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• lnglllz konsolosu katledildl 
Londra. 15 (A.A) - Royterin Nev

yorktan bab11r aldığına göre logiltere
nin Arzaladari konsolosu bu şehirde 

cereyan eden komünist karışıklıkları 
esnasında tabanca ile öldürülmüştür. 
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KONUŞMALARDA TAM 

Kral Y evo halkı başvekilimizi 
Genç sokollar başvekilinıizin 

BiR GORÜŞ 

candan 
··nünde 

BİRLİGİ V~~RDIR 

tezahüratla 
• 

resmı geçit 
karşıladı. 

aptılar 

o Baş ekili d o 

z aray a a asıl olmuştur 
Başvekilimizin avdetle Sofyayı ziyaret ederek Bulgar ricaliyle dostane temaslar yapacağı 
tahakkuk etti. Bulgar başvekili B. Kôse lvanof'ta yaz sonunda Ankaraya gelecek 
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Balkanlar 1 Kral Yevo belediye reisi TÜRK HALK EDEBiYATI 

Barışın aşıkı ve 
koruyucusudurlar 

Baş vekilimizi ve refakati erindeki ze- B. N. Halil, alakayla din-
vatı kısa bir . tokla .lamladı lenen konferansını verdi Birkaç ııündenberi bütün cihan mat

buatının me11ul olduğu hadise llafve -
lı:ilimiz ııeneral Jmıet lnönü ile hariciye 
\'ekilimiz B. Tevfik Riittü Araaın Bel -
aradı ziyareti ve bu ziyaretin gördüğü 
han.retli ·..e çok aamimi k"l'fılanmadır. 
liükümet adamlarının birbirlerini ziya
reti, iki memJeket arasındaki münase • 
betleri tanzim için çok faydalı olduğu 
ırılıi çok defalar bu ziyaretler siyasi bir 
nezaketin icabı sayılır. Fakat Türkiye 
hükümet adamlannıa Belıırada ııiditle
ıi bu hududun üstüne çıknnttır. Mutat 
Protokollann ıınırlarıru çok llfrDlflU'. 

"TURKIYE YALNIZ SULH iSTER,, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

=~--·-, .. ---~-_, . ..,., bulunuyoruz. Halk ve köylüler Türk 

ricalini coşkun alkı~lar arasında karıılı
yrolar. Binlerce köylü Başvekilim.izin 

etrafını ıardılar. Kral Yevo belediye re· 
iıi, Atatürkün ıevgili misafirlerine cHoı 
geldin> dedikten sonra Başvekilimiz kı~ 
~• bir hitabe ile buna cevap verdiler ve 
gÜrdükleri hüsnü kabulden teıekkürle
rini bildirdiler. 

Ba~vekilimiz, 
refakatl~rindeki 

Hariciye Vekilimiz ve 
zevat öğleden evvel Türk - Yugoslav milletlerinin ııönül

lerinde yer alan iki memleketin ks~ı -
-:r oehrin askeri makamatını ziyaret ettiler 

lıldı sevgileri, COfgun ve t8.fgın tezahür.. ve verilen izahatı dinlediler. Bu seyaha-
lere yol açmqtır. Temelleri büyük Şefi- te iştirak eden Belgrad ataşemiliterimiz 
"1İz Atatürk ile bir suikaste kurban ııi • B. Necati Sezer Başvekilimize bazı iza-
den Yugoslavyarun kahraman kralı A- hat verdiler. 

leluandır taraflarından Dolmabahçe sa- Şehir baştan başa bayraklarımızla do-
taymda atılan dostluk, dört yıl içinde natılmış .. Şehir meydanında da genç 
İitnit ve tahminlerin fevkinde bir inkİfaf Başvckilımızuı ziva1et edeceği So/yadan bir iföıünüş 

Halk evi salonları 

konferans çok 

• • 

hıncahınç 
istifade]i 

doluydu 
oldu 

BF.LGRAD, 15 (Hususi muhabirimiz- kikadanberi beşuşturlar. Dostların kuv- f sokollerin ve mekteplilerin geçit resmi 
töstermif sarıılmaz, yıkılmaz bir kuvvet 1 Hatkevi binaşı 
haıine a-elm.İftir. den) - Trendeyiz, dost ve müttefik veti, dostlara inşirah vereceği için her hazla •eyredildikten sonra akşama doğ- Dün ak§AD'l Halk.evi aalonlarında,Kızlve Emrah gibi ölmez halk fi.irlerimizden 

Yugoslav topraklarına ayak bastığınıız yerde verilen izahatla ali.kadar oluyor- ru yolumuza devam ettik. Li d. k ·· ·· B N · H 1 1 l k Bu neticeden ber zaman heyecanlı bir T 'seoi ıre t~ru · ecme'.tın a i ta- birçok nümune er o um111 ve Köroğlu· 
sevinç duyuyoruz. Asıl heyecanımızı art- dakikadan itibaren bizi saran kardeş !ar... ren geç vakit, Türk ricalini Sarayo- rafından (Turk halk edebıyetı) hak- nun güzel bir ıiiriyle konferansa niha-
.__ muhabbetini her dakika, bu güzel mem· Yugoslavyanın mümtaz Ba•vek.ilinin vaya getirdi. kı ti' b. k f il · ..,.,. nokta bu doıtluk kuvvetinin, yal- I k . h . • kında yme ı ır on erans ver mııtir. yet vermiştir. 
llız iki memleket menfaatlerini konımak b~ etı':otder h~erınde biraz daha coşkun de iştirak ettiği Kral Yevo ziyareti çok SARA YOV ADA cBir yudum daha> ıô.iri, lslamiyetten Konferans büyük bir alaka ile karıı· 
Lak d mahd b" --L- • inh" 1 ır §e e ıssedıyoruz.Adriyatik sahil- manalıdır.Sırp prensliğinin yüz elli sene Başvekilimiz.i ve refakatlerindeki ze· önceki edebiyabmızdan baılıyarak bu- lanmlftır, 

ıının an ut ır ...... ya ısar 1 . d b' h b 
elınemesi, en büyük mesnedini bllrıf sev- edrın ~ uzu~cil~ ." geziye çıkmağı kabul evvelki payita tı birçok tarihi hadise- vatı u güzel Yugoslav ıehrinde bekli- güne kada! geçirdiği oafhalan anlatmış, Salon talebelerle, muallimlerle V& 

iİainin teıkil eylemesidir. Bu açık ve sa• ke en tl~ıve ".""d· birçok işleri arasında !ere sahnhe ~ldudğu için burada karşılaş•- yen halkın gösterdiği coıkunluk ve sev• halk ıairleri ile divan edebiyatı men· edebiyat meraklılariyle dolu idi. Din• 
tııiıni "ttif-'- B-H~ -!--'-- •• ıyme ı ve azız ostu Dr. Stoyadinovi· laca~ ea ne er en izami istifade edile· ginin an1atılması müşküldür. Sarayova- wplannı mukayese etmiş ve ıimdiye leyicilerin yarısından fazl ... ·ını kadınla· 

ı ......, au<&n nnuuuna ve Ku • · 1.. fi il . h · d' J -
çiilc antanta dahil devletler araamdaki çı~· u~ arı;• ves e ıttihaz ederek kud- ceği şüp esız ır. ya ge ir gelmez, bu tehir belediye reisi- kadar ehemmiyet verilmediği için kay- nn teşkil etmesi bilha.aa nazarı dikkati 
""'aai iJtirakini kolaylqbrdığı iki ıiyasi relı bugosda~anı~- ~ısa zaman içinde KRAL YEVODA nin halka hitaben ne§rettiği bir beyanna- bolup giden binlerce kıymetli halk ıiir- çekiyordu. Vali Fazli Güleçte bu ede-
:tiinır . .. k h , ne er aoar ıgını goruyorlar Kısa bir yolculuktan sonra bu güzel me biz Türkleri çok mütehassis ebnif- Serinin öneminden bahaeb'nlf' tir. Sonra bi toplanbda bulunmuı ve alakadar ol-

enın mutlere edefe doğru yürü- B k T · ah ' y J k 
blelerini temin eylediği bütün cihanın aşve 1 ımız sey ate çıktıkları da~ ve tirin ugos av aSabaaına gelm~ - Sonu üçüncü sahifede - Gevheri. Karaca oğlan, Seyrani, Derdli muotur. 

l"Öz.leri önündedir. Barlf koruma yolun· •••• ••••• •••••••••••••• • •••••• • • •••• • ••••••••• • ••••••••••••• ••••••• • •• ••••••••• •••••••••••••••• 
1 
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~ ~~ :;;~tl:.:::ı;:::i01W:::~ Güneş çocukları şehrimizde BiR HUKUMET DARBESi HAZIRLANDI 
lbakta ııizlenememektedir. 

~~~~~~:~::;:;~:Misafir takımı yarın stad- Madrid müdafii g~neral Miaja asilerle 
~~~;r:::~ter;~::=~ yumda alkışlıyacağız anlaşarak askeri diktatörlük kuracak 
lıııyor. 

Çok yakın tarihte ıu veya bu devlete 
-1et ohnanın acılannı müıtereken çek
"'İf olan Balkanlılar artık bir daha bu 
-cı tarihin tekrarlamasına fırsat verme· 

Misafir kulübün kuruluşu 
hakkında notJar çalışması 

ve 

..._,._ Dün "1----danberi misafirimiz bu-,. azmindedirler. ~ 

Acı tecrübeler onlara hakiki menfa- lunan Güneş kulübünün kıymetli ve 
•Uerinin nerede olduğunu göslermİftir. centilmen on birini selamlamak iste
llu hakikati çözülmez bağlarla bağlı kal- riz. Milli takım saflarında, Türkiye 
lrıağa karar veren Balkanlılar birbirle- sporunun şerefi çin zaman zaman al
l'ine kalplerini açmışlar ve ~önüllerini · kışladığımız spor yıldızlarının İzmirde 
"•trnişlerdir. Gönül bağlarını çözmenin yapacakları ilk temasın bizce hususi 
k~lay bir ~ olmadığını er ve geç bütün bir kıymeti vardır. 
<ilıan umumi efkirı da anlıyacaktır. ı Güneş, kurulur kurulmaz ilunal edi

h \r ukua gelen her siyasi hadise, ııeçen lemiyec.ek kuvvetini .~er sahada der-
'.'' ııün bu gönül bağlarını kuvvetlen • 1 hal belirten ve muhıtinde sevgı top

:ıriyor, Bu iddiamn en ııüzel tezabüriinü I laı_nağa muvaffak olan ilk kulüb~üz
elgrad ziyaretleri ifade eylemiıtir. Çe- \ dur. İşe esasından b8§)amış, mukem-

ko,ı 1 b' kul" b' d l' ' ovakya Cumhur reisi Beneı'in Bel- me ır up ınası mey ana ge ırmış 
ll'>adı ziyareti cihan umumi efkirına bir en kıymetli elamanları futbol takımı 
~Yler anlattı. 13atvekiliınizin seyahati de kadrosuna yerleştirmiştir. 

11 •nlatl§ı tamamladı. Arsıulusal ilem- Güneşin asıl hususiyeti, mükemmel 
d• Politika itleriyle uğraıanlar, kafala- ve esaslı bir kulüp olarak kuruluşu, 
"'ıa Yerlqtinnelidirler ki Merkezi Avnı· azalarını spor sahasında çalıştırırken 
11~trı bir kısmı ile Balkanlar, ı.arq sev- maddi ve manevi hususiyetleriyle aJa-
tıaiJe örül'· .. .. • ... •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lı• muı qılmaaı unkansız yekpare l'lftn ifıkı ve koruyucusu olduğunu an-
~ kaledir. Cihan tutuımut olsa buraya labnaımda akai ümit ve tahminlerde bu-

S:;:" aıçram~acak~ır: lunanlara çok belii n keotinne bir ce-
~ Belıırat zıyaretinin çok açık olan vap \'ermeaindedir. 

