adını vermiştir. Siyah güllerden tir ki sun'i kırmızı ziyada yetişen bir 

hakkında araştırmalarının neticesini sonra mavi gül ..... Tabiatın bir harikası nebatlarm sapları mümkün olduğu ka
tebliğ etmiştir. Bu araştırmaların vasıl sayılabilir. Bu gülün tomurcakları kır- dar seyrek oluyor. Mavi ziyada yeti
olduğu şayanı hayret buluşlara göre mızı renkte olduğu halde koyu mavi şen nebatların sapları ise bilakis ısm

nebatların da insanlar ve hayvanlar gi- damarcıklar taşımaktadır. Tomurcuk mak ister gibi birbirine sokulmuş bu-
bi sıtması olabilir. bir kere açıldı mı bu damarcıklar pek lunuyor. Ayni müşahedelere göre 

LATlN ÇtÇOOt VE NER- çabuk yayılarak çoğalmakta ve gü1 mavi ziyada yetişen nebatlar çok kök-
GtZLER!N SITMASI enfes bir gökmavisi şekline çevrilmek- lü olduğu halde kırmızı ziyada yeti-

N ebatların usarelerinde sıtma ba - şenler kısa ve sert köklerle iktifa edi-
tedir. O surette ki üzerinde kırmızı-

harla birlikte yerleşir. Böylece Latin yorlar. Muhtelif ziyaların nebatlar 
lıktan en küçük bir iz bile kalmamak-

çiçeğinin ve Nergizin sıcaklığı muhi- üzerindeki tesiri başka başkadır. Ma-

tindeki hararet derecesinden dokuz de- tadır. BtR ATALAR SöZtr SUYA vi - yeşil bir ziya nebata sarı bir renk 
veriyor. Açık kırmızı bir ziya ise çok rece fazlalaşır. Blaringhem muk.aye-

seli tetkiklerinden sonra güllerin neba
tat sergilerinde teşhir edilınek bahtsız-

DtrŞ'O'YOR güzel bir yeşil renk veriyor. 
Her dilde yayılmış bir atalar sözü 1837 DE DtKlLEN BİR NEBAT 

lığına her uğrayışlarında hararet dere
celerinin yükseldiğini müşahede etmiş-

tir. Anlaşılan kalabalık güllerin ho
şuna gitmek şöyle dursun onlara ikrah 
veriyor. 

var: cGül dikensiz olmaz.> , Gülü se
ven dikenlerine dayanmalı .. > ... ~te bu 
sözler binlerce senelik kıymetlerini 

kaybediyorlar. New - York'ta Stroh 

adlı bir bahçıvan biltün gül yetiştiren 
amatörlerin bir hayalini hakikat yap-

tK.1 ÇEŞİT SITMA nıağa muvaffak olmuş, hiç dikeni olını-
Fransız filimin keşfi nebatlarda hiç yan bir gül yetiştirmiştir. Stroh bir

olmazsa iki türlü sıtma hali mevcut ol- kaç sene içinde dikensiz 3000 gül fida
duğunu tespit etmiştir. llkbaharda nı elde etmiştir. Attica bahçelerinin bu 
«La fievre de croissabce-Büyüme sıt- üstadı dikensiz güllerden daha çok mü
ması> , muhtelif temas anlarında yor-ı hlm miktarda yetiştirerek dünyanın 
gunluk sıtması... her tarafına gönderebileceğini ümit 

Bm D1QER HAR1KA DAHA ediyor. 

Londra banliyölerinden Kew' deki 
bir bahçede 1837 senesinde dikilmiş 

olan sıcak memleketlere mahsus bir 
nebat bugün altı metreyi bulmuştur. 
Yaprakları 10-12 yaşında bir çocuk bo
yundadır. Otuz senede bir defa çiçek 
açmaktadır. Çiçekleri deniz yıldızını 
andırır. O kadar yavaş büyümekte
dir ki meyvası ancak 40-45 senede ke. 
male gelınektedir. Kew bahçıvanları 
meyvasını vermek üzere olan bu neba
tın bir asırdan fazla süren bir hayattan 
sonra ölüme mahkfun olacağı günleri 
endişe ve kederle bekliyorlar. 
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Bn. Madelen mahkemede Manisa 
Çocuğunun ölümüne se
bep olan ananın ifadeleri 

Sofi bu duvardan suya düş
müt ve boğulmuş, derhal de-

Bağlarının zararı 
Manisadan şehrimiz ticaret 

odasına gelen bir haberde Ma-
nisa bağlarmda son günlerdeki 
sı>ğuklar yüzünden yüzde 70 
nisbetiode zarar otduğu bildi
rilmiştir. 

Turanda, dikkatsizlik yüzün
den hirbuçuk yaıandaki Sofi 
adındaki kızının denize düşe
rek öJümüne sebebiyet ver
mekle maznun Turan gaz fab-

nizden çıkarıp sun'i teneffüs 
yaptırdık, fakat kurtulmıyarak , 
iildü. 

Gelen teıkereye göre Or .. 
manönü, Koca Kumlar, Gül-
bey, Asmahk, Karaca Ahmet, 
Çukur, Tepe, Baytuş, Hastı

mar mevkilerindeki bütün bağ
larla Alaşehir bağlarında da 

rikası müdürü B. Kamil Kres· 
pinin zevcesi bayan Madelenin 
muhakemesine dün şehrimiz 

ağuceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. 

Şahit sıf atiyle dinlenen Ma
delentn annesi bayan Anna Jiro, 
vak'a günü kmnın çocukları 
ile birlikte misafir olarak ken-

di evine geldiğini, kendisi yu· 
karıda oturduğu sırada kızı 
Madelen'in mutbakta köfte 
pişirmekle meşgul olduğunu ve 

o sırada çocuklarmın da anne• 
lerinin yanında bulunduklarını, 
bir aralık iki çocuğun kendi 
yanına geldiklerini, Sofinin an· 
nesmm yanında bulunduğunu 
zannettiğini söylemiş ve denıiş
tir ki: 

- Avluda, deniz kenarmda 
küçük bir duvar vardır, küçük 

Mahkeme reisi tarafından so
rulan bazı suallere cevap 
veren bayan Anna Jiro, çocu

ğun deniz kenanna nasıl gitti
gını, denize nasd düştüğünü 
bilmediğini beyan etmiştir. 

Bu hususta malômab olan ve 
bayan Anna Jironun yanmda 
hizmetçilik eden bay Must&fa
nıo şahit sıfatiyle çağmlarak 

dinlenmesine karar verilerek 
muhakeme başka bir güne bı· 
rakdmışhr. -·····-, 

Konferans 
Cümhuriyet Halk Partisinin 

Göztepe ocağında bu akşam 

Bayan Has ene Nalan tarafm
dan tarih ve dil mevzuu üze

riııde bir konferans verilecek
tir. Ocak umuma açıktır. 

Diye arkadaşlarına bağırdı, kendisi de masınlar, birer tarafa sinip benim üç ıs
atından yıldınm gibi inerek, sıyırdığı kı- lığımı beklesinler. 
lmcile, kendisine saldıranların ortasına 1 Kahrcıoğlunun emrini alan Akyakalı
atıldı. Elindeki kılınç etrafında korkunç 'oğlu, atına atlayıp gözden kaybolmuştu. 
bir daire çeviriyordu. Kendisi de kılın- t Katırcıoğlu arkadaşlarını alarak, çift
cilc beraber dönüyordu. Fakat bir aralık ]iğin yolunu bırakıp yavaş yavaş kasaba
etrafmda bir iki kellesi yuvarlanandan ya sokuldu. 
başka kimse ka1mamış, hepsi de ortadan ihtiyatla girdiği kasabanın en önde bir 
adeta kaybolmuşlardı. evinin arkasına şimdi ondokuz kişi kalan 

• • . • . . . . • efesile sak.landı ve atından indi. Ortalık-
Katırcıoğlu hanından ablıp bir suru ta ses, seda yoktu. 

siJahlı ile kavgaya girişirken, onun mu- - Siz durun burada 1 
hasara edildiğini gören arkadaı;ılan da 1 Diye evin arkasındaki dıvarın ve bah
derhal yardıma koşmuşlar, Katlrcıoğlu çenin içine efelerini bırakıp tek başına 
kılıncını çepçevre sallarken, arkadan Ka- I yola atladı, arkasından emin, iki tarafına 
tırcıoğluna yardımcı gelenleri görenler, bakınarak yolun ilerisinde bir köşeye so-
tabana kuvvet kaçmışlardı. kuldu. Kasabada sanki canlı kalmamış 

. . . . . . . . . gibi hiç ses yoktu. Sak1andığı köşede bir 
Katırcıoğlu kılıncı toprağa sokup, üs- müddet durup etrafını dinledi. Çıt yok 1 

tüne yan yaslanarak : Allah Allah! Demin bu kadar gürül-
- Bu ne hal kızanlar( tü ne idi, o kadar adam nereye kaçtı) 
Diye kaçanların yerlerini dolduran e-

1 
Kaçsalar bile her halde köyü muhasara 

felerine sordu, cevabını beklemeden , j eden efeler yakaladıkları için sesleri o
yerden kılıncı çekip. lurdu. O da yok.. Katırcıoğlu durduğu 

- Anlaşıldı! Eyice kanaat ta geldi yerden ayrılıp, sokağın içine yürümeğe 
banal Hain herifleri başka türlü alt ede- başladı. Hk rast geldiği evin kapısı açık
riz, bu köyün ahalisi de kurtulsun. Dedi. tı, kapının dibinde de bir köpek kanlar 

Koşup atına atladı, beraberinde gelen İçinde yatıyordu. Eğildi, baktı, köpeğin 
Akyakalıoğluna:: kamına bir bıçak sokulmuş, deşilmişti. 

- Hey koca ihtiyari dedi. Şuradan - Allah •.. Allalı ... Bu da ne) 
sen bir koşu ayrıl 1 Köyü ku§atan kızan- Diye yürüyüp evin içine girdi, kimse-
ların h,.n,.in,. tPnhih Pt. lcnviin ii..tiin .. ""'" ,.;ı..ı .......... ı..~ .. 

zarar vardır, müstahsil bu yilz· 
den endişe içindedir. 

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

(BORSAj 
Uzum 

Çu. Ahcı Fiat 
19 Ş Remzi 12 25 13 25 
76 D Arditi 9 75 9 45 
56 Ş Riza H 11 13 
46 inhisar 8 75 9 
32 Alyoti 11 75 12 2ç 
27 Ka. Taner 12 50 12 50 
29 M BBankası 14 14 
18 F Z Abdul 12 625 12 75 
4 P Paci 
4 Vitel 

9 50 9 50 
8 50 8 50 

311 
462761 
427072 

Yekun 
Eski yekun 
Umumi yekun 

Döndü, sokağın istikametinde ilerile
di. Bir ev daha. Ve bir yüreğinden bıçak 
yeyip, ölmüş köpek daha gördü, o evin 
içine girmedi sokakta ileriledi. Bir iki ka~ 
pıyı kapalı gördü. 

Birdenbire sokak bitmiş, kasabanın 

bir meydanlığı.na çıkmıştı. Beride ve mey 
danın ortasında bir çeşme görünüyordu. 
Katırcıoğlu suyun şarıl şarıl akan can 
çektirici serinliğine dayanamıyarak çeş· 
meye sokuldu. Meydanın etrafını ihata 

eden evlerde ne bir insan sesi ne de kö
pek havlaması vardı. Katırcıoğlu tam bir 
güvençle elini akan savağın suyuna ve
rerek avucunun ortasından hörp, hörp 
su içerken arkasından bir silah sesi güm
Jedi ve Katırcıoğlu başını aşağı aldığı sı• 
rada, Katırcıoğlunun heyecanla göreme-

diği, çeşmenin tası saklanan mermer 
oyuğun içine serseri bir kurşun girdi. 

Katırcıoğlu çeşmenin arkasına geçti. 
Silah sesi bir iki daha gümledj ve çeşme
nin mermer taşlannda vızlayıp, çatladı. 

Katırcıoğlu, çeşmenin arkasından, si
lahın geldiği tarafa yavaşca başını uza• 
tıp baktı. 

Bu, kasabanın dört be:ş evine sokulan 
adamların silahlarından çıkıyordu. 

Katırcıoğlunun çeşme arkasına kaçma
sını görenler silahlannı. bırakıp meydana 
dolmağa başlarlarken, Katırcıoğ]u hızla 



1 .. Nisan 1937 Y'ENI ASIR Sanıfe 7 

~------··--------------------------~ 
Bağcılar!. Tütüncüler!. •AŞK MACERALARI ""I Al~an - Rus v mukarene~i ? 

PARDAYANLARıN ALTı Tekzıbe ragmen bır · te- güb-

- v-A-zA .. N._= _M_.• -EL_z_Ev-~4~~0------ şeb büsten bahsediliyor 
Ötedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa 

relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
Damovil bağırdı: yüz kadar da atlıyı yerleştirdi Bunlar 
- tleri! lleri! müdafilerin üzerine atıldılar. Monmo-
- lkinci sıra ateş!. üçüncü sıra ateş ransinin adamları sağdaki binaya kaç-

dördüncü sıra ateş!. mak istediler. Mareşalın yanında on on 
Pardayanların çıktığı sokaktan Da- iki kadar adamı kalmıştı. Bunlarla bir

ınovilin askerleri kaçıyorlardı.Kapının lilcte binek taşının üstüne çıktı. Diğer 

sağ ve sol tarafında otuz kadar eeset otuz kişi de bahçenin sağ tarafında sı
sokağa düşmüştü. Piyade, atlı, ahali kışmışlardı. Bir kaç saniye sonra müt
birbirlerine karışmışlar, bağırış~yorlar, hiş bir gürültü daha koptu. Monmoran
çağırıyorlardı. Atından yere inen Da- sinin yanında yedi sekiz kişiden başka 
movil mosmor kesilmiş, kuduz köpek- kimse kalmamıştı. Bahçe tamamiyle 
!er gibi uluyordu. Damovilin adamlariyle dolmuştu. 

Fransuva dö Monmoransl ckapıyı Sağ taraftaki binaya kaçanlar içeriden 
kapayınız> emrini vercü. Bu sırada ateşe devam ediyorlardı.Bu sırada müt

Ranri Damovil de ikinci · hücumu ha- hiş bir infilak oldu. Müdafiler ankaz 

zırlamağa koyuldu. altında kaldılar. Yalnız bu binanın so-
Sü.v".'"ilerini piyad~~~rlıı'. topladı. At-1 kak tarafındaki duvarı yıkılmamış, bir 

nehrının kenarına gotürdü. Toplanan kaç yerinden delinmişti. 
nehrinin kenarına götüredü. Toplanan Monmoransi her şeye rağmen soğuk 
halkı konağın sağ ve sol taraflarına da- kan!Jığını muhafaza ediyor, gülerek: 
ğıttı. Konağın önünde jantiyunılar ile 
bir harp meclisi kurdu. Bu tertibatın 

alınması bir saat sürdü. Artık güneş 

te oldukça yükselmiş bir taraf aydın

laşmıştı. 
Damovil her tarafta devam eden koıuı· 

maların çıkardığı sesleri, katillerin külı:

remclerini, öldürülenlerin feryatlarını 

duyuyordu. Yangınlar yapılıyor, odun 
yığınları yakılıyor, sağda, aolda,uzaltta 
alevler yükseliyordu. Her yerde yakılı

yor, yıkılıyor, öldürülüyor ... Fakat yal
nız kendisi öldüremiyor, yakamıyordu. 

Dudakları bembeyaz kesilmiş, bıyık-

lan dimdik olmuştu. Gür sesiyle emir
ler veriyor, eski planda ısrar ediyordu. 

Düşündüğü kapıyı kınnak, şiddetli ve 
seri bir hücumla kardeşini şaşırtmak.. 
kapıyı kırmak için kullanılan herifin 

kMi gelmediğini anladı. Çok yakında 

bulunan demirci dükkllnından bazı 

aletler getirildi. Sağ taraftaki bina ile 
konağın arasındaki müşterek duvar 
kazmalarla delinerek bir fıçı bant konul
du. Damovil piyadeleri. kapının sağ ve 

sol taraflarına bırakarak onlara kapı 
1.çılınca derhal içeri hücum emrini ver-

di. 

Vakıt oldukça ilerlemiş öğle olmuş

tu. Kapıyı kırmak için alınan bütün 
tedbirler kolayca istenilen neticeyi ver

ıniyordu. Koca demir parçalannın dar
beleri altında bile kapı kırılmadı çat
ladı. 

Damovil neticesiz çalışmalardan si· 

nirleniyor yumruklarını ısırıyordu. Iç 
tarafta kapının arkasına bir siper 

yapıldığını da anladı. Kendisi hücum 
tertibatı ahrkcn F ransuv ada içeride 

müdafaa tedbirlerini kuvvetlendiriyordu 

lianri: cBu kalenin önünde bir ay mı 

uğraşacağım• diye homurdanıyordu. 
Bu kale Monmoransinin konağı, baba-

sının evi idi. \ 

Aklına yeni bir şey gelmiş gibi elini 
alnına vurarak. sevinçle bağırdı : 

- Ortası! 

- Vikont köpeklerini gezdiriyor. 

Cevabını verdi. 

Bir diğeri de ilave etti: 

- Köpeklerin karınları acıkmış! 
Damovil bu alayın manasını çok iyi 

anlamıştı. 

- Soval diye seslendi. 
Bu adı taşıyan adam ileri aıldı. 
Soval barıt kullanmasını tavsiye 

eyliyen adamdı. Damovil eliyle göstere· 

rek kapının sağına ve soluna birer fı
çı barıt konulmasıru emretti. 

Bu emir yerine getirilince Damovil 

fitilleri kendi eliyle ate~lcdi. Yirmi sa· 

niye içinde barıt fıçıları patlamış kapı 

YtkılmJ§lı. Piyadeler büyük gürültüler 
kopararak konağın bahçesine atıldılar, 
aç kurt gibi saldıranlarla Monmoransi
llin askerleri şiddetli bir çarpışmaya 

tutuşmu~lardı. Silahlar patlıyor, ölen
ler yerlere yuvarlanıyordu. Bütün kur
şunlar kullanıldıktan sonra kılınç, han
çerle mücadeleye devam olundu. Mü
dafaada bulunanlar ümitsizlik içinde 
kahramanca çarpışırlarken saldıranlar 
gürültülü kıyametler koparıyorlardı. 
Sokakta beklesen halk ta içeri girmek, 

öldurmek, mütemadiyen öldürmek is
tiyorlardı. Ortalık kan deryasına dön
dü. 

Çarpı~ma devam ederken Monmo
~ansi gözleriyle Damovili arıyordu. O 
h~ Yana.~mıyor, fırsat bekliyordu. 

Burada öleceğiz, diyordu. 

Bir aralak merasim salonuna doğru 

arkaya baktı. Kızı Luizin elinde bir 
hançerle koşa koşa geldiğini gördü. 

Luiz bağırdı: 

- Baba!. Monmoransi ailesine men
sup bir kadının nasıl öleceğini görecek
siniz, dedi. 

Monmoransi bir taraftan kılıncını 

sallıyor hücum edenleri geriletmeğe 

uğraşıyor, diğer taraftan da kızına ce .. 

vap veriyordu: 

- Ya annen?! 
Luiz birdenbire durdu. Annesi ne 

olacaktı. Kendisi onun için yaşamağa 
mecburdu. 

Bu dakikada Monmoransi mosmor 
kesilıniş yırtık elbiseleri kan içinde ol
duğu halde çılgınca bir nara attı: 

- Nihayet çıktın! Sen! nihayet çık
tın ha! 

Karşunnda Damovil bulunuyordu., 

*** Şimşek sür· aliyle cereyan eden ha-
diselerin son tablosu şöyle idi: 

Monmoransi iki eliyle kılıncını ha
vaya kaldırmış, binek taşının üstünde 
dunııyor, kızı da arkasında bulunuyo ... 

du. 
Salonun bir köşesinde bir koltuğa 

oturan Jan Piyeıı bu kanlı mücadeleyi 

gülerek seyrediyordu. 
' Binek taşlarının aşağısında çehresi 

intikam duygulan ile kararmış elinde 

kıhncı ile Damovil duruyor ve bağırı

yordu: 
-Çekilin! Çekilin! O benimdir, be-

nim .. 

Damovilin gerisinde, aağında ve so
lunda birbiri üzerine yığılmış, toplan

mış asker ve halk kılınç ve mızraktan 
örülmüş bir duvar halinde idiler. 

Dört yüzü aşan cellat kafileıi haykı
rıyorlardı: 

- Gebert .. Gebert! .. 
Bu sırada barıtla bir araba getirildi. 

Yıkılan sokak kapısının dışında da bi
riken yüzlerce halk bağırıyordu: 

- Gebert! Gebertin!.. 
Damovil kardeşine yetişmek için önün· 

deki askerleri •çekilin.. Çekilin• diye
rek itip kakıyor, ilerliyordu. Nihayet 
iki kardeş karşıkarşıya geldiler. 

Damovil bir dakikada kardeşinin üze· 

rine kaldırılan yüzlerce hançeri dur
durdu : 

- Onu canlı olarak yakalamak isti
yorum, dedi. 

F ranauva kılıncını havada kırmızı 

bir kavis çizdirerek kardeşine saldırdı, 
Damovil geri sıçramış, kılınç merdive· 

nin taşlarına çarparak kırılmıştı. 
Fransuva ateşli gözlerini semaya di-

kerek gürledi. 
Damovil bağırdı : 
- Sıra bana geldi. F ransuva mut· 

laka elimde öleceksin.. Jan dö Piyeni 
bana bıraktığın günleri hatırla.. üzül
me. Ona iyi bakacağım. 