ın eh • eti ba- HAKKI OCAKOCLU 

Oü11eşten B. Rrşat 
kadar oluşudur, Bu itibarladır ki ya
rın, karşunızda mükemmel ve esaslı 

bir takım göreceğiz. 
Misafir takımın kuvveti hakkında 

en ufak bir şüphemiz bile yoktur, Tiir
kiyenin en şöhretli Fenerini yenecek 
kadar bir azını gösteren ve oyununu 
alkı§latan güneş çocuklarının İzmir sa
hasında bize güzel iki oyun seyri fır
satını vereceğine şüphe etmiyoruz. Ta-

- Sonu ie.W -

Bn suretle kan akmıyacak, yapıcı bir Cumhuriyet 
kurulacaktır ittihadı hükümeti 

LONDRA, 15 (A.A) - Daili Herald 
gazetesinin diplomatik muhabiri bu ııa
bah aoağıdaki haberi vermektedir : 

İspanyada sulhu temin için bir hükü
met darbesi hazırlanmaktadır. Güdülen 
hedefin yeg3.ne vazifesi memlekette sü
kUnu tesis etmek olan siyasetçe bitaraf 
bir askeri diktatörlük kurmaktır. Mad
rid müdafii General Miaja bu yeni hü
kümetin başına getirilecektir. Bu pli.n 
F rankonun ve Kaballeronun istifalarını 
ve yabancı askerler ile müşavirlerin ha
rice çıkarılmalarını nazarı dikkate alw 
maktadır. 

Plan ciddidir. Ve hilen yabancı mem
leketlerde bulunan müteaddit siyaset ve 
iş adamları grupları tarafından düşünü~ 
lerek tedvin olunmuştur. iki taraf aa
keri şefleri nezdinde gizlice sondajlar 
yapmağa başlanmı~tır. Bu plinı vücuda 
getirenler bu suretle ancak ya Kızıl ya 
Beyaz bir tedhiş devresi ile nihayet bu· 
lacak uzun ve tahripkar bir harbe nihaw 
yet vermeği düşünmektedir. Yeni hü
kümetin ismi. Teskin ve yapıcılık Cum
huriyetçiler ittihadı hükümeti olacaktır, 

General Mıaja 

F rankonun generallerinden bif kısmJ ile 
asi kuvvet1erin ekseriyetinin bu planı 
memnuniyetle kabul edeceği tahmin 
olunmaktadır. 

General Miajanın kuvvetlerine gelinc6 
bunlar Miajaya 1adık kalmakta devam 
edeceklerdir. Zira Generalin nüfuzu 
ve ıöhreti pek büyüktür.Fakat en mühim 
unsur bizzat general Miajadır. 

Kendisi daha birkaç gün evvel : 
Ben siyaset adamı değilim. Yalnız as· 

kerim , demişti. 

Generalin Valansiyaya karşı olan 
sadakati her türlü ıüphenin fevkinde te· 
IB.kki olunmak.la beraber bu plinı vücu· 
da getirenler nihayet kendisini ikna ede· 
bileceklerini ümit eylemektedirler. 

SARAGOSADA TAARRUZLAR 
BARSELON, 14 (A.A) - Hüküm~ 

kuvvetleri Saragosse'un cenubunda k8in 
T osos adındaki çok ehemmiyetli hiı 
kasabayı İşgal etmişler ve bu surt.tle 
Cumhuriyetçilerin Blechite mıntakasın
daki faaliyet mıntakalannı genişletmiş
lerdir. 

Görünüşe nazaran Cumhuriyetçiler 
asilere bütün cephelerde ayni zamanda 
hücum etmek suretiyle hemen hemen 
bütün Aragon cephesinde taarnıılannı 
tqdit etmektedirler. 



Sahife 2 

Güneş 
Takımı geldi 
ilk maç yarındır 

Cumartesi günü Üçok, Pa· 
ur günll DoğansporJa karıı· 
laıacak olan Güneş takımı 
diln akşamki Band111Da cka· 
preaile şehrimize gelmişlerdir. 
Kafile oDJllb11 futbolcu olmak 
üzere on ıeki~ kişi olup Bay 
Diliverin başkanbğı altındadır. 
Takımın antrenörü Mister Do
nem beraber gelmiştir. 

Bu akşamki trenle de Fut· 
bol F ederasyono Başkanı Bay 
Sedat Riza, Ankara trenile de 
maçların hakemliğini yapacak 
olan B. lbrabim ( eski Beşik· 
taşlı ) geleceklerdir. 
Takım tam kadrosile gelmiş 

sayılabilir. Istanbulda Ankara 
Gücüne yenilmeleri Güneş' e 
Iımir maçlorına daha müteyak· 
kız davranmak için kifi bir 
sebep olmbştur. Bu itibarla 
mrçların heçen haftaki Ankara 
Gençler Birliği temaslarından 

daha çetin olacağı şüphesizdir. 

Dünkü hrt1nanın 
zararları 

Dünkii lodos fırhnaaı mah
sulat üzerinde bazı zararlar 
yapmııbr. Henüz meyve tul· 
muş olan erik, kayası, ıeftali 
ve badem ağaçları meyveleri· 
ni dökmilş, bazı bağlarda filiz· 
ler kırılmıştır. 

Fırtına şehirde de ufak te
fek zararlar yapmışbr. Bazı 
evlerin kiremitlerini uçurmuş 

ve Karşıyaka kordonunu su 
kaplamıştır. 

Bu fırtınadan sonra Nisan 
yağmurlan beklenmektedir. Bu 
zamanda yağacak yağmurların 
çok faydali olacağı alakadar· 
larca söylenmektedir. 

i °ı-İalkevinde 1111 

16-4-937 Cuma günü saat 
16 da Dil, Tarih ve Edebiyat 
komite toplantısı ayni gün sa· 
at 17 de yönkurul toplantısı 

vardır. 

•• 
··~ •• 
•• 

• • • • 
•• .. 
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Yoncalık tesis 
edilecek 

Ziraat vekaleti bayvanahn 
gıdasını artırmak maksadiyle 
bu yıl geniş mıkyasta yonca 
ekimi yapılmasını kararlaştırmış 
ve bütün vilayetlere olduR"u 
gibi lzmire de 500 kilo yonca 
tohumu yolJamışbr, bu tohumlar 
kazalarda rençbere tevzi edi
lecek ve sulak yerlere ve ka
bili zer olan mıntakalara 
ekilecektir. 

Kayasdaki inekhane içinde 
ayrıc~ yoncahklar tesis edile· 
cektir. 

Ziraat Vekaleti, bu husus 
için gönderdiği bir tamimde 
yo calık tesis eden her çiftlik 
bu yoncahktan istifade dere• 
ce ~ini, senede kaç defa biçti
gını ve her biçiştc nekadar 
mahsul aldığını bildirmesini de 
tavsiye etmektedir. ·-·····-B. Ali Akkaya 

Mezunen lstanbulda bulunan 
müddeiumumi muavini B. Ali 
Akkaya mezuniyetini bitirerek 
şehrimize dönmüştür. 

ıı ı • ''' r 
Sahş kooperatifleri 

Üzüm ve incir satış koope
ratifleri taşkilatında çalışacak 
olan Türkofis raportörlerinden 
B. Mustafa Nuri şehrimize ge· 
lerek üzüm kurumunda çalış· 
mağa başlamışbr. ·-·····-r Sıhhat meclisi 

Vilayet sıhhat meclisi busrlin 
vali Bay Fazlı Güleçin başkan· 
lığında toplanarak vilayetin 
sıhhat işlerini görüşecektir. 

Küçük katil Kemal 

Anneme nasihat ettim, 
beni dinlemedi, diyor 

Evvelki ak§am Yeni Sipahi pazarın· 
C:la annesi Hediyeyi tabanca kurvunuyle 
yaralıynn Kemal adındaki çoculı:. dün 
Müddeiumumilikten birinci sorgu hl· 
kimliğine verilmi;ıtir. Kemal isticvap 
edilmiıı ve hadisenin nasıl cereyan etti
ğini anlatmıştır. 

Bir muharririmiz Kemali sorgu hakim
liğinden çıkarken görmüıı ve bu cnayeti 
niçin yaptığını sormuştur. Kemal ~un· 
ları söylemiştir : 

- Biz buraya Kemalpapdan geldik. 
Babam macun ıatar, ben de Recebin 
kahvesinde çıraklık} çalı;ıınm. Kahve-

nin ocakçısında biriktirdiğim üç lira ile 
bir tabanca aldım. Tabancayı bana bir 
Konyalı sattı. Annemi vurmam için ne 
babamın ve ne de başka bir kimsenin 
teşviki yoktur. 

Annemin tuttuğu yol fena idi. Bizim 
de namus ve haysiyetimizi berbat edi
yordu. Onun için aldığım tabanca ile 
annemi vurmağı tasarlıyordum. Anneme 

gittiği yolu değiştirmesini iyi yola sap
masını birkaç defa söyledim. Fakat din
letemedim. Son zamanda yine akraba· 
mızdan olan Çolak Hüseyin adında biri
ne kaçtı. onunla oturuyordu. 

Bir gün yanına gittim. Böyle yapma· 
masını. yoksa kendisini öldüreceğimi 

söyledim. 
Bunu Hüseyin haber almış, beni ya

kaladı:. 
- Sen annen Hediyeyi öldürürsen 

seni albn kafese kapasalar ben çıkarır 
ve seni gebertirim, dedi. Ve beni sıkış
tırarak annemi öldürmek İçin kimin tcş· 
vik ettiğini sordu. 

Korkumdan : Osman teşvik ediyor, 
dedim. Halbuki bu doğru değildir. o.. 
man benim çalışbğun kahvede çalışan 
ve hiçbir ,eyden haberi olmıyan bir 
adamdır. 

Kemalin bahan ile ayni kahvede ça· 
lı tıklan Osman da zan altındadırlar .. 
Dün birinci sorgu hakimliğince bunların 
da ifadeleri alınmıııtır. 

YENi ASIR 

'c:n·19~ 
Perişan odalar 
.. 10 

Şehir meclisi toplandı 
varidat bütçesi 

kabul edildi 
Dünkü toplantıda 

ak ere •• mu ve 

Huıuıi odasındaki peritanlıiı 
~iğneeyerek arkasındaki aüılü 
elbisesiyle cemiyet içine karıtan 
kadının taraf etini anlamıyorum• 
Bu zarafet bana, battanb~ 
gösterit gibi geliyor. O aüzel el
bise, o peritan odanın aynalı do
labında ağlayıp duruyor. 

Şüphe edilemez ki giyinme, 
kadının :zarafeti, inceliği, hatti 
ruhi zaafları üzerinde en fazla 
rolü olan birşeydir. iyi giyinen 
kadın, kendisini daha iyiye ha· 
zırlıyan, cemiyeti daha inceye 
sevkeden kadındır. Bizim gibi 
giyinme bnhsında öne geçecek 
~nerjiyi gösterm;}·en cemiyetler· 
de iyinin, güzelin ve güzelliğin 
istismarı ne kadar zordur? 

Şehir meclisinin düukü top- tün ihtiyaçlara bevap verebi· 
l:u.hsında belediyenin 937 yılı lecek şekilde bir bütçe hazır· 
varidat bütçesi müzakere ve lamanın miimkün olmadığı-
kabul edilmiştir. Riyasetin bir nı, bütçenin tanziminde ha· 
teklifi nizam encümenine ha· yaJden uzak kalmdığını, 

tanesi ve doğum evi ıçın 

15 bin lira konacağını anlat· 
mıştır. Neticede belediye vari
dat bütçeıti 1,112,770 lira ola
rak kabul edildi. 