Silahsız kardeşinin üstüne atıldı. 
F ranıuva kınk kılıncıyle kardcıinin 

saldırışına siper alarak bir sıçrayl§ta 

merasim salonuna girdi. Kızını heye
canla kolları arasına aldı: 

Damovile cevap verdi : 

- Ne ben. Ne Jan .. Ne Luiz senin 
eline düşıniyeceğiz. 

F ransuva Lüizin elindeki hançeri al-

dı . Kızını da Janın yanına gönderdL 
Ve hançeri J an dö Piyenin üstüne kal
dırarak söylendi: 

- ölelim, beraberce ölelim .. 

F ransuvanın kılıncı her saniye kal· 

kıp iniyor, her ini.~inde bir kişiyi yere 
l'Uvarlıyordu. !{anlı kılıncın önüne Bu dakikada bahçede kızılca bir kı
Yaklosaıılar korku ile geri geri çekil- yamet koptu. Küfürler, lanetler, ahvah-

llleğe mecbur kalıyorlardı. 1 
!arla karışık bir gürültü ortalığı S$rsı-

On be~ kadar maktulün cesetleri Ma- yordu. Sanki yeni infilak vukubulmU§
t~~lın önünde sipeı· vazifesini görü- tu. Kendisini, kızını, 0 Janı vurmak öl
l'ordu. Fakat öldürülenler bitip tüke- dürmek üzere havaya kalkan Fransu-

1\cek gibi değıldi. Bir kışi yere düşerse vanın eli olduğu yerde hareketsiz kaldı. 
Onun yerine ilç kışi saldırıyordu. Bir Başını çevirince Damovilin kendisini 

""uç kahramanla dövüşcnleri krui gör-j takip etmediğini gördü. 
"1ıv~n Damovil b:ılıre. in sol tarafına - Bitmedi -

" Daily Telgraph " gazetesi 
son gelen bir nüsha11nda bir 
Alman-Rus mukareneti ihtimali 
hakkında şu izahatı vermekte
dir: General Ludendorfun Füh
rerle barışması bu mukareneti 
kuvvetlendirmiştir. Çünkü umu
mi harptaki Alman erkanıhar
biye reisinin fikrince askeri 
bakımdan Almanya için buna 
ihtiyaç vardır. Şimdiki Alman 
erkanıharbiyesi de bu fikre iş
tirak ediyormuş. Diğer bir em
mare de gelecek av baş1arında 
bir Alman heye~inin, Japonya 
ve Çinle Alman münasebatını 
ıslah etmek üzere U7ak Şarka 
hareketidir. Bu seyahat, gene
ral Von Blumbergin erkdnıhar
biye reisi olan general Von 
Reicbenan tarafından yapılan 
bir ziyaretin neticesi sanılıyor. 
Uzak Şarktan dönünce Von 
Reichenau Alman siyasetinin 
Rusya, Çin ve Japonya ile mu
karenete çalışması lii!ımgeldiği 
hakkında bir nazariye getirmiş
tir. Bu sebeple Alman delegas
yonunun hareketi Alınan siya
setinin temayüllerini yeni bir 
emmare telakki ediliyor. 

Fakat üçüncü bir unsur daAl
man-Rus mukareneti lehinde 
bir amildir. Bu da eski Bolşe
vizmin reis ve mümessillerinin 
Stalin tarafından amansız bir 
şekilde takibata uğramalarıdır. 
Nihayet lngiliz gazetecisinin 
verdiği bir habere göre son 
zamanlarda yapılan bir istimza
ca cevaben Rusya Almanya ile 
yalnız bir ekonomik anlaşma 
akdini reddetmiş, eyni zaman
da siyasi bir dostluk paktının 
da ekdini istemiştir. Alman-

Sovyet mukaro:ıneti ihtimalleri 
işte bu unsurlara dayanmakta• 
dır ve itiraf etmek lazımdır ki 
bütün tekziplere rağmen bu 
faraziye, uzak görünmekle be
raber, muhtemeldir. Bolşeviz

min esas prensiplerinin ter
kinde Stalin daha ileri gittikçe 
bu mukarenetin tahakkuku 
imkanları artacaktır. 

~rz////7///././Jl~a:;ı:ı;~~!Z2:Z<C?i;! 

Muhasip 
isti yenlere 

Bankada ve uzun müddet 
tanınmış ticarethanelerin he
sap işlerinde çalışmış usulü 
defteriye vakıf bir muhasip 
ehven ücretle sabahtan ak
şama kadar veya günde bir 
kaç saatlik iş arayor, lüzu
munda teminat ta verebilir. 

Başdurak Kestelli cad
desinde Yenişehir oteli 
müstecirine müracaat 
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DOKTOR 

HANDAN 
K. SARACOGLU 

Doğum ve kadın hastalıkları 
Mütahassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köpril 'fapur iskelesi 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon No. 2545 

Ankara istasyonu için 
musabakası 

• 
resım 

1) Ankarada yeni ~ edilen istasyon binası yolcu holünün kar
şılıklı iki yan duvarlarında yapılacak' yağlı boya resimler için bir müsaba
ka açılml§tır. 

2) Müsabakaya girecek resimler; tu va! üzerine yağlı boya, eskis halinde 
1/10 mikyasında olacaktır. 

3) Müsabakaya girecek resimler Nafıa Vekaletinin tayin edeceği bir juri 
heyetince tetkik edilecektir. 

4) Müsabakaya girecek resimlerin nihayet 20/ 2/ 937 tarihine kadar An
karada Devlet Demlryolları Umuml müdürlüğüne makbuz mukabili tes
lim edilmiş olması şarttır. Bu tarihten sonra gelecek resimler müsabakaya 
kabul edilmez. 

5) Her resim altına sanatkAr tarafuı dan bir rumuz konacak ve ayrıca mü
hürlü bir zarfla rumuz sahibinin adresi ve isıni yazılarak gönderilecektir. 

6) İdarece verilen plan üzerinde hertakım eserin mahalline vaz'ı sırası 
gösterildiği gibi ayni numaralar takımı teşkil eden resimler üzerinede konula
caktır. 

7) Müsabakayı kazanacak üç takım eserden sırasiyle 
Birinciye 1000 lira 

tklnciye 750 lira 
Üçüncüye 500 lira 

mükafat verilecektir. , 
8) İstekliler müsabakaya gönderilecek resimlerin evsafı, mevzuu ve saire

si hakkındaki şartname ile bu resimlerin yolcu binasında konulacak mahal
line ait planları Haydarpaşa birinci, Sirkeci dokuzuncu, 1zınirde sekizinci 
İşletme müdürlüklerinden ve Ankarada D. D. Yolları Yol dairesinden parasız 
olarak alabilirler. 

9) Fazla tafsil1\t almak ve yapılacak eserlerin konulacak mahallerini ye
rinde görmek isteyenh!rin Ankarada Devlet Demlryolları U. Müdürlüğüne 
müracaatleri. 4-6-10-14-19 592 ( 1019 ) 

lzmlr Beledlyeslnden: 

RAH Mi KAllADAVUT 
Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu 

Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Telefon 

VATAN OTELi 
Keçeciler ~ ellalbaşı sokağında 

5 "V":E '7 :ı:::> EJ 
Yeniden tanzim ve tefriş edilen VAT AN oteli müşteri

lerinin her türlü istirahatini temin eylemeği düşünmüştür. 
Sıcak ve soğuk banyoları geniş ve havadar bahç~si vardır. 

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

1-26 (357) h.3 --Emlak Müdürlüğünden: Milli 
No. 
706 Reşadiye Tramvay caddesi 824 kapı 1168 taj 

numaralı 479,50 M. M. arsa 
707 

708 

709 

710 

711 

712 

713 

714 
715 
716 

717 

718 

719 

720 

721 

731 

Birinci Süleymaniye Tokaydın - Kamilefendi 
sokak 34 kapı numaralı 142,50 M. M. arsa 
Birinci Süleymaniye T akaydın - Kamilefendi 
sokak 36 kapı numaralı 128,50M. arsa 
Birinci Süleymaniye Tok aydın Kamilefendi sokak 
38 kapı numaralı 123,50 M. arsa 
Birinci Süleymaniye Tokaydın-Kamilefendi sokak 
40-42 kapı numaralı 172.50 M. arsa 
Birinci Süleymaniye Aars sokak 43 kapı numaralı 
127 M. arsa 
Birinci Süleymaoiye Tokaydın Aras sokak -!8 
kapı numaralı 136 M. arsa 
Birinci Karataş 9 Eylıil sokak 12 kapı Bayramoğlu 
sokakdan 7 numara ıılan 178.75 M. arsa 
Salhane Giricli Makağı 6 kapı 16 taj No. ev 
ikinci Karantina Sami sokak 5 taj No. ev 
ikinci Karataş Halil Rifatpaşa caddesi 276· 4 kapı 
244 taj numaralı ,ev 
Köprü mahallesi Mısırlı caddesi 433.435 kapı 
305 taj numaralı ev 

Alsaocak Karakol sokağı 3 eski 5 taj numaralı 
yıkılmış ev arsası oakit ile 
Birinci Süleymaniye lslahane sokak 2.2-1 kapı 
2.4 laj numaralı ev Aras sokağından 55 taj 
numara alan ev 
Buca Yukarı mahalle Duatepe sokak 3 kapı 
numaralı 122 M. arsa 
Suvari mahallesi Makara sokağı 33 ve 32-1 eski 
25 ve 27 taj numaralı 47.50 M. arsa 
Alsancak İlkbahar sokak 11 taj namaralı ev 
nakit ile 

732 Buca Eski Kııraço Yolu yeni Yıhk Kemer 
Buca caddesi üzerinde 56 eski 1 yeni uamaralı 

Lira 

479 

35 

33 

30 

69 

31 

34 

89 
60 
·57 

100 

150 

1405 

80 

30 

275 

725 

K. 

50 

00 

00 

88 

00 

75 

00 

39 
00 
00 

00 

00 

00 

00 

so 

80 

00 

919 M. arsa 25 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında nakit ile yıı:ı:ılı 

olanlardan gayrisinin 2 nci tertip tasfiye vesikası ile ödenmek 
üzere 15 gün müddetle açık artırmıya konulmuştur. ihalesi 
29-4-937 perşembe günü saat 15 dedir. Taliplerin Milli Emlak 
Müdürlüğüne müracaatleri. 14-23 1163 [661) 

Kuşadası Burgaz Köy muh
tarlığından: 

Köyümüze ait su tesisatı ilanı 
tarihinden itibaren onbeş gün 
müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Keşif bedeli 1248,90 

kuruştur. Talip olanların şart
nameyi ve tesisat planını gör
mek üzere yüzde on teminat 
akçesile birlikte köy muhtar
lığına müracaatları ilan olunur. 

14-15-16 1153 (659) 

Fuarda yeniden bir gazino 
ve lokanta binası yapılacaktır. 
ihalesi 14-4-937 de saat 16 da 
Belediyede toplanan Fuar ko
mitesince yapılacaktır. Talip
lerin şartname ve projeyi gör
mek üzere Belediye başmühen
disliğine ve anılan saatte ko· 
miteye müracaatları ilan olunur. 

Haraççı Kardeşler 

s. 8 (662) 

IZMIR AHKAMI ŞAHSiYE 
SULH HUKUK MAHKEME
SiNDEN: 

lzmirde lkiçeşmelik cadde
sinde 567 sayılı evde oturan 
lsmail kızı Arife 30 - 3 - 937 
tarihinde ölmüştür. Ve terekesi 
yazılmıştır. Ölümün ilan tari
hinden itibaren alacaklı ve 
borçluları bir ay içinde ve va
risleri veraset ilamlariyle üç 
ay içinde mahkemeye müra
caat etmeleri aksi takdirde 
terekesi 
cağı ilan 

hazineye devroluna
olunur. 

1160 <658) 

Mobilyelerin : En modern ve en zarif çeşitlerini 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çocuk arabalarının: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasır takımlarının : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karyolaların ~ En lüks, 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Haraççı Kardeşlerin 
mağazalarından 

En lüks Avrupa mamulatı ve en dayanıklılarını 

En sağlam ve en ucuzlar.nı • 

beyaz ve sarı nikelaşlı modellerini 

l Z M 1 R ·ve ANKARA 
temin edebil irsin iz. 

··················111111111111111111111111111111 •••••••••••••••••• 

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

~ .......................................................... , 



SallHe e 
• 

iz mir Esnaf ve Ahali Bankası idare meclisinden : 
Esas mukavelenamemizin 

( 3, 5, 32, 36, 41' 50, 82, 83, 
87' 90,) numaralı maddelerinde 
yapılacak tadilat münasebetile 
25 Mart 937 tarihine müsadif 
perıembe günü saat 16 da iz. 
mir Ticaret ve sanayi odası 
salonunda iktisat Vekaletini 
temsilen gelen komiser Bay 
Şevkinin huzurunda aktedilen 
fevkalade toplantıya asaleten 
ve vekaleten ittirak etmit olan 
ortakların yapılan yoklama ne
ticesinde (dört yüz kırk bir 
bin yedi yüz doksan) Türk li
ralık sermayeyi temsil ettik
leri ve eks.eriyet nisabının hu
sulü için Ticaret kanunu ve 
Banka esas mukavelenameıi 
hükümlerine göre tirket serma
yesini te,kil eden bir milyon 
liranın üç ruhunu temsil ede
medikleri anlaşıldığından hu 
busua hakkındaki ikinci içti
maın 29 Nisan 937 tarihine 
rastlıyan per,embe günü ıaat 2 
de yine mezkur mahalde icrası 
kararlathrılmıttır. Muhterem 
ortakların malumu olmak üze
re keyfiyet ilan olunur. 

kanununda yazılı vazifeleri ifa yeleri içtimaa davet ve itbu içti
etmek üzere azası arasından maların 'ruznamesini tanzim ve 
seçeceği iki izasile umumi mü- tesbit eder. Heyeti umumiyenin 
dürden mürekkep kendi müra- bilumum mukarreratını icra ve 
kabesi altında üç kit ilik bir infaz hususunda meclisi idare 
idare komitesi tetkil eder. Bir heyeti umumiyenin vekaletini 
azanın hastalığında veya her haizdir. Meclisi idare azasının 
hangi bir içtimaa ittirak etmi- heyeti umumiyece azilleri ve ic
yecek bir mazereti vukuunda ra ettikleri muamelatın heyeti 
o aza yerine vazife görmek üze- umumiyece ademi kabulü halin
re iki de yedek aza seçer. de üçüncü tahıslar tarafından 
idare meclisi azalarının her bi- iktisap edilmit olan hukuka ba
rinin idare komitesinden ko- lel gelmez. 
mitenin faaliyeti hakkında her~ 50 inci maddenin eski tekli: 
türlü malumatı istemeğe ve 1 Murakiblerin vazifesi tirketin 
münasip göreceği her nevi kon- muamelatı umuıniyesini muraka
trolü yapmağa salahiyeti var- be ve hesabatmı tetkik ve tef· 
dır. idare komitesi bilumum tit ve meclisi idare azası ile müt
mukarreratını satırlar arası açık tefikan bilançonun tekli tan:zi
kalmamak ve çıkıntı yapılma- mini tayin ve hiue senedatının 
mak üzere bir deftere yazarak vaziyetini tesbit velhasıl ,irketin 
her karar altını ayrı ayrı ım· menafii ne muvafık gördüğü her 
zalamağa mecburdur. Komite- nevi murakabe ve teftitatı icra 
nin; ittifakla verdiği kararlar ve üç aydan fazla fasıla verme
doğrudan doğruya, ekseriyetle mek fartile zaman zaman tirket 
verdiği kararlar idare meclisi- kaıasının ve kuyut ve def atirini 
nin tasvibinden sonra infaz kontrol ederek mevcudun kuyu
olunur. data muvafakati tesbit ve mecli· 

Şirketin masarifi umumiyesiyle 
bamukavelename müdüriyete ve 
yahut herhangi bir vazifeye me
mur edilen kinuelere umumi ve
ya hususi temettüattan tahsis edi 
len yüzdeler ve muhtelif amor
tisman bedelleri gibi tirketçe te
diye veya tefriki mecburi olan 
mebaliğ fİrketin hesap senesi ni
hayetinde tanzim olunan senelik 
mevcudat müvazene defterinde 
tesbit olunan hasılatından ba
dettenzil baki kalan miktar te -
mettüatı ıafiyeyi tetkil eder. Bu 
suretle hasıl olacak temettüatı 
safiyenin evvela yüzde (10) ih
tiyat akçesi tahsis ve saniyen it
fa edilmemiş olan hisse senetle
rinin bedelleri tesviye olunan 
kısmına yüzde (6) nisbetinde bi
rinci temettü itasına kif ayetede-
cek meblağ ifraz edildikten son
ra baki kalan kısmın yüzde onu 
müessislere, yüzde onu meclisi 
idare azasına, yüzde beti meclisi 
idarenin tesbit edeceği tekilde 
ikramiye olarak memurine ve 
umuru hayriyeye, yüzde yetmit 
beti ikinci hissei temettü olarak 
hisse senetleri eshabına tevzi 

MOZAKERE RUZNAMESi: 
Bankalar kanununun muvak

kat üçüncü maddesi mucibince 
esas mukavelenamede yapıla
cak tadilat teklinin tetkik ve 
tasdiki. 

41 inci maddenin eski tekli: ı si idare azasının kanun ve tirket 
Meclisi idare azası kendi itleri mukavelesi ahkamına tama
ıçın ihraz etmeleri lazım ve miyle riayet eylemelerine n~ 
mutat olan dikkat, basiret ve zaret ve ıene nihayetinde 
faaliyeti tir ket itlerin de dahi içtima edecek olan heyeti uınu
ibraz ve sarfa mecburdurlar. miyeye firketin vaziyeti, hesaba
Meclisi idare defatiri lazimeyi tı vebilançosu ve .meclisi idare
tutmak ve muayyen müddet zar-1 nin faaliyeti hakkındaki kana· 

( S.No. 932) f mda sabıkseneye ait mevcudat at ve mütalaa tını havi bir rapor 
Esas mukavelenamede tadil defterini, bilanço, karüzarar be- takdim etmektir. Murakibler es-

edilecek maddeler funlardır: sabını hittanzim heyeti umumi- babı mübreme ve müstacele ta-
Oçüncü maddenin eski tekli: ye içtimaından laakal bir ay haddüsü halinde heyeti umumi

Şirketin ünvanı (tzmir Esnaf evvel mürakiplere tevdi ve la- yeyi fevkalade olarak içtimaa da 
ve Ahali Bankası Türk Anonim akal sekiz gün evvel hisaeda- vete mecburdurlar. Muaddel tek 
tirketi) olacaktır. ranın enzarı tetkikine koymak- li : Mürakiblerin vazifesi tirke-

5 inci madenin eski şekli: la mükelleftir. Meclisi idare her tin muamelatı umumiyesini mu
Şirketin merkezi (izmir) ola- altı ayda bir tirketin matliıhat rakahe ve hesahatını tetkik ve 
cak gerek Türkiyede ve gerek ve düyununun bir hulasai he- teftiş ve meclisi idare azasiyle 
ecnebi memleketlerde lüzum gö. ıabiyesini çıkarıp mürakiplere müttefikan bilançonun tekli tan
rüldükçe meclisi idare tarafın- verir. Her senei hesabiye ni- zimini tayin ve hisse senetlerinin 
dan heyeti umumiyeye arzedil- hayetinde bilançodan manda vaziyetini tespit velhasıl şirke· 
mek şartiyle tubelcr açabilecek şirketin ticari, mali ve iktisadi tin menafiine muvafık gördüğü 
ve keyfiyet Ticaret vekaletine vaziyetini ve yapılan muamela- her nevi murakabe ve teftişatı 
ihbar ve gazetelerle ilan edi- tın hülasasını müş'ir bir rapor icra ve üç aydan fazla fasıla ver
lecektir. Muaddel şekli: Şirke- tanzim eder. Amortismanlar memek tartiyle zaman zaman 
tin idare merkezi (izmir) dir. için münasip tekil ve sureti ve tirket kasasını ;ve kuyut ve defa. 
Memleket dahil ve haricinde ihtiyat akçesi miktarını tayin lirini kontrol edecek mevcudUJt 
yeniden şube kü.-dı-' bu yol- ve temettüatın sureti tevzi ini kuyuda ta muvafakatini tespit ve 
daki idare heyeti kararının alel- tesbit ve heyeti umumiyeye tek- tanzim olunan üç ayhk hesap hü
ade senelik toplantısında umu- lif eder. lş'hu esas mukavelena- lasalarını ve senelik bil&nçoyu 
mi heyet tarafından tauip olun- menin het nevi tadilat ve ye- tetkik ve idare meclisi azası~ın 
masına bağlıdır. Bu halde Ma- niden maddeler ilavesi hakkın- kanun ve ~irket mukavelenaJll.esi 
liye ve iktisat vekaletlerine mü- da beyti umumiyeye teklifatta 

1 
hükümlerine tamamen riayet ey

racaatle muktezi izin alındıktan bulunur. Heyeti umumiyeleri lemelerine nezaret ve kanuni 
sonra keyfiyet usulen ilan olu- içtimaa davet ve ifbu içtima- müddetler içinde toplanacak o
nur. ların ruznamesini tanzim ve tes- lan umumi heyete •irketin vazi-

32 inci maddenin eski •ekli : bit eder. Heyeti umumiyenin yeti, hesabı ve bilançosu ve ida
Şirkctin umuru, hisaedarlar ara- bil'umum mukarreratını icra ve re meclisinin faaliyeti hakkında
sından heyeti umum iyece in ti- infaz hususunda meclisi idare ki kannat ve mütalaalarını havi 
hap olunacak asgari üç, azami heyeti umumiyenin vekaletini bir rapor takdim etmektir. Mu
yedi azadan mürekkep bir mec- haizdir. Meclisi idare azasının rakipler mübrem ve müstacel ae
lisi idare tarafından idare olu- heyeti umumiyece azilleri ve ic- heplerin tahaddüsü halinde umu 
nur. Muaddel tekli : ra ettikleri muamelatın heyeti mi heyeti favkalade olarak içti-