Varidat, bina vergisinden 
vale edilmiştir. Riyaset bu tek· bu seneki bütçede geçen se-
ı .f' 1 K l k b d nelerden 150 bı"n lira bir faz- belediye hissesi 105 bin lira, ı ıy e ü türpar sa asın a kazanç vergis nden alınacak 
yapılacak tesisat için bazı fir- lahk olduğunu en mühim ih- belediye hissesi 42,500 lira, 
malarla anlaşma salahiyeti ve- tiyaçların gözönünde tutuldu- tanzifat vergisinden 92 bin lira, 

iyi giynmenin her feyden ön· 
ce yüksek bir zevk, bir gurur me-
selesi olduğunu itiraf ederim.Gi· 
yinmenin kumafa, pahalıya, pa· 
raya ve renge istinat eden bir 
yeri yoktur. 

rilmesini istiyordn. ğunu söylemiş ve fevkalade tenvirat resminden 70 bin lira, 
Müteakiben varidat bütçesi- bütçe vaziyetini de ayrıca an· pazar, panayır ve meydan!an 

nin heyeti umumiyesi müzake· latmıştır. işgal resmi 85,000 lira, dellali· 
reye başlanmışhr. Bay Faik'in anlattığına göre ye resmi 12 bin lira, mevadı 

Azadan bay Ahmet Şükrü istikraz parasının şimdiye kadar müşteile istihlak resminden 25 
Böyle düfünmiyenlerin moda· 

yı, iyiyi ve güzeli anlamasındaki 
zorluk, çok defa peri tan odanın 
dolabında ailayan elbiıeden ile-
ri geliyor. 

yeni bütçe ile yeni sene için 2,086,412 lirasının ödenmiş ol- bin lira, Karşıyaka tramvay 
neler yapılacağını bütçe encü- duğunu ve bunun 1,471,000 Ji- varidatından alınacak yedi yüz 
meni tarafından izah edilmesini ras1nın belediye varidatiyle, elJi liradan ibarettir. 
istemiş ve bütçe encümeni 611,000 lirasının da hazinece Karşıyaka tramvaylarının 
namına bay Faik izahat vere· ödendiğini belirtmiştir. varidat ve masraf bütçesi de 
rek ne gibi şartlar göz5niinde Bütçede santral garaj inşası kabul edildikten sonra hafta· 

iyi giyinmek, zar af etimizi or· 
taya koymak için mutlak ıurctte 
odamızı ve evimizi tanzime bun· 
dan sonra da zevklerimizi do
iittirmeğe mecburuz 

tutularak bütçenin tanzim edil- için 17 bin lira, bal santral için ya Perşembe günü toplanmak 
diğini ve fakat maalesef bü- yirmi beş bin lira, çocuk has- üzere celseye son veriJdi. .............. lz"MiR ..... LiMAN.iND.AN .......................... K~~f ~·;~~~······· .. 
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Mart a:Yı içinde neler 
ihraç ettik ? 

mahsullerimiz hakkında bir ra• 
por hazırlamıştır. 

Pamuk tohumları dağıtild! 

80 adet pamuk ekme ma
kinesi lzmire gelmiştir 
Ziraat vekaletinin lzmir vi

layetine tahsis eU:ği pamuk 
tohumlarından yirmi ton daha 

gönderilmiştir. Bununla İzmire 
gelen pamuk tohumu miktarı 
150 tonu bulmuştur. 

Gelen tobum'ar tamamen 
dağıtılmış bulunmaktadır. Pa-

muk tohum arının ambalajı ve 

nakliye masrafı olan (2) kuruş 
ta vilayet bütçesinden tesviye 
olunmak üzeredir. 

Gelen yirmi ton geçen sefer 
noksan verilmiş kazalara dağı· 
tılacaktır. 

lzmir mıtakasında bu yd pa• 

muk ekimi için büyük hazırlık
lar yapılmaktadır. Bilhassa Al

tınova, Nazilli, Tire ve havali· 
sindeki pamuk ekilecek tarla· 

Jar sürülmüş verler hazırlanmış· 
tır. 

Ziraat vekaleti pamuk alıcı
larına bir kolaylık olmak üzere 

Avrupadan getirttiği çift çizgili 
pamuk tohumu ekme makina-

larından 80 tanesini lzmir ve 
bavalisi için ayırmış ve buraya 
göndermiştir. 

Bu makineler, pamukçulara 
Ziraat bankası mar fetiyle da
ğıtılacaktır. 

C. H. P. Göztepe ocağında 
dün gece Bayan Hasene Nalan 23 Nisan 
tarafından bir konferans veril- ·- , --
miştir. Konferansda hazır bu- Çocuk bayramı haftasının 
lunan parti başkanı ilbay Faz· ilk günüdür. 
Jı Güleç bu gibi kültürel top- Yavrularımızın 
Jantıların devamını arzu ettiği- için hazırlanınız .•• 
sinöy !emiştir. fZ7,.Z;7JJ77.z7o.ZZ/tr.z?J.7J!Z.ZZZXZZJ 

bayramı 
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SOVYETLERDE BEŞiNCi TlY ATRO 1 nunda Pastör ve B~elonun m~sai· 
FESTIVALt sine dayanarak sentetik gıda ı.şinc 

Sovyet tiyalro festivalleri, artık ana- ehemmiyet veren biolojisilcr artık bu 
nevi birer şenlik mahiyetini iktis:ıp et- iddialarını terketmiş bulunuyorlar. 
miş bulunmaktadır. Bu seneki festival, 30 YAŞINDA BABA 52 YAŞINDA 
sıra itibariyle beşincidir ve programı OCUL 
ise diğerlerine göre daha çok zengin Bundan 40 sene evvel, Robin Hood 
olacaktır. Festival 1 ila 10 cylulde, on isminde otuz yaşlarında bir adam, şi
gün Moskovada ccrayan edecek, bun- mali Iskoçyada kış sporları yaparken, 
dan sonra ise iştirak edenlerin bir kıs- birdenbire ortadan kaybolmuş ve bü· 
nu beş gün için Leningrada diğer bir tün nriıştırmalara rağmen, bir türlü 
kısmı da on gün için Ukranya ve Ros- meydana çıkmaıruştL Zavallı adamın 
tov-Dona geçeceklerdir. Lorctta isminde genç bir karısı ve 1Z 

Moskova ve Leningrad festival pro- yaşlarında bir çocuğu vardı. Bedbaht 
gramı, şimdiden tesbit" edilmiş bulun- Lorctta kocasını çok sevdiği için bir 
ıruı!.tmlır. Çok zengin olun bu pro· daha cvlenmiye.rek uzun müddet yaS 
gramda yeni ve eski büyük opera ve tuttu ve bir gün eşinin muhakkak gc
piyeslerin temsili, bale oyunları, milli ri döneceğine inanarak yıllarca bckle-
tiyatrolar, çocuk piyesleri bulunduğu di. Aradan 40 sene geçti. Artık bu lW 

disc unutulup gitmiş ve bütün ümit-
gibi sahne vaz'ı müsabaknları da mev
cuttur. Hnrkov, Kiev ve Rostov pro
gramlan da pek yakında tesbit edile
cektir. 

AZERBAYCANDA NEŞRtYAT 

ler sönmüştü. Lorctta beklediğine ka
vuşmadan dünyadan göçtü gitti. Oğ
lu ise 52 yaşına girmiş ve saçları ağa?" 
mış bulunuyordu. Geçenlerde şUnall 
tskoçyada kış sporları yapan bir gruPı 

Azerbaycanda 1936 senesinde, 87 si knrlar arasında genç bir adam bulınut' 
milH lisanda olmak üzere, 130 gazete lardır. Evvela bunun birkaç gün e~ 
inti•.arn devam etmiş ve bu müddet so'ruktan öldüğü zannedilmiş ve ~ 
zaı "uıda. bu gazetelerin senelik umu- rinde hüviyetini tcsbit edecek hiçblt 
mi tirajı 77 milyon nüsh.ııyı bulmuştur. vesika bulunmadığı için kim olduğtJ 

Ayni sene içinde 6.857.500 nüsha ola- da aıılaşılamaml§tır. Nihayet pnnJlll" 
rak 900 kitap neşredilmiştir. Sovyet ğındaki nişan yüzüğü bütün esrarı çö:t' 
Azerbayc:anında bunlardan başka 45 müştür. Yüzükte (1885 • LorettadııJl 
mecmua da çıkmaktadır ki bunların sevgilisi Robin Hood'a) yazılıdır. l:IB
senelik umumi tirajı da 833.800 nils- dise .,.,.,,.telere aksedince Amcrikad11 

b~ ' ?. 
hadır. bulunmakta olan Robin Hood'un 5,.. 
SENTETiK GIDA BIR lli-lYALDIR yaşındaki oğlu, derhal Iskoçynya ge-

'ZZ777Z77.7777.ZZ7J 
TELEFON 

3151 TAYYARE SiNEMASI 
Sun,.i olarak istihsal edilen (sentetik) lcrck babasını görmek istemiştir. 40 

kauçuk ve benzinden sonra bir gün sene evvel karların arasında kaıarnt' 
sentetik gıdalar yapıldığını da görecek ölen zavallı adam, bu müddet 1.arfınc13 

miyiz? Meşhur Fransız fılim.i Berthe- hiç şekliıii de~c;tirmiycrek, hemen şit11' 
lot bir gün şun1nrı yazmıştı: clnsanla· di dünyaya gözlerini yummuş gibi tııP" 16 Nisan 

DARIEUX 
CUMA gününden itibaı·en 

DANIELLE ile CHARLES V ANEL'in temsil ettikleri 

esrar dolu çok nezih, çok samimi hikayesidir. Baştanbaşa heyecan dolu ve büyük bir aşkın 

Ayrıca Paramunt Dünya haberleri 
SEANS SAATLERi HergUn 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 

Miki l\lavuz canlı karikatürler 
Cumartesi ve pazar günleri 1,15 de ilave seansı vardır. 

i]Cı 
rın beslenmek için küçük awt tableti taze duruyordu. 30 yaşındaki baba 
ile yağlı maddeler hapını, şahsi zcv- 52 yaşındaki aksakallı oğlunun yaıı111-
kinc uygun olan kokulu baharatını, şe- na gelmesi çok garip ve acıklı bir sıJı
ker paketini yanında taşımakla iktifa ne arzetmiştir. 
edeceği günler gelecektir. Bütün bun- Znten bir müddcttcnberi ka]bindcXl 
lnr fabrikalarda her türlü mikroptan muztarip olan iavallı ihtiyar, bnbtıS1~: 
fıri olarak ynpılacaktır.> görünce heyecana kapılarak derhal dil 

Bcrtheltonun bu satırları yazdığı şüp öldü. 
gündenberi sentetik maddeler üzerinde Şimdi yanyann bulunan mezar W: 
hayli terakkiler elde edilmiş ise de ba- ları üzerinde vak'ayı bümiycnleri haS 
zı kimselerin zannettikleri gibi sente- rete düşüren şöyle bir yazı vardır: ,-
tik gıda meselesi hakikat olmaktan çok (Burada 30 ynşında Robin J!ood 1 
uzaktır. Şimdiye kadar ya;>ılan araş- tıyor. 1937 de gömüldü.) _..:ı'ıP' 
tırmalar lUboratuvarlarm duvarlarını (Burada 52 yaşında Robin IJoou 

ır. On dokuiuncu asrın so- oğlu yatıyor. 1937 de gömüldü.) 
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Bilbao 
Sularında seyrü
sefer meselesi 
Paris, 15 (Ô.R) - "Huma

nite" komünist gazetesi hıgiliz 

vapurlarınıo Bilbao sularında 

sezbestçe seyahat edebilmeleri 
meselesinde lngiliz hükümetinin 
takıodığı tavrü hareketle meş
gul olmaktadır. Bu gazeteye 
göre Fransa hükümeti bu vazi
yetten resmen haberdar edil
memiştir ve Fransız vapurları

nıo lngiliz vapurlarile ayni 
rejime tabi olmaları için hiçbir 
sebep yoktur. Gazete diyor ki: 

"Milli müdafaamız için ve 
donanmamızıo inkişafı için tah
sisatı kabul etmişsek böyle bir 
vaziyette bu kuvvetlerden isti
fade edilmesi içindir. Bilbaoya 

Fransız vapurlarıoıo erzak ta
şımaları meselesi asla lngiliz 
vapurlarıoıo vaziyetine benze
memektedir. lngiliz kabinesi 
lngiliz vapurlarının Bilbao su

larına uğramamalarını emreden 
keyfi kararını verirken ne 
Fransız başvekilinin, ne de ha
riciye nazırınıo reyını almış 

değildir. 
Bu sebeple bu meselede 

Fransanın tam bir hareket ser

bestisi muhafaza ettiğini farz
etmek mantıkidir. Şu halde 
Fransız vapurları Bilbaoya ser
bestçe erzak taşıyacaklardır. 

Eğer asiler buna muhalefet 
ederlerse Fransız filosunun kuv
vetleriyle karşılaşacaklardır. 

lngilterede 
Hava müdafaası için 

alınan tedbirler 
Londra, 15 (Ö.R) - lngiliz 

kabinesi haftalık içtimaıoda ha
va müdafaası için bütün şe-

hirlerde sivil ahaliyi korumak 
maksadile alıoacak tedbirlerin 
sebep olacağı masrafları tetkik 
etmiştir. Belediyelerin istatistik

leri tetkik rdilmiştir. Bu ted
birlerin müessir olması için 
hükümetin masraflara üçte iki 
nisbetinde iştirak etmesi göz 
önünde tutulmuştur. 