Şirket umuru hissedarlar tara- umumiyece ademi kabulü halin- maa davete mecburdurlar. 
f ından heyeti umumiyece inti- de üçüncü fahıslar tarafından 82 inci maddenin eski tekli: 
hap olunacak asgari bet azami iktisap edilmiş olan hukuka ha- Her altı ayda bir tirketin mev -
yedişer azadan mürekkep bir lel gelmez. Muaddel fekli: Mec- cudat ve düyunatını gösterir 
meclisi idare tarafından idare liai idare azası kendi işleri için meclisi idarece bir hülasai he
olunur. Meclisi idare nizamna- ibraz etmeleri lazım ve mutat sahiye tanzim, edilerek mura
mei dahili mucibince şirketin u- olan dikkat,basiret ve faaliyet kiplere verilir. Bundan başka 
mumi muamelatını tedvir etmek tirket işlerinde dahi ibraz ve sar- her sene nihayetinde bir mevcu
üzere bir umumi müdür inti- fa mecburdurlar. Meclisi idare dat ve muvazene defteri tanzim 
hap ve tayin eder. işbu müdür lazım olan defterleri tutmak ve edilir. Mevcudat ve müvazene 
meclisi idarenin tabii azasın- muayyen olan müddet zarfında defteri bilanço, karüzarar hesa
dandır. sabık seneye ait mevcudat def- batı, heyeti umumiye içtimaı iç.in 

edilir. Muaddel tekli : Şirketin 
masarifi umumiyesiyle bamuka
velename müdüriyete veyahut 
her hangi bir vazifeye memur 
edilen kimselere umumi veyahut 
hususi temettüattan tahsis edi-
len yüzdeler ve muhtelif amor
tisman bedelleri gibi tirketçe te
diye veya tefriki mecburi olan 
mebaliğ tirketin hesap senesi ni
hayetinde tanzim olunan senelik 
mevcudat ve müvazene derterin-
de tesbit olunan hasılattan ha -
dettenzil - bakiye kalan miktar 
temettüatı safiyi teşkil eder. Bu 
suretle hasıl olacak temettüatı 
safiyenin evvela yüzde (10) ih
tiyat akçesine ve yüzde (5) muh
temel zararlar karşılığına tahsis 
ve saniyen itfa edilmemiş olan 
hisse senetlerinin bedelleri tes
viye olunan kısmına yüzde (6) 
nisbetinde birinci temettü ita
sına kifayet edecek meblağ ifraz 
edildikten sonra haki kalan kıs
mın yüzde onu müessislere, yüz
de onu meclisi idare azasına, yüz 
de beti mecli•i idarenin tespit 
edeceği. tekilde ikramiye olarak 
memurine ve umuru hayriyeye, 
yüzde yetmİf · hefi ikinci hissei 
temettü olarak hisse . senetleri 
eıhabına tevzi edilir. 

87 inci maddenin eski tekli : 
83 üncü madde mucibince te
mettüatı ıeneviyeden müfrez 
mebaliğin terakümünden hasıl 
olan adi ihtiyat akçesi tirketin 
muhtemel zararlarına kartılık 
olarak hıfzolunur. Bu suretle 
teraküm edecek olan mebaliğ 
tirket sermayesini yüzde ellisi
ne müsavi raddeye baliğ olduk
ta artık ihtiyat akçesi ifrazına 
devam edilmez. Şu kadar ki bu 
miktara baliğ olduktan sonra 
ıarfiyat icrası ile ihtiyat akçesi
nin miktarı tenezzül edecek olur
sa tekrar temettüattan tevkif at 
icra edilecektir. Muaddel tekli: 
83 üncü madde mucibince-;;.;-;. 
vi temettülerden ayrılan meba
liğin terakümünden mütehassıl 
Adi ihtiyat akçesi ile muhtemel 
zararlar kartılığı namı altında 
ayrıca bir hesapta tutulacak olan 
paralar fİrke~n muhtemel zarar
larına kartılık olarak saklanır. 
Adi ihtiyat akçesi ve muhtemel 
zararlar kartılığı ihtiyatlar ye
kunu tediye edilmit ıermayenin 

36 ıncı maddenin eski sekli: terini bilanço, karüzarar hesabı- tayin olunan günden liakal bir 
Meclisi idare her sene izas~ me- nı tanzim ile heyeti umumiye iç- ay evvel murakiplerin nazarı tet
yanından bir reis ve bir reiı timaından laakal bir ay evvl mu- kikine arzolunur. hbu hesabat 
vekili İntihap eder. Reiain ve- rakiplere tevdi ve liakal 15 gün meclisi idare tarafından heyeti 
ya vekilinin bulunmadığı cel- evvel hisedaranın tetkikine arz- umumiyeye takdim olunur. His
selerde riyaset etmek üzere aza- etmekle mükelleftir. Meclisi ida- sedaran yevmi içtimaa tekad
dan biri o içtimaa mahsus olmak re her üç ayda bir tirketin ala- düm eden on beş gün zarfında 
Üzere meclisi idarece muvakka- caklarını ve borçlarını bir he- tirket merkezine müracaatla 
ten reisliğe intihap olunur. Ki- sap hülisasını ve yıl sonlarında mevcudat ve müvazene defteri
tiplik vazifesini ifa etmek üze- senelik bilinçoıunu tanzim ede- ni, kirüzarar hesabını ve bilin
re meclisi idare azası meyanın- rek heyeti umumiyece tayin edil- çoyu mürakipler ve meclisi ida-
dan veya hariçten biri İntihap m' 1 k' I · M ıf o an mura ıp ere verır. u- re raporlarını tetkik ve bir auret-
olunur. Riyaset vazaifi reiıe raki 1 t f d d'k)' l h P er ara ın an tas ı ı üç erini a zedebilirler. Muaddel 
meclis celselerinde İntizamı ve aylık ~ülia.aları taalluk ettiği tekli : Her üç ayda bir tirketin 
müzakeratın mutazaman zaptı- devren~.n hıtamından itibaren ni- mevcudat ve düyunatım göste
nı temin ve heyeti umumiye iç- hayet uç ay zarfında ve senelik rir meclisi idarece bir hülasai he
ti.malarına riyasett~n batka hiç bilançolarla. kirüz~rar hesapları sabiye tanzim edilerek murakip
bır hakkı tekaddüm bahşetmez. nı da ~e!etı ~umıyenin toplan- lere verilir. Bundan ba,ka her 
Muaddel tekli: Meclisi idare ma tarihmden ıtbaren bir ay için- sene nihayetinde bir mevcudat 
her sene izıısı meyanından bir de şirketin mali, iktisadi vaziye- ve müvazene defteri tanzim edi
reis ve bir reis vekili intihap tiyle yapılan muamelatın hülisa- lir. Mevcudat ve müvazene def
eder. Reisin veya vekilinin bu- sını gösteren idare heyeti ve mü- teri bilanço kirüzarar hesabatı 

tamamına müsavi oluncaya ka
dar ayrılır. Ondan sonra ayrıl
maz. Ancak zarar tahakkuk et
tiği zaman kar,ılıktan mahsup 
olunacak nisbette yeniden te
mettüattan tevkif at icra olunur. 

lunmadıg~ ı celselerde rı'ya•et et- k' l · 1 b" l"kt M ı· h · ' ' .. ra ıp rapor arıy e ır ı e a ı- eyetı umumiye içtimaı için ta-

90 nıncı maddenin muaddel 
tekli : ihtiyat akçesi behemehal 
nakit olarak hıfzolunacak ve bu 
nakit Ticaret vekaletince kabul 
olunacak emin bir müessesei ma
liyeye tevdi olunacaktır. ihtiyat 
akçesinin her zaman nakte kabi
li tahvil devlet veya Türk tirket
leri esham ve tahvilatı İftira 

Emlak ve ·Eytam Bankasından: 
No.su Nevi Deopozitos1r 

eski veni Lira 
C. No. Yeri 

1 Gaziler mah.Kemer sokak 37-4.S 45,45-1 ev ve mağaza 200 
3 Küçük tuhafiyeciler çarşısı ada 13 46 dükkan 40 
4 Küçük tuhafiyeciler ,, ada 13 45 dükkan 100 
S ikinci Süleymaniye mab.Hakkıbey S. 46 taj ev 125 
7 Küçük tuhafiyeciler çarşısı ada 13 biJa No dükkan 50 
9 ikinci Süleymaniye Ruhi baba S.2,4 3,5 taj 1,3,5 ev 150 

11 Küçük tuhafiyeciler çarşısı 6 taj 44 mağaza 60 
16 Memduhiye mah. Kireçli kaya 8okak taj 6 ev 100 

ada 1553 parsel 17 
17 Memduhiye mah. Kireçli lcaya sokak taj 8 ev 

ada 1553 parsel 18 
18 Memduhiye mah. Kireçli kaya sokak taj 10 ev 

ada 1553 parsel 19 
20 Huanhoca mah. Küçük tuhafiyeciler taj 20 dükkan 

çarşısı ada 987 parsel 29 · 
24 ikinci Sülevmaniye M. Kamilpaşa taj 138 ev 

100 

100 

50 

40 
~ok. ada 155 t>arsel 5 

25 ikinci Sultaniye M. Nezaket soak taj 4/2,2,2/1 ev 200 
36 Büyük tuhafiyeciler ada 985 parsel 4 taj 21 dükkan 125 
39 Reşadiye Mah. tramvay caddesi 987 ev 1100 
40 Üçiincü Karataş Halil Rifatpaşa cad.233,235 ev 320 
41 ikinci Süleymaniye Hüseyin efendi S. 12 ev 60 
47 Balık pazarı Mahmudiye caddesi 105 mRğaıa 250 

ada 8 
48 B2hk pazarı Mahmudiye caddesi 

ada 986 par~el 10 
49 Balık pazarı Mahmud1ye caddesi 

ada 986 parsel 11 

67 dükkan 175 

58 dükkan 200 

50 Hamidiye Mah. Tire kap1sı sokak 40,42 ev 175 
51 Eşrefpaşa caddesinde Neza- Taj 2 723, 725 ev ve dükkan 400 

ket sokak. ada 21 parsel 7 727,729,731 
52 Eşrefpaşa caddesinde Nezaket Taj 4 

S. ada 21 parsel 8 
53 Mahmudiye mahaUesi 61 
63 Ahmet ağa Malı. Yemiş 25,24-23,24 

çarşısı ada 223 parsel 5 
7211 Kestelli mah. Başdurak sokak. Taj 10 

ada 192 parsel 31 
79 Mahmudiye mahallesi 51 
82 ,, ,, eski balık pazarı 

85 Akdeniz M. büyük tuhafiyeciler 4,4/l es. 
çarşısı ada 982 parsel 2 

86 Ahmet ağa Mab. Yemiş çarşısı 5 
ada 233 parsel 2 

3 

89 Kadiriye Mah. Aşureci sokak 
92 Dördüncü Sultaniye M. Hacı 

Mevlüt S. 

5 
140 

95 Hasanhoca M. Büyük tuhafiyeciler 111 
çarşısı ada 980 parsel 11 

96 Reşadiye Tramvay caddesi 
102 Akdeniz M. Büyük Tuhafiyeciler 

çarŞısı ada 983 pusel 9 

985 
22,22/1 

103 Akdeniz M. Büyuk tuhafiyeciler 106,106/1 
çarşısı a<la 980 parsel 14 

108 Fevzipaşa M. Hastane sokak. 
ada 178 parsel 41 

15~ Şeyh Mah. Osman zade sokak 
178 Buca Yağhane sokak 
183 Akdeniz M. ikinci kordon 

ada 976 parsel 7 

taj 174 

7-2,7-4 
44,44-2 
72-1 72 

ev 

dültkan 
mağaza 

ev 

mağaza 

" 
" 

" 
ev 
,, 

mağaza 

ev 
mağaza 

" 
ev 

depo 
ev 

· depo 

375 

40 
300 

300 

60 
250 

900 

400 

30 
100 

600 

900 
125 

250 

375 

400 
250 

1.800 

186 Buca halk sokak 98 21 ev 500 
188 Esnaf şeyh M. Şamlı sokak 

ada 186 parsel 17 · 
192 Akdeniz M. Türk kanı sokak 

ada 980 parsel 16 

58,60 ev ve dükkan 700 

102 kargir mağaza 250 

205 Mesudiye M. Mukaddes mezar sokak 40, 42 ev 1 ~O 
215 Urla Kızılbabçe Dumangölü Çekeli çukuru t1'rla ve bağ 1000 
223 Fatih Ma. Mahmutağa ve Değirmen- 75,77 ev ve dükkan 450 

dağı es. 85, 87 
224 Mesudiye M. intikam sokak 5 S 

6 Karşıyaka Alaybey Hayal sokak taj 6 
ada 8 parsel 7 . 

ev 
ev 

800 
250 

12 Karşıyaka Afaybey ban. Günaydın S. taj 20,20-A ev 250 
ada 188 parsel 5 

73 Karşıyaka Alay bey han sokak 
ada 188 parsel 5 

75 Karşıyaka Alaybey ada 31 parsel 1 
77 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 

ada 106 parsel 25 
25 

105 Karşıyaka Turan sokak 6 
111 Karşıyaka Bostanlı foadiye sokak 228 
114 Karşıyaka AJaybey Naldöken tram- 57/1 

vay C. ada 30 parsel 13 
152 Karşıyaka Alaybey Mirat sokak 

ada 17 parsel 8 
181 Karşıyaka Alaybey Selamet sokak 

ada 20 parsel 57 

48 

211 Karşıyaka Bahariye M. mektep sok 6 
ada 168 parsel 13 

219 Karşıyaka Bahariye M.Hacı Selim S. 20 
ada 170 Parsel 37 

23,23/l 

117 · 
21 

ev 

ev 
ev 

350 

600 
375 

tv 400 
240 ev 950 
55 ev ve dük-350 

kan 
23 ev 450 

taj 22 ev 100 

8 ev 350 

20 ev 200 

izahata yukarıda yazıla gayri menkuJlerin peşin bedelle satır 
ları 21-4-937 Çarşamba günü saat onda yapılmak üzere artır· 
maya konulmuştur. 

istekli olanların yevmi mezkurda hizalarında yazılı depozito 
akçesini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri ilan olunur. 

4-14 (596) 

mek Üzere azadan ~~ri o içti- ye ve iktisat vekaletlerine gön- yin olunan günden laakal bir ay 
~~a. mahsus olmak uzere mec- derir. Hesap hülisalarını ve bi- evvel murakiplerin nazarı tetki
.. ısı . ıd.arece muvakkaten reisli- lançolarını ayni müddet içinde kine arzolunur. ltbu hesabat 
g~ ı?~h~p olunur. Katiplik va- biri resmi gazete olmak üzere en I meclisi idare tarafından heyeti 
;.ı~cı.mı ıf~ e tmek üzere mec- az iki gazete ile nefir ve ilan et- umumiyeye takdim olunur. Hia-
ısı ıda~e ezas~ ?1e!a?ından ve- t~rir. A:ınortiımanlar için müna-ı sedaran yevmi içtimaa tekad

ya ha~ıçten hırı ıntıhap olu- sıp fekıl ve sureti ve ihtiyat düm eden 15 gün zarfında tirket f ur. Rıyas~t va~ai~i reise mec- akçesi miktarını tayin ve temel- merkezine müracaatle mevcudat 
1:ıc.celselerınde mtızamı ve mü- tüatın tevziini teıbit ve heyeti ve müvazene defterini karüzarar 

z ~ratın munt~zaman . zap!ını umumiyeye teklif eder. ltbu esas hesabın ve bilançoyu murakip
.le~ın ve ~eyeti umumıye ıçti- mukaveienamenin her nevi ta- ler ve meclisi idare raporlarını 
~·h~rın~ rıyaset etmekten ba,. dilatı ve yeniden maddeler ili.ve- tetkik ve bir suretlerini ahzede
"'l& ıç hır hakkı tekaddüm baht- ıi hakkında heyeti umumiyeye bilirler. 

edilmek suretiyle de tenmiyesi 
caizdir. ihtiyat akçesi ve amor
tisman bedeli olarak ayrılan me-
b~liği~ balada tayin olunan su
retlerden biriyle istimalini heye
ti idare tayin eder. Fevkalade 
ihtiyat akçesini heyeti idare mü
nasip göreceği tekil ve surette 
istimale salahiyettar, hatta bir 
devrei heaabiyenin hasılatı bi!-

mediği takdirde f ev kala de ihti
yat akçesine de bu hususta isti
mali caizdir. Fevkalade ihtiyat 
akçesi tedrici surette sermayenin 
itfası için dahi istimal olunabi
lir. Muaddel ,ekJi : İa.tiyat ak
çesinin nakit olarak muhafaza
sında veya derhal nakde çevril
meıi kabil devlet tahvillerine ve-

sısı ile tenmiye hususları mecliıİ 
idarenin takdirine mevdudur. 
Ancak 1935 senesinden itibaren 
ayrılan ihtiyat akçeleri Maliy~ 
vekaletince muvafakat ediJece 
devlet dahili istikraz tahvilatına 

· d faveya hu tahviller derecesın e 
iz getiren diğer menkul kıyınet-
lere yatırılır. 

(534) 
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F ratelli Sprco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUfSCHE LEV ANTE UNtE 

HAMBURG 
STIJRNUS vapuru dyevm limanı- X V apara 26 nisamla bldeoil:mek-

lluzda olup Amsterdam. Rotterdam ve tedir. Rotterdam, Hunhar ve Bremeıı 

li.ınblll'S limaıllan için ~ alcak.tır. için 7iİk bW eder. 

TRrroN vapuru 18 Dilanda limanı- • 1 l5iiO • • 
AMElUKAN EXPORT UNES 

tı\ıza ıelip yükünü tahliyeden eonra The aport lt•mwhip cOl'pOl"lltion 

Burgu vama ve Köatence limanları için EXECUflVE vapunı 9 niNnda hek-
tiik alacaktır. lenilmektedir. Nevyork için yük kabul 
S.... Orient Lineia lmmpanyua eder. 

ClJNBORG vapuru 26 nisuıda RottCT- EXCHANCE vapunı 15 niNnda bekle
d H b d . Sk.andina nilmektedir. Nevyork için yük kabul 
anı. am urg, C ynaa ve v- eder. 

>'a limanlan için yük alaca.km. PiRE AKTARMASI Amerika seri 
SERViCi MARlTIME ROUMAIN Seferler 

ALBA JULtA vapuru 21 nisanda EXCALIBUR vapuru 9 nisanda Pi-
telip Pire. Malta ve Marailya limanlan reden Boston ve Nevyorka hareket 

İ~in yük alacaktır. 
SUÇEA VA vapuru 19 mayısta gelip 

Malta. Cenova ve Maraily limanlan için 

Viik alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

Uandaki hareket tarihleriyle navlun

lardnki <Jeği~ikliklerden acenta mesuli
l'et kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikinci kor

donda Tahmil ve Tahliye binası arka

ta.lığına müracaat edilmesi rica olu
lıur. 

•ında FRA TELU SPERCO vapur acen

TELEFON: 4142/ 4221 / 2663 

edecektir. 
Seyahat müddeti 

Pire - Boston 1 6 gündür 
Pire - Nevyork 18 gündür 

••a•eı 
Service Maritim Roumain - Bucarest 

DUROSTOR vapuru 2 mayısta bek
lenilmektedir. Köstence, Sulina. Galata 
ve bütün Tuna limanları içinyiik kabul 
eder. . •.• 

Societe Royale Hongroise Maritime 
SZEGED vapuru 19 nisanda bekle

nilmektedir. Belgrad, Noviaad, Buda
peıte, Bratislava Linz ve Viya.na liman
lan için yük kabul eder. 

Olivier Ve Şii. iLAN 
LıMlTET Fabrihamız, ötedenberi Iktı-

vapUr Acentası sat Vekaletinin tespit eylemiş 
bulunduğu fiatler üzerinden 

İRİNCi KORDON REES iplik satmaktadır. Buna rağ-
BINASI TEL 2443 men mutavassıt eUerin şikiyete 
Lllerman Lines Ltd. meydan verecek hareketlerini 

LESBIAN vapuru 19 martta duyuyor ve gazetelerde oku-
Londra, Hull ve Anversten ge- yoruz. 
lip yük çıkaracak ve ayni za. 17-2-937 tarihli resmi gaze· 
manda Lond~a ve Hull için tede çıkmış, lkbıat Vekiletince 
yük alacaktır. müttehaz karana neıir ve ili· 

GRODNO vapuru 8 nisanda nından sonra mutavl!ssıt satıcı 
Londra, Hail ve Anversten ve komisyoncuların da satış 
gelip yük çıkaracak ve ayni Fiatleri tahdit edilmiştir. 
zamanda Londra, Hull için yük Binaenaleyh, bu kabil muta-
alacakbr. vassıt satıcı ve komisyoncular 

OPORTO vapuru Jimam- ıçin, balen mer'iyette bulunan 
mızda olup Liverpool ve Svan- 1-7-36 tarihli liste fiatlerimize, 
seadan yükünü tabliye ediyor. yalnız zaruri masarifle % 3 kar 
Ayni zamanda Liverpool ve ilave ederek sahş yapmak mec-
Gla~gov için yUk alacaktır. buriyeti vardır. 