Fransa maarif nazırı 
Atınada 

Paris, 15 (Ö.R) - Fransa 
kültür bakanı B. Jean Zay Yu
nan üniversitesinin yüzüncü 
yıldönümü şenliklerinda hazır 

bulunmak üzere Paristen tay
yare ile Atinaya hareket et
miştir. 
lf //// f.t7LCV?LT./ZT/LXZZZ.7.J!I 

Gazetemiz. 
~ 

An karada satış teş-
kilatı yapmıştır 
Gazetemizi okumak isti

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

Yeni Asır gerek Ankaralı 
okuyucularını tatmin etmek 
ve gerek lzınirden Ankaraya 
giden okurlıırını alıştıkları 

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

Akba Kitap evi 
Karaoğlanda Ali 

Saman pazarında Dur 
AH 

Yent,ehlrde bayi 
P.,uıatafa 

TütUncU Ali Ekber 
Ahmet Enver bakka

llyesl tutun gişesi. 
Ta,handa gazeteci 

Yakup 
Tutuncu kardeşler 

Pazarı 

Pı stacıda gazeteci 

fErtrAalR ah te3 

ispanyada 
Deniz harbı 

Üniversitedeki ihtifal 

yapılan ihtifal de ateşin 1 
nutui<lar söylenmiştir 1 

J: ntakya, lskenderunda 
zulüm devam ediyor 

Londra 15 (A.A) - Royte• 
rin öğrendiğine göre Bask 
sahilleri açıklarında bir deniz 
muharebesi vukua gelmesi 
muhtemel görülmektedir. Zira 

haber alındığıoa göre lspanyol hü• 
kümetine mensup filodan bazı 
gemiler Gaskonya körfezine 
doğıu yola çıkmıştır. 

hakkında 

Silah aran1ak bahanesi ile evlere 
hücum edilmekte ve •.• Hitler - Mussolini 

mülakatı 
•• •• Mi tat Cemal uç reJını 

bir rrıukayese vaptı 
lstanbul, 15 (Telefonla) -

Şairi izam dahi Abdülhak 
Hamid için üniversıtede yapı
lan muazzam ihtifalde Fuat 
Köprülü, Ali Nihat, Milat Ce
mal, lsmail Habip ve genç 
üniversiteliler tarafından ateşin 
nutuklar söylenmiştir. 

Namık Kemal, üç hamal ta
rafından gömülmüştü. Bu saray 
devrinde idi. Tevfik Fikret, 
aşiyanının iki odasında topla
nan mahdut bir zümre tarafın

dan toprağa terkedilmişti. Bu 
meşrutiyet devrinde idi. 

lstanbul, 15 (Telefonla) -
Halepten bildirildiğine göre, 
Belan dağlarıoda askeri ma • 
nevra!ar yapılmaktadır. Fran· 
sız tebaası olarak bir suru 
halk askeri elbiseler giyerek 
bu man~vralara iştirk etmek· 
tedirler. 
Şamdan bildirildiğine göre 

T.Urk köylerinde silah aramak 
bahanesile akla gelmedik tah
rikat ve işkenceler yapılmakta· 

dır. Üçoba köyünde ancak iki 
av çiftesi bulunmuştur. Çifte
lerin bulunması bahane edile· 
rek bu evler yağma edilmiştir. 
Bu iki köyde maznun s&yılan 
dokuz kişi ellerine kelepçe 
vurularak Beyruta gönderil
mişlerdir. 

Silah aramak h:ıhanesiyle 
evlere hücum edilmekte ve 
kadıoları çırçıplak soymakta
dırlar. Hatiplerden Mitat Cemal üç 

rejim hakkında bir mukayese 
yaparak dedi ki: 

Büyük Hamidin tabutu bir 
kolundan millet, bir kolundan 
devlet tarafından tutularak 
toprağa terkedıldi. Bu da 
Cümhuriyet devrindedir. Yeni kanunlar yapılıyor 

Roma, 15 (A.A) - Yabancı 
gazete mümessillerine salibi· 
yettar makamlardan verilen 
cevaba göre B. Hitler ile B. 
Musso'ini arasıoda vukua ge• 
lecek bir görüşmenin tarihi 
henüz tespit edilmiş değildir. 
Mamaf h B. Mussolininin B. 
Hitlere iadei ziyarette bulun
masının pek tabii olduğu tas• 
rih edilmiştir. 

Atlantik 

Vekaletin bir kararı Sıhhiye, Posta, Gümrük ve Kızılay Hava seyahatleri 
yarışı kaldı 

anlaşmasile bağlandığımız Klering 
ülkelerden 

• • 
ıçın hususi bayraklar Vaşington 15 (Ô.R)- Ame· 

rika milli havacılık cemiyeti 
Fransız hava kulübü tarafından 
bu sene için tertip edilen an· 
lantik bava seyahatları yarışı· 

nın gelecek seneye bırakılma
sını temenni etmiştir. Bunun 
sebebi atlanlik hava haltının 
daimi olarak işletilmesine baş· 
!anacak olan bu sene içinde 
böyle bir yarış sebebile vuku· 
bulabilecek kazalarıo bu yolun 
işletilmesi üzerinde ruhi ba· 
kımdan aksi tesirler uyandır· 

masıdır. Esasen daha iptidan 
beri Amerika gazeteleri bu 
yarış projesini pek az şevkle 
karşılamışlardı. 

çimento getirilecek 
Ankara, 15 (A.A) - lktısat 

Vekaletinden: 
müracaat etmeleri lazımdır. 

3 - müracaatıo teşviki sa
nayi kanunu hük~mlerine tev
fikan yapılması ıcap eder. 

ANKARA. 15 (Telefonla) - Dahi
liye vek8.leti mesken ve arsa pahalılığı· 
nın önüne geçmek için ev kirası ve arsa· 

farın pahalı olduğu yerlerde büyük arsa
ların istimlak edilmek suretiyle ucuz ev 
yaptırılması hakkında bir kanun layiha· 
sı hazırlmakta ve tetkikler yapmaktadır. 

ANKARA, 15 (Telefonla) - Ba
rem kanununun tatbik şeklini gösterir 

bir komisyon teşkil edilmiştir. Komi&· 
yon deniz komutanı Bay Nailin riyasc• 
tinde olup Milli müdafaa, iç, Sağlık.Kül

tür, Adliye ve Gümrük hakanlıklan de· 
legelerinden mürekkeptir. 

Önümüzdeki sah günü yapılacak olan 

toplantıda proje aon şeklini alacaktır. 
Sıhhiye, Posla, Gümrük ve Kızılay 

için hususi bayraklar kabul edilmek 

Tesis sermayesini ucuzlatmak 
maksadiyle alınmış o!an aşağı
daki prensip kararı alikalılarıo 
bilgisine sunulur: 

4 - Bu prensip karan Ana
dolu Ajansı ile neşri tari
!ıinden itibaren tatbik olu
nacaktır. 

nizamname projesini hazırlamak Üzere üzeredir. 

l - Tesviyesi sanayi kanu
nundan istifadesi kabul edilmiş 

···A~~i·;;;··lı~ ı;~·;i~;······'iiJ'E:I<si'i<·A·;oA:··· 
'1 l•ııııı• 

B• Ç k h t" Ankara, 15 ( A.A) - Son Ameleye hücum 
sanayiin tesis ve tevsii iç:n ır e eye 1 zamanlarda bazı gazetelerde 
lüzum görülecek tesis malze- d lktısat Vekaleti teşkilatında etmişler 
mesinden çimentonun klering Sof ya' a bazı değişiklik olacağıoa ve bu Meksiko, 15 (A.A) - Beyaz 
veya benzeri anla~ma mevcud ) ıırada Türkofisin iç ticaret muhafızlar teşkilatları bir tar· 

Sofya, 15 (A.A - Sofyaya umum müdürlüg"ünün ilga VP.ya ı d ı memleketlerden idhaline müsa- a a ça ışan yüz kadar ziraat bir 'Çekoslovak murahhas hey- tevhid edildig-ine dair bazı 
ade edilecektir. eti gelmiştir: Heyet iki mem· haberler görülmüştür. Bu ha· amelesine hücum ederek bun· 

2 - Alakalıların gir kararı lekı:t arasında. ticari mübade- berlı:rin tamamen asılsız oldu· lardaıı otuz tanesini i>ldürmüş-
hükümlerine tevf!kan müsaade leleri fazlalaştırmak için bükü- ğunu beyana Anadolu Ajansı ler ve bir çoklarını yaralamış• 
istihsali için iktisat vekaletine metle müzak~reye R"irişecektir. mezundur. !ardır. 

Flistin 
................................. R;;r···y-~·~~ .... b~.i~'Ji;;~ ...... ;~i.~i' .................................... f ii ii'k .... ;;~;~~~·ı~· ikiye bölünecek mi? 

Kudüs, 14 (A.A) - Filistini 
ikiye bölmek hakk ndaki proje 
yakln şarkta Arap memleket· 
!erinde zihinleri işgal etmekte 
ve birçok aleyhte mütalealara 
sebebiyet vermekte devam 
ediyor. 

Başvel<ilimizi ve refakatlerindeki ze-
vatı kısa bir nutukla selamladı 

- Baş tarafı birinci sahifede_ SOFYA SEYAHATİ dun ettiği mütalbsındadırlar. 
tir. Belediye reisi, Türk ricalinin Sarayo- !STANBUL, 15 (Telefonla) - Ad· Samo Prava gazetesi-de başmakale-
vaya gelmesinden önce halka hitaben riyatik sahillerindeki seyahatlerine de· sinde şöyle yazıyor: 
neşrettiği beyannamede diyor ki : vam etmekte olan Başvekilimizin av- Türk başvekili İsmet lnöntlnün hü-

cAtntürkün sevgili mİ'lafirlerini can.. dette Sofyada beş saat kadar kalacak· kümet merkezinde bulunuşu ecnebi 
dan bir sevgi içinde karşılamak üzere }arı teeyyüt etmiştir. Sofya siyasi maha· memleketlerde birçok tefsirlere yol 
halkın şehir güzergahındaki büyük fili bu ziyarete ehemmiyet veriyor. açmıştır. Bütün bu neşriyat Türk dev
meydana toplanması ve misafirlerle bir .. ' Temps gazetesi, Sofyadan geçerke~ let adamlarıyle Stoyadinoviç. mülaka-

likte şehre gelineceği bildirilir.~ Başvekilimize gösterilen yüksek aevgiyı tının mühim bir hiidise olduğu merke-
SPUT DöBROVNIK bilha•sa tebarüz elliriyor. zindedir. Türk devlet adamlarının Bel-

BELGRAD, 15 ( Ö.R) - Türkiye Sofyadan bildirildiğine göre Baıveki· gradda gördükleri hararetli kabul res-
Başvckili General ismet Jnönü ve refa.- limizin ziyaretini müteakip Bulgar Baış- mi ziyafette söylenen nutukların sa

katlerindeki zevat pazar gününe kadar vekili B. Köse lvanof yaz sonuna doğru mimiyeti mükfilemelerin dostluğu hep 

Split ve Döbrovnik'i de gezerek Bclgra- Ankarayı ziyaret edecektir. bunlar Türkiye ile Yugoslavyanın mü
da avdet edeceklerdir. Döbrovnikteki Belgrad, 14 ( A.A ) - Sabah gaze- tekabil münasebetlerini i.n1tişaf ve tar
şenliklerin emsalıiz olacağı öğrenilmiştir. teleri ve akşam gazeteleri ilk sayfala- sin ettirmek ve Balkan antantının Jru-

TEBUG rını Türkiye başvekili Ismet Inönii ve rucu siyasetinde sebat etmek hususun-

B EL G R AD 15 (Hususi muha- hariciye vekili Rüştü Arasın ziyaretle- daki azimlerinin birer delilidir. 

birimizden) - Konuşmalardan sonra. 
neıredilen tebliğ ıudur : 

c Türkiye Cümhuriyetj hükümeti Baş
vekili Ekselans General lımct lnönü ve 
Ekselans Hariciye vekili Dr. Tevfik 

Rüştü Arasın Belsırad ziyertlcri müna
sebetiyle, Türkiye ve Yugoslavya rı· 

cali arasında müdavclei. efkarda bulunu.
larak görüşmele-re esasa olan bütün me
selelerde muvafık ve mutabık kalındığı 
müşahede edilmi§tir. 

Bundan başka Türkiye ve Yugoslav· 
ya hükümet1erince jmza_ edilen misaklar
dan mütevellit taahhüdat ve gayeler de 

gözden geçirilmiştir. tki devlet ricc.li bu 
münasebetle de bütün taahhüdatın ve 

misaklardan mütevellit angajmanların 

Balkan Antantı misakıyle Akvam Cemi
yeti mi.sakına ve Türkiye ve Yugoslavya 

dış politlkalarına tamamen uygun gel
diğini ve barıp Azami surette nafi ol .. 

duğunu teyit etmişlerdir.> 

ARASIN BEY ANA Ti 
BELGRAD, 15 (Hwıusi muhabiri· 

mizden ) - Politika ııazelesi bu
günkü sayısında Dr. T evlik Rüştü Ara· 
sın beyanatını nc~retmektedir. Hariciy.e 
Vekilimiz Balkanlar sulhu hakkında ıun• 
ları söylemiştir : 

cSulh iateriz, bunu daima ileri ııiirdük. 

rine tahsis ebnekte devam ediyorlar. Bu gazete makalesini şöyle bitirmek-
Gazeteler Oplenatzda kral Aleksan- tedir. 

drm ve Avalada meçhul askerin hatı- Türk Yugoslav dostluğunun takvi
rasını taziz eden dost ve müttefik Tür· yesi eski Balkan Balkanlılarmdır pren
ki~·eden gelen mümtaz misafirlere Sa- sibinin tarsin bulmasıdır. Balkanlar 
madia halkının gösterdiği hararetli ka- Balkan. antantını yaratan ve onu Jruv-

b 1 .. t b ·· ttir' 1 vetlendiren devlet adamlarının kıya-u u e aruz e ıyor ar. . 
Vadinovatzın sokaklarına sayısız bir seti sayesinde sulhun en ziyade müem

halk kütlesi toplanmıştı. Başvekil İs- ment bulunduğu Avrupa mıntalı:ası ol-

met lnö~ü otomobilinden inmiş y~- mu~~GRAD, 14 (AA) _ Serginin 
sın Türkıye yaşasın Kamfıl Ataturk ku·· •adın ·· ki T·· lı: · ·ı .. ı mutea p ur zıyaretçı er yan· 
yaşasın İnönü avazeleri arasında şeh- lraında Baıvekil Stoyadinoviç olduğu 
ri yaya olarak gezmiştir. halde Belgrad tayyare lı:arargfıhına git· 
Gazeteler güzide Tüı·k misafirlerinin miılerdir. 
ziyaret edecekleri başlıca şehirlerde Stoyadinoviç Karargalı kumandam 
teşkil olunan kabul heyetlerinin de ~e diğer yüksek rütbeli subayları tak
halka hitaben neşretikleri beyanname- dim etmiştir. Birçok takip tayyareleri 
!eri de ncşrebnektedirler. Bu beyan· ıiddeıli bir rüzgara rağmen en çetin 
namelcrdc ezcümle dost ve müttefik canbazlıklarda bulwımuşlar ve lımet 
Türkiye devlet adamlarının şehrimizi lnönü ile Arasın takdirlerini celbetmiş
ziyareti bizim için büyük bir şereftir. )erdir. 
Deniln_ıektedir. BELGRAD. 14 (AA) - Türkiye 

Matbuat ayni zamanda İ•mct İnönü Hariciye Vekili Rü,tü Ara• ile Stoyadi
ve Arasın Belgradı ziyaretleri müna- noviç ve maiyetleri Trejevo ve Kroka~ 
sebetiyle ecnebi matbuatında intişar eevaç adalarına ııiımişlerdir. 

eden yazıları da iktibas eylemektedir. Yarın ismet lnönü, Ar•• ve Stoyadi-
Politika gazetesi diyor ki: noviç Saray Bosnaya v~ oro.dan da Yu-
Gerek Yugos]avyanın siyasi maha- goslavya sahillerin~ gid.c~' ,..,.dir. Bu 

fili gerekse ecnebi memleketler Türk ziyaret münasebetiyle ıı:erck Saray Bos
devlet adamlarının Belgrada yaptıkları nada ve ııerckse diğer tehirlerde müm
dosthık ziyaretinin BclJ.anlarda . su!- taz Türk misafirlerini kabul • io büyük 

Ankara 15 (A.A) - Türkiye 
Tiftik cemiyeti kendi imalat· 
hanelerinde dokutturduğu muh· 
telif renkteki yazlık sofları 
satışa çıkarmıştır. Cemiyet tif
tik mensucatıoıo revaçını temin 
etmek ve ayni zamanda hal
kımıza Ankaranın bu kumaşını 
bir hatıra olarak giydirmek 
istediği için kumaşları maliyet 
fiatına sattırmaktadır. Bu ku
maştan enleri 70 santim olan 
beyazlarının metresi 150 ve 
renklilerinin 170 ve enleri 
altmış santim olan muhtelif 
renklileri de 100 kuruştur. 

Irak Başvekili ve Maliye 
Nazırı biri Yahudi, biri Arap 

olmak üzere Filistinde iki dev· 

let vücuda getirmtk fikrinin 
aleyhinde üulunmuşlar ve de· 
mişlerdir kı: Böyle bir parça
la il ma neticesinde Arap ve 
Müslüman aleminin Flistini 
tamami le kaybetmesi tehlikesi 
mevcuttur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
DALLARDAN SESLER: 
------------------------~~----B 0 ŞAN M A DAVALARI 
Her boşanma davaııının celsesi bir ail'!nin kirli çamaşır •• 

petlerinden birini mahkeme aalonuna bofaltıyor. 
Gidi celse talebinin tam sıra•ında ortaya atılmaııındaki ih

mal, bir aile içn -sonları ayrılık dahi olaa· Jaima mektum kal· 
maıı icap eden huıuıiyetleri çırılçıplak dinleyicilerin önüne fır. 

latıyor. 

BOJanma davalarının hemen ekıeriıi iıbat mev:zuu çok ge
nif olan «Şiddetli geçimsizlik» sebebine i•tinat ediyor. 

Davacı, geçimsizliğin müıterek hayatı çekilme:z hale getire 
cek kadar fiddetlendiğini iıbat uğrunda yakası açılmamlf hi· 
kiiyeleri, emsali duyulmamıı maceraları seferber hale getiriyor. 

Taarru:za uğrayan hasım tabii rahmet okumıyor, ayni mahi· 
yette kuvvetlerle mukabil taarru:za geçiyor. Hulasa, iki taraf 
birbirlerinden feref, haysiyet namına ne varıa hepsini parça· 
lamak ve boğmak için bütün kuvvetlerini sarfediyorlar. 

Her dava, muhakkak bir «talak» kararına bağlansa dahi yİ· 
ne tarafeynin fahsiyetlerine, karakterlerine, ruhi temayülleri
ne ait -doğru, yanlış· birçok feyler öğrenmİf oluyonı:;r;. 

Ba:zan bu davaların araıına -hiç umulmadık bir :zamanda· 
barlfma giriyor. Mahkeme uılonıında, yü:zlerce kifinin önünde 
birbirlerine en ağır isnatlarda bulunmuf olan karı kocayı bu ae· 
fer kolkola sinemadan çıkarken görüyoru:z. 

Ne olur? T araleynin talebine ve hakimin tahririne lü:zum 
kalmadan bütün bo,anma davalarının durufmaları gi:zli olsa. 

Hiç olma:zsa funun bunun karakterini, ha:zun kabiliyetini te
mayüliitını ve bütün bunların kendisine ka:zantlırdığı sJatları 
öğrenmemi, oluru:z. 

MURAT ÇINAR 
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Taç giyme töreni • 
ıçın 
• ispanya meselesi A.Kamarasında 

V. Çurçil bir tavassut 
Yaj>ılmasını istedi 

Faşizmin .. -
Yıldızı sönmeğe 

yüz tutmuş .•. Londrada hazırlık var 
- ·--

Londrada gece hayatını yaşıyanlar, bizim paramızla en 
aşağı bir gecede otuz lira harcamak kudretinde 

olanlardır. Onun için gece ikiye kadar 
dışarıda kalanlar çok azdır 

lngiliz hükümetinin siyasetini t.akbih 
eden takrir reddedildi 

PARJS, (ö.R) - cM101 SOCIA· 
Ll5fE-, gazetesi Brüksel intihabının ne• 
ticelerini tetkik ederek soruyor : Belçi• 
kada olduğu gibi dünyanın diğer yerle• 
rinde de Faşizmin gerileme halinde ol· 
duğu neticesini çıkarmak mümk\in mü• 

Londra, l 5 (ö.R) - ispanya ~~ r 
dür ? Hemen bu hükmü vermek cür'et 1 

larında seyrüsefer eden lngÜiz vapur· el 
olur. Fakat bunu gösteren emareler e 

larının himayesi meselesi hakkında A- yok değildir. Almanyada gizliden giz• 
Taç giyme münasebetiyle, Londra, bile içki verilmez. Bundnn dolayı, tiyat

.rliz binlerce yabancıyı bekliyor. Bu tö- rodan çıktıktan sonra. bir bardak tar•P 
renin unutulmaz bir hadise olabilmesi veya f81Dpanya içmek istiyen bir kimse, 
için, gündüzleri, fngilterenio hn§metiyle çok acele etmek mecburiyetindedir.Ak
mütenasip geçit resimleri, alaylar yapı· i takdirde, polisin tayin ettiği saat yak-
1.acaktır. Ya gece olun<:a, bu yabancılar l~ırken, garsonun gelip elinden kade
nasd vakit geçireceklerdir ? Daha doğ- hini alması ve ıarap veya f8.mpanyası 
nısu, lngilterenin gece hayatı, bu ya- yerine maden suyu §İ§eııini koyması ile 
hancılara neler gösterebilecektir?. karıılaıır. Gece, polis saatinden sonra 

«Gece hayalı» puriten • Viktoriyen içki içmek için bir çare vardır , O da ge-
Londrarun hiç iştirnek istemediği bir ce kulüplerine devam etmektir. Bu ya-
eydi; bundan dolayı, kendisiyle Parisin ~ kaldırılması için seyyah ve eğlen· 

bu bakundan mukayese edilmesine ta· ce endüstrisinin aarfetüği bütün gayret
bammül edemezdi. Fakat, cihan barbi ler bo§a gİl:DÜ§tİr. Bu nizamı koyanlar, 
bittikten sonra, lngili.z kadın ve erkek Şark sonu ile Gnrp sonu arasmila bir 
gençliğinin telakkı1eri o kadar değiıti fark .. t ek . etı' d d ğil" d' ı B • goze m nıy n e e ır er. u 
ki, bir zamanlar bu gençlik sayesmde • ibarla • 1 ,:_L: ___ ed 

• , b" k yl I • it , umumı ytt ere ulll&MU" en 
ynııyan Pansın ırço eg ence yer en, 
lcapılannı kapamak mecburiyetinde kal- Londranm gece hayatı kısa sürüyor; ga
ddar. Bir zamanlar dünyanın eğlence cenin aaat ikisinden evvel, hatta daha 
merkezi diye nam vermiJ olan Parisin önce, bu muazzam fCbrin sokaklan bom

töhreti azalmağa baıladı. Buna mukabil, bot kalıyor. 