FLAMINIAN vapuru 5 ni- Bunlarlo kanun bilafıoa vaki 
sanda Liverpool ve Svansea- olacak hareketlerinden hiçbir 
dan gelip yük çıkaracak ve yönden mes'uliyet kabul etmi· 
ayni zamanda Liverpool ve yeceğini ilan ederken, daha 
Glasgov için yük alacaktır. 

The General Steam fazla fiat talebi karşısında ka
lacak iplik müşterilerinin, li-

Navigation Co. Ltd ıımgelen kanuni takibata te-
AD JUT ANT ,vapuru nisan vessül etmek üzere, keyfiyet-

nibayetinde gelip Londra için ten fabrikrımızı haberdar eyle -
yük alacaktır. melerini r i< a ederiz. 

NOT : Vürut tarihleri, va- Tarsus: r f. Rasim Fabrikası 

Purların isimleri ve navlun üc- Müsteciri ..... C8> •• 
JOHNSTON Warren line. LTD retJerinin değişikliklerinden me- Sallh Bosna 

UVERPOOL suliyet kabul edilmez. r 9-11-14 [620) 
DROMORE vapuru 11 nisanda bek- e~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~=~~!!!!:!!~~~~~~~====~ 

lenilmektedir.Liverpool ve Anversten sı·gara da lçsenı·z 
mal ıetirec:ek ve Bursu, V ama, Kösten-
ce, Sulina, Kalaa ve tbrail limanları İçin 
yük kabul edecekti. 

Kulak, Boğaz, Burun basta· 
hkları birinci s1nıf 

mütahassısı 
Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad· 
desi 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 
~z.zzzxzzzzZZJ 

Den Norske Middelbavalinje -OSLO 
BOSPHORUS vapuru 19 nisanda 

beklenilmektedir.. Ayni gün Hayfa, 
Dieyep ve umum Norveç limanlan için 
yük kabul eder. 

SARDlNtA vapuru 22 mayuta bek
lenilmektedi. Pire, tskendriye, Diyep, 
ve umum Norveç limanlan için yük ka
bul eder. 

Eczacı Kenial Aktaş 

Hilil Eczanesinde 
Bir şaheser yaph 

Zümrüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Mas kulen 

( Dişi ) 
Feminen 

iki cins koku 

Erkek koku be
birn çok hoşuma 
gitti. 

Acaba erkekle
tin de Dişi koku 
lnu hoşlarına gidi
Yor. 

Galiba?! 

~ 
t'l MiLLi EMLAK 

o. 
MÜDÜRLÜ<:iÜNDEN: 

166 
167 

Karşıyaka alaybey Rağbet S. 20 No. lu EV 
Yol bedesteni büyiik Bidayet hanı içinde 83 • 15 

Lira K. 
12 00 

eski No. lu dükkan 18 00 1
68 Alsancak Hacıbekir S. 109/2 taj No. lu dükkan 16 00 169 Tepecik Altay S. 8 No. lu oda ve aükkan 24 00 

l /o Birinci kordon Balıkhane altmda müzayede salonu 160 00 171 Hisar cami civarında mürabit çarşısında 
Kızlarağası Hanı ve müştemilatı 1050 00 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarı on beş gün müddetle 
ltçık artırmaya konulmuştur. ihalesi 29 • 4 - 937 perşembe günü 
aaat 15 dedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 
~- 14-23 1162 (660) 

iLAN 
il daimi encümeninden: 

~n llayındırlık yönetgesince satın alınacak olan 1200 kazma, 1600 
ls te~, 60 çekiç, 90 el arabası, 12 varyoz, 20 küskü ili 74 çadır 
~i gun müddetle açık eksiltmeye konulduğundan mevcut örne- · 
~~ile göre vermek istiyen isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre 
~ırJıyacakJarı teminatlariylc birlikte 25 Nisan 937 Perşembe 

il saat l 1 de il dıtimi encümenine gelmeleri ilin olunur. 
1126 (657) 

RADYO.LiN . 
l .. ;_ ... ., ·-:. '; ·.· -~· . ~ 

Daima RADYOLIN 
gwa ri*'4 & 5 ffi,o:wp:yw;;AZ >+++ A&iiSM .. ı ~gc 

HüSEYIN KA YlN 
Mobilye mağazası Şekerciler No.26 

•~ 
Bir defa gelip görünüz 

Modern, temiz malzeme 
Birinci sınıf işçilik sipariş kabul eder 

--·--~ 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanmmıı pillerdir. Daimon 
pili kullanan biç baıka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu han cıvannda 28 - 9 Hüsnn Öz 

vdemisli. 

ANSIZIN Y AKALIY AN AGRILAR 
~Y~i~~i-·ilr~·-.. k~·ş~··G·RIP]N~ 
: ...........•..........................................••.. : 

Almakla derhal izale edilebilir 

GRIPIN 

Bütün ağrı, sızı ve ıstırapların panzehiridir. GRıPlN varken 
diş, baş, ve romatizma ağrıları çekilmez. Gripin nezle ve gribi 
geçırır : Harıneti düşürür, hastahkların önüne geçer. 

icabında günde üç kaşe alınabilir. 

GRIPIN 

Sağlana kefaletle herşey taksitle verilir. 

Balcılarda NECİP SADIK No. 156 
........ ... . .......... ··· .. ·, . . .. . ' .. : . 

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

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

Hayvanlarınıza ( Öküz başı) markalı Turan mamul?tı 
küspe yedirerek onların .şayanı . h~~ret de~~.ce~c:_ semız
leyip kuvvetlendiğini ve ınekler!n!z.ın verdıgı sulun fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksınız. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma· 
mulatı lzmir ve civarı umum acenteJiği N ef'i Akyazıh 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

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

Artık Balık yağı içilemez 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Balık yağından kat kat kuv• 

vetlidir. Kansız, iştahsız, kud· 
retsiz, romatizmah ve vereme 
istidadı olanlara 

Kuvvet, Can, Kan 
iştah verir. 

DEPO: 

S. Ferit Eczacı başı 
ŞiFA eczanesidir. 



Sahife 10 VENi ASIR 14 Nisan 

HAYDERABAT NiZAMI VEZJRISTAN ASJLERI VZERIN E GöNDERJLEN YERLi VE 1N G1LIZ ASKERLERi 

n aTazide bir müddettenberi Ingiliz olan bu ııdam bu dağlık aTazide müt· Son biT habeTe giiTe bu kuvvete men- kuvvet gönderilmesi tekaTTür etmiştir. , 
idaresi aleyhinde tahrikılt ve kıyam- hiş biT çete haTbı yapmaktadıT. Şimdi- sup bazı müfrezeleT biT pusuya düıe- IngilizleT Veziristanda ipinin köyünü 

Gwalior maharacası lıınn genişlediği giiTülüyOT. Bu kabile- ye kadaT sık sık kuTUlıın tuzaklarda Tek 24 kişi telef olmu§tuT. Bütün bu top ate§iyle yakml§lııTdtT. AsileT buTa- Hint maharaçalarından 
ALI.ŞAH BAHADUR leTe on yıldıT cFakiT ipi> adım ta§ıyan Ingiliz aakeTleri hayli zayiata uğTadık- habeTleT LondTada büyük heyecan dan çekildiklerinden işgal kuvveti Raol Shri KrismakumaTsinyf 

Hindiatarun §imalinde müılüman ka- Mina Ali Han kumanda etmektediT. lıınndan bu mıntakaya fimdi tamamen uyandıTml§tıT. Fakir Ipinin iyi tanı- köyde kimseye Taatg~lmemiştir. Mina mı§, i&yanla allikadaT olııTak biTçok .,... 
hilelerin ekıeTiyetle sakin bulunduklıı- Mükemmel bir aüvari ve taktiayen Ingiliz 6000 aakeT daha gönderilmiştiT. dığı dağlık mıntakaya daha mühim Ali Hannı evinde aTa§tırmalaT yapıl- aikalııT ele geçirilmiştiT . 
............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

lspanyol cümhuriyetçileri hakimiyeti ele alıyorlar 

Kordova 
mevzileri 

asilerin bütün cephesinin şimalinde 
cümhuriyetçilerin tehdidi altındadır 

13 (Ö.R.) lngiliz 
hükümetinin Bilbao limanının ge-
neral Franko tarafından abloka 
altına alınması münasebetiyle ver
diği kararlar Fransız gazetelerince 
ehemmiyetle tefsir ediliyor: cPctit Pa
risioıu gazetesi sahilden üç milden faz
la mesafede İngiliz vapurlarının asiler 
tarafından araştırılmasını reddçtmek
le beraber şimdilik İngiliz gemilerine 
Bilbaoya sokulmamalarını tavsiyeeden 
İngiliz hükümelinin esasen güç olan 
bir vaziyeti daha ziyade güçleştinne

mek kaygısiyle hareket ettiğini kayde
diyor. Lonclra kabinesi böylece vazi
yetinin yanlış tefsir edilmesine mey -
dan vermemek istemiştir. 

Bilbaonun ahi o kası • • 
ışı lngiltereyi ehemmiyetle düşündürüyor 

Asilet bir gksletiş esnasında 

cFigaro> gazetesine göre İngiltere 

general Frankoya muhasım taraf sıfa

tını tanımamakla beraber fiilen Bilba
oyu abloka hakkını verntiş bulunmak
tadır. Faşist temayüllü olan cJourn> 
gazetesine göre Fransız hariciye neza
retinde Baskların ayn bir sulh yapma· 
!arına çalıştığını ve Biskaya eyaletin
de mühim menfaatleri olan İngiltere

nin de tavassut vazifesini görmekle uğ
raştığı kanaati vardır. Pariste dolaşan 
bazı· rivayetlere göre Bilbao hükümeti 
Franko kıtaatına ne şartlarla teslim 
olabileceğini kararlaştırdıktan sonra 
bu ayrı sulliu müzakereye ~ek -
miş. Esasen Durango şehri, ahalisi ta
rafından bo§alt.ıldığı ıçın, general 
Franko kuvvetleri tarafından pek ko
lay zaptedilmiştir. 

detli olacağı tahmin ediliyor. Zira mu- nın Bilbao limanına gelmesi Saint-Je- ko hükümetini tasdik edecektir. 
halefet, hükümetin bu kararını, dolayı- an de Luz mahfellerinde çok tefsir Lonclra, 13 (ö.R.) - Dünkü gün 
siyle general Frankoya bir yardım ma- edilmektedir. Burada bildirildiğine İspanyada ademi müdahale siyasetin
hiyetinde görmekte ve kendilerini mü- göre İngiliz hüküıneti Biskaya demir de !ngilterenin vaziyetine ait iki mü -
dafaa için nevmidane bir gayret sarfe- madenlerinden üç milyon İngiliz lira· him müdahale ile dikkati celp etmiştir. 
den Biskaya Cumhuriyetçilerini çok !ık maden satın almak için Bilbao hü- asiler tarafından muhasara ve abloka
güç bir vaziyete düşürdüğü kanaatinde kümetiyle bir mukavele yapmıştır ve sı dolayısiyle ortaya çıkan beynelmilel 
bulunmaktadırlar. Fakat kabine bu silahlanma proğraınını tatbik için bu mesele hakkında ve Bilbaoya lngiliz 
meseledeki hareket hattını değiştirme- madene mutlak surette ihtiyacı vardır. ticaret gemilerinin erzak taşımaları 

ğe mütemayil değildir. Gazetelerin tef- Bu sebeple Bilbao limanının abloka meselesi üzerinde münakaşalar olmuş
sirlerine göre netice itibarile hüküıne- edilmemesinde ve kapatılmamasında tur. Bu münasebetle başvekil B. Stan
tin çizdiği siyaset hattı ekseriyetle tas- İngilterenin menfaati vardır. İşte Hood ley Baldvin Bilbao etrafında harp va-

kru · tini · ah İ Bask cephesinde muhatebeler vip edilecektir. vazörünün demir madeni alınağa zıye ız etmiş ve hükümetin s-
Jean De Luz 12 (A.A.) - İngiliz do- gelen İngiliz vapurlarının limana ser- panyadaki iki rakip tarafa muhasım mıntakadan sakınmağı İngiliz vapurla- Kabinenin fevka!Ade içtirnaını taldP 

lan af ıf eden bu iki mu .. dahale 1ngiliz' hükilıne-nanmasının en büyük zırhlısı o bestçe girmesini ve hamuleleriyle ser· tar s atını tarumamağa karar ver- rına tavsiye ettiğini bildirmiştir. 

Hood Bilbao limanına girmiş ve orada bestçe çıkmalarını temin için Bilbaoya diğini, bu sebeple açık denizde İngiliz Bundan sonra B. Eden ademi müda- tinin ademi müdahale siyasetini yorııl· 
bulunan dört İngiliz ticaret gemisiyle gittiği tahmin edilmektedir. vapurlarının seyahat haklarına hiçbir hale siyasetinin tatbiki hakkında bir mak bilmez bir enerji ile tatbik etınelı 
temasa gelmiştir. Roma 13 (ö.R.) t--Pariste çıkan şekilde tecavüz edilmesine müsaade nutuk söyliyerek bu siyasetin mutlak ve bu suretle Avrupayı müthiş ve nıA· 

Maclrid, 13 (ö.R.) - Maclrid müda
faa komitesi reisi general Miaja dün ak 
şanı radyoda söz alarak asiler arasında 
bulunan vatandaş ve meslektaşlarına 

hitap etmiş ve demiştir ki : 

Berlin 13 (ö.R.) - D. N.B. ajansı cJour> gazetesine göre general Franko eylerniyeceğini, fakat Bilbao etrafında şekilde muhafazası lüzumu üzerinde nasız bir ihtilaftan korumak aznıind• 
bildiriyor: İngilizlerin Hood zırhlısı- kat'i bir zafer kazanırsa İngiltere Fran- muhasamatın devamı müddetince bu ısrar etmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

«Vatana aslA ihanet etmemiş olan 
bir Cumhuriyet generali sıfatiyle tes
lim olursanız canınıza asla kıyılıruya
cağını sizlere temin ederim. Silahları

nızı bırakınız ve Cumhuriyet saflarına 

Kapitülisyonların liğvı işinde 
geçiniz.> • 

Paris, 13 (ö.R.) - İspanyadan gelen 
haberlere göre Benaroya ınıntakasın
da Cumhuriyetçilerin asilere karşı hü
cumları ciddiyetle devam etmektedir. 
Tecavüzün iptidasında Alkola yolunda 
birleşen Cumhuriyetçiler ileri hare
ketlerine devam ederek şimdi Kordova 
cephesinin şimalinde bütün asi mevzi
lerini tehdit etmektedirler. 

Fransızlar anlayışsı ı· lık gösterdikleri . halde 
ltalyanlar Mısırın müddeiyatına teveccühkardır 

Saint - Jean- de Luz 13 (ö.R.) -

Montrö, 13 (ö.R) - Montrö kon· 
feransının bu sabahki ikinci aleni celse
sinde Fransız delegasyonu reisi ve Baş· 
vekillik müsteşarı B. de T essan beya
natta bulunarak Nahas pap.nın dünkü 

nutkuna cevap vermiş ve k.apitülUyon-
Burada duyulan Vittoria asi kaynağın- ı ·1 

arın ı gası meselesinde F ransanın nok-
dan bir radyo haberine göre Bilbao tai nazarını izah etmiştir. Fransız dele
cephcsinde Durango şehri Bask milis- gesi hükümetinin vaziyetini tayin ettikten 
]eri tarafından tamamiyle tahliye edil- sonra şu neticeye varmıştır : 
miş olup nasyonalist bayrağı şehirde Fransa Mısırda daima menfaat hırsın-
dalgalanmaktadır. Fakat nasyonalist dan azade hizmetlerde bulunmuştur. 
kıtaat hl'nüz şehre girıncmişlı:rdir. Bu Bu suretle teessüs eden vaziy~tin müda
haber d:ger hiçbir kaynakbn teyit faasını temin etmek Mısırın ıerefi ola. 
cdilmen1iştir. caktır. Bu da çok eski müesseselerin İn· 

Roma 13 (ö.R.) - Avilliidan bildi- kişaf ve geni~lemesine yardım edecektir. 
riliyor: Hukümetçilcr Madriıl etrafın- Fransa bu müe.,eselerin vaziyetini ha
da Üniversite mahall sinde '\'C cenubi yatın temevvüç eden şartlarına uydur· 
Karabarı;cl köyün<l~ iki defa hticum mağı kabul eder ve bu yolda Mısır hü
etmi§lcr<"...e de püskürtillmü.şler ve zayi- kümetine yardım için hiçbir gayreti esir· 
ata uğratılnmlar<lır. Na.<yonalist hatla- gemiyecektir. Fransız hükümeti Fransız 
rı pek zayıf tadılfıta. uğraını tır. ruhu ile Mısır ruhu arasında bir yakın-

Roma 13 (Ö.R.) - Lonclradan bildi- lıktan doğan dostluğu daha sağlam bir 
, riliyor: Bilbao limanına İngiliz vapur- esasa dayatmak ve devamlı bir iş birliği k.apıtüıtisvonlann lağvını bek/iyen Kaimeden [!Üzel hır manzata 
larının şimdilik uğramamaları hakkın- temin etmek arzusundadır. Mısır Fransız ı kudretini yenilemek sahasındaki asil gay- diriliyor : İngiltere, Amerika ve Fransa 
da İngiliz hükümetinin verdiği karar diline yüksek bir mevki vermiştir. Biz bu retine emniyet beslemeğe bizi teşvik delegelerinden sonra Kapitülisyonlar 
üzerine işçi partisinin tevdi ettiği tak- mazi ile iftihar ederiz. Eminiz ki yakın- edecek ve misafirperverlik ananesine sa- konferansında bugün söz sıraaı İtalya 

bih takririnin Avam kamarasında mü- da Milletler Cemiyetinin sinesine kabul, dık kalacaktır. delegasyonuna gelmi§tir. ltalyan ba§ de· 
zakeresi sabırsızlıkla beklenmektedir. etmekle mesut olacağı Mısır krallığı bu 1 ITALYA TEVECCOHKAR !egesi demiştir ki ı 

Umumi olarak müııaka alarm çok ~iıl- gayeyi göz önünde tutarak Mısırın milli Roma, 13 ( ö .R) - Montröden bil- cltalya MJBırda kapitüluyonlann il-

gası için içtimaa çağrrı1an bu konferansta 
kendisini temsil ettirmek davetini hara• 
retle kabul etmi§tir. ltalya Mısır milleti· 
nin milliyetçi temayüllerini tamamiyJe 
takdir etmekte ve kapitülilsyonların iJ .. 
gası hakkındaki talepleri teveccühle kar· 
ıı1amaktadır. İtalyanın vaziyetinde ıüphe 
ve tereddüde Yer verecek hiçbir nokta 
yoktur. İtalya Mısırın müddeiyabna esas 
itibariyle tamamiyle taraftardır. Bu da 
asırlardanberi iki milleti birbirine bağJı .. 
yan ananevi dostluk bağlarının devamı 
demektir. İtalya hükümeti emindir ki 
lta1yan kolonlarının emniyeti Mısır hil· 
kümeti tarafından yeni rejim dahilinde 
de tamamiyle temin edilecek ve bunu iki 
memleket arasında daha müessir bir iş 

birliği takip edecektir. 
, İtalya Mısırın meziyetli siyasi adam1a
nnın takip ettikleri siyaseti takdir et
mekte ve bu yeni devletin refahını di
lemektedir.> 

Umumi olarak konferansta temsil edi· 
len milletlerden her biri §İmdiye kadar 
kendi hususi menfaatlerini müdafaaya 
çalışmakta ve Mısırın müddeiyabna kar
tı pek fazla anlayıı göstermemekte idi
ler. ltalyan delegesinin beyanatı daha 
evvelki beyanat ile bu bakımdan tezat 
teekil etmiotir. 

olduğunu kat'! olarak göstermiştir. 
İşçi partisinin parlamento icra komi• 

tesi B. Baldvin tarafından BilbaoY' 
erzak nakli için kiralanmış tngiliS 
vapurlarının vaziyeti hakkında yapılsJI 
beyanat üzerine Avam kamarasına bil' 
küınete karşı bir takbih takriri verıı>"" 
ğe karar vermiştir. Muhalefet parıısl 
bu takririn önümüzdeki çarşamba gll• 
nü müzakere edilmesini istemektedlt· 

-~·ı· Hendaye 12 (A.A) - RoyterAi"'-tl 
nın bildirdiğine göre İngiliz hükilıPe 
Bilbaoya zahire nakletmekte olan .,,. 

purların seyrüseferine mll.n.i olaJ11lY~: 
cağı hakkında Frankodan teminat 
mağa çalışacaktır. 

Buna mukabil İngiltere tspanyol sıı; 
!arına bundan böyle harp geıuiJe! 
göndermekten vazgeçecektir. il• 

Paris 13 (ö.R.) - cHumanite• 13 .. 
. bil' 

baonun ablokası hakkında tngiliz ed· 
kümeti tarafından kararlaştırılan t,,ıc• 
birleri çok hoşnudsuzlukla karşılaP' ol· 
ta ve bunların garip ve cmenfur• 
duklarını yazmaktadır. 

Londra, 13 (Ö.R)-Diploıııa• 
si mahafili lngiliz vapurlarınıP 
Bill>aoya uğramamaları ha~· 
kındaki kararın muvakkat ~~r 
mahiyette olduğunu kayde ı• 
yarlar. Asilerden mürekkeP 
bir tarafın bir limanı resııı~ 
abloka etmesi hakkında hukubll 
emsal mevcut olmadığından 
meselede kat'i bir siyaset "te 

ta • sımsıkı tedbirler kabul ve .
11 

ri 
biki güçtür. lngiliz mabfı ; •• 
ancak pratik mülahazalara f 
yanarak bazı tedbirler atınıııı 
nlllnnn~.Jr..9ıuJ.p~tvnt'l•-r 