Zaten gece aaat ikiye kadar d1§8nda 
kalanlar pek azdu. Çünkü, Londranm 

haneler de yoktur. Yalnız, bol bol dans vam Kamarasında dün akııam çok şid- liye bir Hürriyet partisi kurulmuş, hiç 
--'onlan vardır. Bu vaziyet oöz önüne f detli müzakereler olmuştur. İngiliz ka- I b f 1 b 1 t r 
-... • bekleni miyen ir aa iyete aıı amııı ı · 
,.etirilince, orta halli kimselerin Lon- binesinin general Frankoya muhasım l d l I d f • al h ., Küçük Antant ev et erin e qıst ey • 
drada oece bayatı diye bir havat geçir- taraf sıfatını tanımamakla beraber in- ı b b ı. • " 

1 

darı nümayişler ir irini takip etme.ı;.tlY 
melerine imkin olmadığı anlqdır. giliz vapurlarının şimdilik Bilbao sula· dir. İspanyada ltnlyan kolonlannın boz· 

Asd dikkate deg-er olan cihet, kır•· ı rından sakınmalarını tavsiye etmesi mu- d d A · k B 1 "k d gunu miıni ar ır. meri .a ir eşı ev· 
liçe Viktorya devrinde olduguw gı"bi, hnlif partiler tarafından şiddetle tenkit 1 l t1 d H l I h d k" · e erin e it er a ey in e ı nümayış· 
Londranın hayab üzerinde hala kilise- edilmiştir. Meclise hükümetin bu kara- 1 l d kk lb k d' o·- r er nazarı i ati ce etme te ır. ıge 
nm• tesır• ve nüfuzu olmasıdır. Meseli, nna karşı verilen teessüf takriri İşçi par• f 1 ,, k h l ..: tara tan ı...Utin Ameri a cüm uriyet e•• 
biç kimse cumartesi ak§amı balo tertip ı tisi namına B. Attlee ve muhalif Liberal Cümhuriyet ispanyasına gittikçe dahli 

etmez. Sebebi, pazar uününe balo ile, ı partisi namına da B. Archibold Sinclair ı fnzln sempati gösteriyorlar. Bütün buo· 
daha doğrusu zevk ve eğlence ile giril. tarafından imza edilmişti. B. Churchill )ar Faııizm için sür'atli ve felaketli bir 
rnİf olmasından çekinilmesidir. Pazar İse ispanyada çarpışan iki taraf arasında B- Çaıçil inhitata delalet ediyor ve Demokraııi· 
günü tiyatrolar da kapalıdır. Sinenıala- bir tavassut yapılmasını teklif etmiştir.. Hatip B. Churchilin sözleri hakkında 

1 

leri memnun ettiği kadar hiç güphcsiz 
nn öğleden sonra saat altıdan itibaren Muhalif liderlerin tenkitlerine cevap şunları söylemiştir : Berlin ve Romada endişe uyandınyor.• 
açılması için mn almmcaya kadar kıya- vermek üzere söz alan Hariciye nazırı Bu beyanattan dolayı müteessif de- Belçikanın Faşizme temayül etmesi Fa· 
metler kopm•ııttur. B. Eden ispanyada bir veya iki taraf w·1· F'lh k"k J ·1 1 l iht' ı · · · b .. ··k b" k 1 d Bu -:r gı ım. ı a ı a ngı tere spanyo ı· I şızm ıçın uyu ır uvvet o ur u . 

Pazar gününün tehirlerde mukaddes nezdinde harbe iştirak eden ecnebi gö- lafına hatime çekmek imkanına sahip ümidin suya düşmesi her halde BerJin ,,e 
addedilmesinden vakit ve halleri yerin- nüllüleri meselesinin Londra ademi mü- olsa idi büyük bir ihtimam ve büyük Roma için büyük bir inkisar olmuştur. 
de olanlar İstifade ehnekte, cumartesi dahale komitesinin gelecek içtimaında bir faaliyetle bu işe girişirdi.» cPOPULAIRE DE NANTES> ayıÜ 
ile pazar günlerini cVikend» de (hafta müzakere edileceğini liatırlatmış ve bu Bu tedbirlerin bilakis dahili harbın mütalaadadır : Bütün memleketlerin Fa• 
sonu tatili) geçirmek makaadiyle sayfi- nokta üzerinde iyi bir neticeye varma- sona ermesini kolaylaştıracağı hakkında- şist cereyanları birbirine dayanır. B.Oeg
yelere gitmektedirler. nın ümit edildiği bir sırada ademi mü- ki itirazlara cevap olarak B. Baldvin relle Almanya ve ltalyadan müzaheret 

Hasalı eskiden olduğu gibi bugün de, dahale siyasetinin nihayeti manasına demiştir ki : görmekte idi. Şimdi beynelmilel Fari%• 

Londrnnm eğlence yerlerinden zevk ve 
aaf alanndan bahsediliyordu. Çok geç
meden, Londranın birçok otel ve lokan
talannda, Parisin klasik mutfaklarından 
daha lezzetli yemeklerin pqirildiği ha
beri dünyanın her tarafına gitti. 

pazar gelince, Londra ölü bir ıehir olu- gelecek olan bazı tedbirler alınmasının - Bu meclis haricinde de duyulacak min yıldızının sönmeğe başladığı iddi11 
gece hayatmı yqıyanlar, bizim paramız yor. Buna mukabil, kafalarmı dinlen- çok müessif olacağını söylemiı ve şun- olan bu gibi sözlerin söylenmiş olması- edilebilir. Hatta yakında büsbütün kay• 
ile en aşağı bir gecede otu:z lira harca- dirmek istiyenler için bundan daha rahat lan ilave etmiştir : na teessüf ederiz. Eğer bu memleket bolacak derecede 1 

!ngiltere bir zamanlar üveyi evlat 
muamelesi gören opera da dahil olmak 
üzere, Londranm tiyatro ve müzik ale
mi büyük bir eanldı.k göstermeğe bat· 
ladı. Hele, Latinlerden ziyade Anglo 

aabonlarm üzerinde tesirini gösteren 
caz müıiği dünyayı fethettikten sonra, 
Londra. FraDSIZ rakibinin bir dans ıeh
ri diye dünyaya yayılan ıöhretini ıilik 

bir hale soktu. 

mak kudretinde olanlara inhisar etmek· patırtı ve gürültüden i.zade bir tehir güç cGemilerimizin seyrüseferini himaye sulhun muhafazasına hizmet etmek isti· 
tedir. Bu kadar iyi bir parayı harcama- bulunur. için bu mıntakada konulmuş olan mayn- yorsa İspanya işlerine karışmamak siya-
ğa dermanı olmıyan1ar için, tiyatro ve- Pazar günü eğlenmek, hoı bir vakit leri nazarı dikkate almağa amade bu- setine devam etmesi bunun için en elve• 
ya sinemadan çıktıktan sonra, köıe geçirmek isti ·en bir kimse, ıehri terket- lunurdurn. Fakat Avam kamarası unut- rişli yoldur. 
bqlanndaki cotomablardan birine uğ- mek mecburiyetindedir. Çünkü Londra mamalıdır ki bu iı büyük bir İştir. Ve Müzakere neticesinde hükümetin si
rayıp ayak Üstünde yeyip içmekten haf· daha aabah aykusl.Dlu almadan, civarını bizim lspanyol işlerine müdahale etmek- yasetini takbih eden muhalefet partile
ka bir çare kalmıyor. çeviren yüzlerce, h tta binlerce gazino le itham edilmemiz gibi bir netice vere- rinin takriri 105 reye karşı 345 reyle 

Londra, Paris, Berlin veya Avrupa· ve lokantalar ıebirden gelmit halkla dol- bilir. reddedilmiştir. 
nın diğer büyük telıirlerinde olduğu gi- mUJtur. Kili.aedelö papaalar, bu eilence ...................................................................................... .. 

bi, kahvehane, gazino nedir bilmiyor.ı, yerlerinden ti Londray• kadar gelen Almanya Rusya ile anlaşacak 
bittikten sonra bat dinlendirecek, bir j cazın ıesini qtimesinler diye kulaklaİ1ııı 
iki bira içerek ucuza eğlenebilcek bira- tıkamaktadU'lar. 

Hitler generallerin fik-lktısadi görüşmeler etrafında 
....................................................................................... 

takip edecek • • 
rını 

Bazı şartlarla 
Bir beynelmilel ekonomi 

konf.:transına iştirak 

edeceğini bfldlrmlş -· BROKSEL, 15 (ö.R) - Almao 
ekonomi nazırı ve Reichbank umuın 

direktörü doktor Şaht d.ün Belçika bat• 
vekili B. Van Zeeland ile birlikte öğle 
yemeğini yemiştir. 

Bu z.iyafetin davetlileri çok mahdut 
olduğundan iki devlet adamı uzun müd• 

V R• bb s 1 B• ) • • det bıış başa görüşmek imkanını bul-
0 D 1 entrop OVyet er )f iği muşlardır. Akşam saat 18 de B. Van 

Dr. Şaht şimdi Paris 
Londraya g· cek 

fngilterede toplantılann, balolann, eğ
lencelerin, hususi evlerin salonlannda 
tertip edilmesi ve dar bir çerçeveye sı
kıftmlması asırlardanberi bir adet, bir 
anane halinde idi. Fakat cihan harbin

den sonra, bu gı"bi eğlencelerin, hususi
liklerini terkederek umumi salonlara,bü
yük otellere geçmeleri, Londradaki ha
yatın inkişafında çok büyük bir tesir 
yaptı. Şatolar, tanınmq ailelerin konak
lan, bu gibi toplantı ve eğlencelere ka
pılarını kaparlarken büyük lokanta ve 
oteller, dolgun yekfınlu hesap pu.slala
nm ödemek kudretinde olan ve nkm 

alan gelen halk yığınlarına kapdannı ar
dına kadar açtılar. Bu suretle, on doku
zuncu asrın inhisarı, tavır ve hareketleri 
ile para cüzdanlanndan bıqk hüviyet
lerini tevsik eder birşeyleri olmıyan bir 
çok yeni unsurların lehinde olarak yı

kıldı. Sokaklar, baıtan ba§a eğlence yer
leri, barlar, lokantalarla doldu. Bir gün 
geldi ki, Londra bir eğlence ıehri ve 
dolayısiyle, bir zamanlar Londraya hiç 
uğramadan doğrudan doğruy Parise gi. 
den birçok timal ve cenup Amerikası 
yolculannı yollarından alıkoyan bir sey
yah memleketi hnline geldi. 

Milletler mahsullerini kolaylıkla teati edebilirlerse 
Top ateşi teati etmeği belki düşünmiyeceklerdir 

ıh 
Zeeland Başvekalet dairesinde tekrar 

ile SU yapmağa memur edilecek !Alman nazırını kabul etmiştir. Alman· 

şulan arasında iş 

tıracak tır. 

b . l"w · · k k 1 1 yanın Brüksel sefiri de dün akşam dok-
ır ıgını ço o ay aş- . . 

tor Şaht şerefine bir ziyafet vermıştır .• 
Bu ziyafette Belçika Hariciye nazın B. 

PARIS, 15 (ö.R) - cProgre de Phare de la Loire> diyor ki : B.Van Daha evvelce de bildirdiğimiz veçhi
le Alman generalleri Sovyet generalleri 
ile iki memleket arasında bir ittifak ih-

Spaak ile Maliye, Sömürge, Ekonomi. 
Milli müdafaa nazırları hazır bulunmu~· 
!ardır. Henüz teyit edilmiyen bazı riva• 

Lyon> Doktor Şahtın Belçikadan Al- Zeeland Belçikada gayri müsait ııartlar 

manya için ilk maddeler temin etmek içinde iş ba~ına gelerek iiznmi ekonomik 
l• h"" · · · d d d d timallerini müzakere etmi:ilerdir. maksadiyle sarfettiği gayretler hakkın- ve ma ı urrıyetı ıa e e en a am ır ve yellere göre Alınan nazırı Almanyanıo 

b .• k 1 k b' 1 Son zamanlarda ltalyanın askeri da şunlan yazıyor : cBelçika netice iti- tn ıı anun ara arşı ırşey yapı amıya- bazı şartlarla beynelmilel bir ekonornİ 

bariyle kendi aleyhine dönecek olan si
lahların yapılmasında Almanyaya ynr-

dım etmek istemez. Almanynnın borç
larını fena ödediği öğrenilmiştir. Bu se-

beple Alman siparişleri souklukla kar
şılanmaktadır. Brükselde yaptığı teşeb-

büsc benzer bir maksatla doktor Şahbn 
Londra ve Parise de geleceği söyleni-

cağını bilen ve öğrenen adamlardan biri- kudreti hakkındaki fikri mühim surette l 
d W• B H"tl Al il . . konferansına İştirak edebileceğim bi • 

dir. Bu sıfatla dünya ekonomi ve finan• cgışen · 1 er man genera erının 
' d"" ·· 1 · · k"b d h · d .. dirmiştir. Almanynnın ileri sürdjiğü şart• 

Si 1 b . kl · d · tlarını uşunce erını ta ı e a a zıya e mu- , 
nın norma ır §e e ıa esı şar t .

1 
•• .. k d" lar ilk maddelerin tevzii hakkındaki tu• 

araştırabilecek biricik salahiyet sahibi emayı gorunme te ır. ı I 
B H' l k k d · dd ti" S j leplerinin ve Alman eski müstemleke e· 

bir kimse telakki edilmiştir. Mesele Al· . ıt er pe ya ın a şı e ı .ov- rinin iadesi esasının kabulü imiş. Her 
mnnya ve İtalyayı beynelmilel müba- yet aleyhdarı propagandalara bir nıha- h ld I ld w .. B 1• h""k"' t a e an aşı ıgına gore er ın u urne 
dele cereyanı içine yeniden sokmaktır. yet verecektir. Diğer taraftan Sovyet zi- b 

adamlarının meşgul oldukları ir mcsC"" 
Bundan sonra belki beynelmilel siyasi mamdarlımnın da ayni tarzda bir siya- lelere Brükselde temas edilmiş ve dok• 
Cereya ·ç· de gı"rcbı"lec ki d" sete teveccüh etmekte oldukları sanıl-n 1 ıne e er ır. tor Şaht ekonomile vaziyete ternr.ı' 

Yor. Kendisine bu hükümet merkezlerin- Oç taraflı Amerika • lngili.z • Fran• mnktadır. d · • l l B \1 z 1 el e en sıynsı mese e eri . an ee ao 
den de ayni cevap verilecektir. Bugün- sız pnra nnlnşması geniı1letilebilir. Ve Avrupa meselelerinin yeni bir zaviye- ile ciddi olarak müzakere etmiştir. 
kü şartlar içinde Avrupada büyük bir umumileştirilebilir. O zaman her mille- den tetkikini mümkün kılacak olan hu 11 , ...................................... . 

Fakat, eğlence, zevketmek istiyen devletin onarşi siyasetini gütmesi her tin hudutlarında yükselttiği gümrük ka· Von R..ihbenttop yaklaşma ile alukadar olarak iyi haber mur edilecektir. 
yabancılar, kendilerine pek acı gelen kes için bir tehlikedir. Her memleketin lclerinde malların girip çıkması ıç.ın Londra, 14 (AA) - Star gazete- alan mahafilde ihtimal verildiğine göre j Almanyanın Londra büyük elçiliği 
bir hakikatle karıııln§tdar. lngiltere yan emniye"le ihtiyacı vardır. Eğer büyük bir kapı açılmış olacaktır. Milletler mah- sinin siynai muhabiri bildiriyor : B. Von Ribbentrop Berline çağırılacak, de bir büyük elçinin vazifeleri hakkıo· 
kuru bir memlekettir; yani gece yansın- devletlerden biri diğerlerine ciddi te- süllerini ve yaptıkları eşyayı kolaylıkla Londrada sanıldığına göre Hitler ve Londraya gönderilmesine sebep teş·; daki telakkiler daha mazbut meslekte0 

dan sonr yahut i tisnn gören b:ızı Jo- min'.lt vermekten istinkii.f ederse bu em· tan ti edebilirlerse top ateşi taati etmeği tarafından harici siyasette yapılması dü- kil eden Garp paktını hazırlamak üzere f yetişme bir diplomat tarafından işgııl 
k::ıntal rde ~ .. , :ı.·.:t ., rı:- ra, bir d .. mla niyet aar~ıl r. belki artık daha az düşünebileceklerdirl ı şünülen değişiklikler Almanya ile kom- Sovyetler Birliği ile sulh yapmağa me· olunacaktır. 

~~~~~~,~...,-w~~w~~~~~!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
,Te;ıika Np. 9 f - Hazret dedi .. Ben onun bu işi na- j kiknten İstihbaratını düşmanlarımıza u- odayı donuk bir renk içine gömmüşdiir. tiyacını duysam bile sana, senin me,rk•• """ 

Aşir •· Romanı 

• 
..... ~·.·P.~~.~~~~ı.ı .. ~.~~~!~ .. ~!!~!? .. ~ ............... Y.§P.~!.~:.Y.~.l!.~P.~f!! 

- Sız mi çağırdınız? rence) i bile zor h·arckete getirir. 
Karşısındaki adam ince bir kahkaha -Bilmem ama .. Ben biraz menfi ruh-

ile ona bakıyordu. O zaman Hasan bu- luyum nrkadaş .• Müsbet İiileri nazuiye
nun Paul olduğunu sezdi. O da gülerek ye tercih ederim. Allah vere de söyle-
ynnına oturdu. diklerin doğru çıksın.. Kızıl ~ytandan 
-Tnnıyamndın beni hazret.. ne haber? 
- Vallahi tebdili kıyafette o kadar Hasan bir lahza düşündü ve: 

muvaffak olmuşsun ki seni burada kim- - Casus olduğu tahakkUk etti, dedi. 
se tanımazsa bu muhim ıçtimaa İştirakin - Malum .. Fakat onu nasıl yakala-
güç olur. yacağız? 

- T ertibatımızdn tam hareket et- - Bütün araştırmalar mevsuk bir ne-
miyoruz Hasan .. Benim gibi buraya ba~- tice vermiyor. Haberleri nasıl uçuruyor 
kalan da giremez mi? bilmem. Geçenlerde uydurma bir istih-

- Hiç zannetmem. Çünkü binayn za. kam planını mahswı çaldırttım. Bütün 
rar vermiyecek surette bütün dühul du- sıkı takiplerimc rağmen onu da oraya 
var ı.•e kapıları hafif bir temasla infilak uçurduğunu söylediniz. , 
edecek şekilde tahkim edilmişti. Ayni Gözleri hırsla yanan yüzba§J kalbi ve 
z manda etraftaki dükkanlara muhtelif dimağı arasında bocalıyordu. Paul poı 
kıyafetlerde nöbetçiler dikilmi~tir. Şe- bıyıklarını parmaklan ile burarak ar
hirde de kurulan örfi idare bizznt (Lııv- kndnşının gözleri içine b ktı: 

sıl yapbğım hissediyorum. çuruyorsa bu suretle pek yakında kur- Sabit bakı"larında iradeyi hükme inkı- 1 
inde olan bir kadına inanamam ... 

- Nasıl? şuna dizileceğini ümit ederim. lap ettiren keskin bir mana vardır. 'ı KIZIL ŞEYTAN KAÇTI 
- Acele etme.. Yakında çıkacak.. Hasan erkek ruhunun ağır ve milli bir Yatakta uzanan kadın bir ara başını Yavaş yavaş başlıyan taarruzlar bÜ~ 

Çünkü bu son içtimadaki müzakere za- vazife karşısında yuğrulan hislerile sert çeviriyor. Bu sert bakışlı erkeğin kendi tün hızını alarak kum çöllerinin gögsiiolJ 
bıtlnnnın asılları bende kalacak ya.. ve sabit bakışlannı müttefik milletin er- hakkındaki hükümlerini hissederek acı 1 parçı;ılarcasına devam ediyordu. 

Entellicens servis ona bir işi .havale kanıharbına çevirdi: bir nynlık korkusu duyuyor. Bağdat hastaneleri yaralılarla dolıı· 
etti. Şimdi o benim p~imdedr. Ve beni - Muvaffak olmanı temenni ederim, Temiz bir Fransızca ile soruyor: yordu. Her dönen nefer cephedeki ntef 
kafese koymağa çalışıyor. yüzbaşı Paul, en müşkil vaziyette beni - Beni seviyormusun, Hasan? mücadelenin dehşetini anlatırken insan 

Hatan bu sözleri hayretle dinliyordu. de karşında yardımcı olarak bulacaksın 1 Hasan; hasta bir ruh taşıyordu. Güzel kulaklnnnı tıkamak mecburiyetinde kıt' 
Alman zabiti alaylı alaylı söylendi: Fazla bir şey konuşmağa vakit kal- sanatları sezer melodileri zevkle din- lıyordu . 
- Kadınlann işve ve sözlerine çabUk madı. lçtimaa riyaset etmesi beklenen ler, bir romanın hissi parçalnn arasında Fırat sahilinde iki arkadaş oturrııll1 

inanmamalı dostum... c ... :t paşa salona dahil olmuştu. günlerce kendini kaybettiği görülürdü. konuşuyorlardı. Birisi yüzbaşı Paul eli· 
- Bende o fikirdeyim. Ve kadına i- • Gece yarısına kadar süren bu toplan- Her erkek gibi bir çok kadın tanımıştı. ğeri Hasan.·· 

nanmam. Kim bilir neden bu işi yapamı- tıda bilhassa casusluğa karşı aman ver- Sevmişti. Belki de sevilmişti. Lalin ka- - Yazık kaçırdık kadım ... 
yacağına kanaat getiriyor. miyecek surette hareket edilmesi karar dınn inanmamak onda sabit bir fikirdi. - Nasıl kaçtı ... Buna hayret ediyo· 

- Ne cihetten) altına alındı. Yüzbaşı Hasan divanıhar9 cadele eden erkeğinin sıcaklığını ruhun- rum. 
- Senin, nrkadaşım olduğunu çok reis vekili olarak tayin edildi. Binti Leman karışık duygularla mü- ARTIK BEN VAT ANSIZ 

eyi biliyor. Ve bana karşı da agktan, I SEVMEK 1NANMAK MiDiR ? da duymak arzusile ona doğru ileriledi. BiR KIZIM ,, 
maşktan bahsetti. Birdenbire sana döner-f Gotelammare yakınlarındaki tanrruz- içindeki günahları affettirmek istiyen J Cepheden gelen son haberler dunsl!: 
ee üzerindeki şüpheterimizi çogaltlcnğı- ların yavnf yavaş başladığı ve cephelerin bir insanın Allaha ya)vanşı gibi kolları- 1 lan kuşkulandırıyordu. Asırlardıın~e~ 
mıza hamleder. çok ıııkıştırıldığı haberi geliyordu. nı onun boynuna doladı. Türk hakimiyeti altında yasayan C~c:· 

- O da doğrul Fakat senin kendisine Yollnr cephane, asker ve iaşe oton\o- - Bana innnmıyormusun Hasan? il Bağdadın, bu çöl şehrinin düşman el 
ld w 1 k 1 k ö •· · · "h · l" • bir h11

"
11 

tutgun o ugunu zannediyor. T cshir edi- billerile dolup boşalı,Yordu. - nanma . . . nanma . . . mrum rıne geçmcsı ı tımn ı mntemı 

ei güzelliğine hiç bir erkeğin mukavemet J Yine Hasanın evindeyiz. Kızıl rakka- bir asır daha uzasa inanmayı öğrenemez I yaratmıştı. O 
edemiyeceğine kanaat getirdikten sonra se Binti Leman orada görünüyor. Lemnnl Sevmek başka şey inanmak baş 1 Uzaklardan top sesleri geliyor·:· sc· 
beni de mat ederek vaziyeti idare ede-1 Portatif karyolanın üstünde yatan es ka şeydir. Sen de eğer beni inanmak i- ak am ilk defa olarak iki tayyarcnın 11 

t · • b d Jd 1 d d 1 ~ ·· ··1d·· B' üddet '
0 

bileceğine inanıyor. ~ mer kadın yaşlarla boğulu gözlerini dı- çın sevıyorsan un a a anırsın. ma a o aştıgı gonı. u. ır ın 

Fakat bundan evvel eyi ki ben mese-
1 
varlarda dolaştırıyor. Hasan ellerini ki- - Hep aynı şey He.san ... Sen seve- ra. onların da seslen kayboldu. . bil· 

leyi takip etmişim. Yine takip edeceğim 1 )otunun yan ceplerine sokmuş, haki ce- bilmenin en büyük ihtiyacını manasız 1 Hasıt.n yorulan asabını dinlendıre ştı· 
ya .• Bana yaklaşırsa çok güzel aşk rolü ketinin önü açık olarak ayakta dol aşı. buluyorsun... \ mek için portatif k ryolasına uuınrnı 
oynıyacağım. Tahmin ettiğim tarzda ha-

1 
yor. Ağzındaki sigarası bol dumanlarla - Binti Leman bügün inanmak ih • ı _ Bitmedi -



'tENI ASIR 

A • • azam çın 

Yirmibir Nisanda 167 Halkevinde 
toplantılar yapılacaktır 

Dr .ŞahtBelçikadabeyanatta bulundu 
Beynelmilel ekonomik bir saJih, ancak siyasi bir 
anlaşmadan sonra elde edilebilecektir, demiştir 

Ankara, 15 (A.A) - Haber aldığımıza göre ölümü bütün 
yurt içinde en derin bir teessürle ker~ılanmı~ olan Abdülhak 
Hamid adına 21 Nisan çarşamba günü bütün Halkevleriode bir 
toplantı yapılacaktır. 

Edebiyatımızın en yüksek ,alısı olan HAmidin hatırasını tazim 
ve taziz için mevcut 167 Halkevinde yapılacak olan bu toplan
blarda büyük şiirin hayatı ve şahaiyeh etrafında konuımalar 
yapılacak ve eserlerinden muhtelif parçalar temsil cdılecektir. 

Vataniler aleyhinde ce.rey&n var 
Dr. Şaht'a göre harp istiyen bir kimse mevcut değildir. Iktısadi kalkınma 

Münevverler vatanilerin 
işgüzarlığından ş · iyetçi 

Brüksel 15 (A.A)-Dr. Şabt 
düo akşam Belçika ve yabancı 
memleketler gazetecilerini ka
bul ederek a~ağıdaki beyanat
ta bulunmuştur: 

Brükselde Belçika devlet 
bankası genel direktörü B. 
Franka yaptığım ziyaret bir 
kaç haftadan beri hazırlan
makta idi. Yalnız bu keyfiyet 
seyabahmın her türlü Sansas
yona[ mahiyetini tekzibe kafi
dir. Bu noktai nazardan seya
hatım etrafında çıkardan bütün 
sansasyonel haberler hakikata 
hiç te uygun değildir. 

Belçikada bana karşı }!Öste· 
ril~n hüsnü kabulden dola
yı çok mütehassisim B. 
Frank tarafmdan verilen öğle 
ziyafetinde birçok Belçikalı 
banker, endüstriyel ve arma
tör ile buluştum ve taoııtım. 

Görüşmelerimin yegane hede
fini iki memleket arasındaki 
ekonomik ve umumi münase

betlerin takviyesi ve iyileıti· 
rilmesi teşkil eylemiştir. Bunu 
bilhassa tebarüz ettirmek is-
terim. 

B. Van Zeealand ile aramda 
herhangi bir müzakere vukua 
gelmemiş, yalmz umumi eko
nomik vaziyet ile bu vaziyeti 
iyileştirecek tedbirler üzerinde 
fikir teatileri yapılmıştır. 

Şurasını bildirmek isterim ki, 
B. Van Zeeland da büyük bir 
hüsnüniyet ve anlayıı zihniyeti 
buldum. 

Benim şahsi düşiincelerime 
göre beynelmilel ekonomik sa· 

la!ı ancak siyasi bir anlaşma· 
dan sonra elde eciilebilir. Bü· 

yük ve küçük devletler ara· 
sında Avrupanın umumi sulhu 

üzerinde anlaşmalıyız. Ben bü· 
tün kuvvetimle kaniim ki harp 
isteyen hiçbir kimse mevcut 
değildir, Böyle bir sulhun icap 
ettirdiği garantilere gelince 
bunları henüz bilmiyorum. Fa· 
kat şuna eminim ki bugün bu 
sahada varılacak bir hal sure· 
tine birkaç zaman evvelinden 
daha ziyade yakın bulunuyoruz. 
B. Van Zeland bu yolda üzerine 
aldıf!ı vazifesinde kendisine 
~-
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için bir para 
kalpten muvaffakıyet temenni 
ederim. 
Şu fikirdeyim ki B. Van Zee• 

land aramakta olduğu Ekono
mik salahdan evvel umumi bir 
sükunun tesisi lüzumuna pek 
yakında kanaat getirecektir. 
Bu bakımdan Belçikamn yeni 
bir siyasi istiklal havası yarat
mak suretiyle başardığı teşeb
büs bu sükunu temin edecek 
şartların birincisi olan karşılıklı 
hürmete varacak tarihi devre· 
nin başlangacı telakki oJnna• 
bilir. 

Almanyanın silahlanma siya
seti bu anlaşmayı işkil etmek 
şöyle dursun bilakis bu siya
sete uygu yol açmış bulunmak
tadar. Almanya silahsız bulun· 
duğu müddetçe kendisine ehm· 
miyet verilmemiştir, Halbuki 
bugün hepimiz ayni seviyede 
bulunuyoruz. Almanya ekono
mik yapıcılık eseri üzerinde 
işbirliği yapmağa hazırdır, Al
manya bundan hiç kimseyi ha
riç tutmamaktadır. 

Almanya Sovyetler birliği ile 
de daha ziyade inkişafını te
menni ettiğim çok faal bir 
ticaret yapmaktadır. 

Paris, 15 ( Ö.R) - Fransız 
gazeteleri doktor Şahtan beya
natım umumi olarak ihtiraz ka
buliyle karşılamışlardır. Bunun 
sebebi şudur : B. Hitlerle Nas
yonal sosyalist partisi ekseri· 

yetinin B. Şahtla ayni fikirde 
oldukları muhakkak değildir. 
Rayişbanlc direktörü ekonomi 

sahasında yazalan şiddet ve 
alt üst etme gayretlerine karşı 
daima ortodoks (ekonomik ka· 

idelere uygun) bir temayül tem
sil etmiştir. Dünkü beyanahnı 
yaparken de sırf kendi namına 
söz söylediğini tasrih etmiştir. 
Fakat Fransız mahfillerinin fik· 
rince bu beyanat Berlin bükü· 
metince kabul edilse bile şüphe 
ile karşılanmağa değer. Üç se· 
nedenberi Almanya beynelmilel 
ekonomik işbirliğine hazır ol
duğunu birçok defalar ilan et· 
miştir. Fakat her defasında 
hemen yeni bir takım müddei
yatı ileri sürmek için. Şu 
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an ]aşması şarttır 
halde acaba doktor Şahtan 
bu sulhçu ve uysal beyanab 
da ayni mahiyette bir manev
rayı haıırlamağa matuf değil 
m!dir? 

Esasen bu beyanatta, Fran
sız mahfillerinin iddiasına göre 
hemen göze çarpan bir blof 
hissesi vardar. Doktor Şabt 
markın sabit bir para olduğu-

nu gösterişli bir şekilde bil
dirmiş ve diğer memleketleri 
de aynini yapmağa davet et
miştir. Bu gibi sözler hakikatı 

bilenleri güldürür. Mark sa
bit bir para olmak şöyle 
dursun, mevcudiyetten düşmliş 

hayali" bir paradır. Fransız 
mahfelleri bu gibi iddialarla 

sulha hizmet edilemiyeceğini 
kaydetmekle beraber doktor 

Şahtan nutkunda yeni bir ruh 
göründüğünü inkar etmeyor-

lar. Zira ilk defa dır ki Al
manyaoın mes'ul bir dev
let adamı ekonomik bir 
anlaşmaya esas olarak bey
nelmilel bir siyasi anlaş

mayı zaruri gösteriyor. 8. 
Blum Liyon nutkunda bu fikri 
ileri sürdüğü zaman Almanya 
bunu bir tazyik vasıtası gibi 
karşılamıı ve yalnız bir e'ko
nomik anlaşmanın mümkün 
olacağını iddia etmiş idi. 
O zaman Almanya ekono· 
mik iş birliRınin umumi 
emniyeti takviye meselesiyle 
birleştirilmesine razı olmıyordu. 
Şimdi ise bilakis bunu müda
faa etm~ktedir. Bunu kaydet· 
memek bir hata olur. 

Keza ilk defadır ki bir Al
man devlet adamı Avrupa sul· 
bünden ve büyiik küçük bütün 
devletler arasında bir anlaşma 
zaruretinden bahsediyor. Şim· 
diye kadar Alman diplomasisi 
sulh meselesini bölmeğe ve 
parçalamağa çalışıyor, kollektif 
emnıyet prensibine muhalif bu
lunuyordu. Bugün başka bir 
lisan kullanması hesabına ka
tılacak bir hadisedir. 

Nihayet yine ilk defa olarak 
Almanya namına beynelmilel 
bir para anlaşmasından bah5e· 

Alman İktısat nazırı Dr. Şahi 
diliyor. Şimdiye kadar diğer 

Rahalarda olduğu gibi para sa
hasmda da Almanya kendi 

kendine yetmek iddiasında 
idi. Anlaşılıyor ki Almanya 
artık onarşı siyasetinden yo
rulmuştur ve beynelmilel eko
nomi cereyana katılmak iste
ğindedir. Fakat ciddi bir an-

laşma için münhasıran bu be· 
yanata bel bağlanamaı. Her 
halde Almanyanın tecerrüt 
vaziyetinden çıkmak istediği 

hakkında bu beyanat yeni bir 
işarettir. 

Portekizle hava 
münakalatı 

Lizbon 15 (Ô.R) - Resmi 
gazete Portekiz hükümetile In
giliz lmperial Airvay ve Ame
rikan Airvay idareleri arasında 
aktedılen bir mukavelenin met· 
nini neşretmiştir. Bu mukavele 
Portekiz hükümeti Lizbon 
ile bir taraftan lngiltere, di
ğer taraftan ş 'mali Amerika 
~rasmdaki yolcu ve eşya hava 
nakliyatını bu iki kumpanyaya 
bırakmaktadır. Portekiz hükü
meti bu nakliyat için lngiliz ve 
Amerikan tabiiyetinde diğer 
şahıslara veya kumpanyalara 
buna benzer diğer biç bir İm· 
tiyaz vermiyecektir. 

lstanbul, 15 (Telefonla) - Suriyede kör taassup cereyanını 

idare eden vataniler aleyhinde halk ara!iında, gittikçe genişliyen 
bir infial başlamıştır. Suriyeyi maceradan maceraya sürükliyen 
bu görgüsüz adamların Suriyedeki bütün halk unsurlarım nef
rete sevkettikleri anlaşılmaktadır. Aklı başındn olan arap mü
nevverleri, vatanilerin takip ettikleri siyasetin aleyhinde cephe 
alıyorlar. Münevverler: Bize akıllh bir idare lazı:ndır, diyorlar. 

• • spanya arıcıye nazırı 

Amerikalılara hitap 
radyoda 
etti 

Valensiya, 15 (A.A) - Hariciye bakanı Alvarez Delvayo dJn 
gece yarısından sonra Amerika Birleş~k devletleri ahalisine hi
taben radyoda bir nutuk söylemiş ve ezcümle demiştir ki: 

Askerlik sahasında mağlüp edilen ve kendi ellerinde bulunan 
arazide dahi hakir görülmeye ba~lanan asiler lspanyol hüküme• 
tini millet ile itilaf halinde göstermeye çalışmakta ve meşru Is· 
panyanın bolşevizm veyahut anarşi kapılarmda bulunduğunu 
ispata yeltenmektedir. Bu haberler batti çocukların bile inana
mıyacağı umacı masallarından baıka birşey de~ildir. l,panyol 
milleti bugün memleketin hürriyeti ve istiklali için çarpışmakta
dı. Zafer bizimdir. 

••a•• 
Almanya hükümeti meşhur nıuharrir 

Ludvig'i Almanlıktan ıskat etti 
Berlin, 15 ( A.A ) - Resmi gazete aileleri efradı, karıları ve 

çocukları ile birlikte Alman vatandaşhğından ıskat edilerek bü· 
tün malları zaptolunan 41 kişinin listesini neşretmektedir. Bun
lar arasıuda ezcümle şu kimseler vardır: 

Sabık sosyalist mebus Ofipieu, sabık 'komünist mebus Hugo 
Oberlein, Vossiche, Zeituog gazetesinin parlamento muhabiri 
Adolf Philipı, Bern, Frankfort üniversitesinde sabık hukuk pro· 
fesörü Hugo Singbeimer, sabık mebus Rulbric ve nihayet meş
hur muharrir Ludvig Renn. 

'.' 
Fransız Ticaret nazırı Amerikan 

kulübünde bir nutuk söyledi 
Paris, 15 (Ô.R) - Amerikan kulübünde bir nutuk söyleyen 

ticaret nazarı B. Bastid demiştir ki: Beynelmilel mübadelelerin 
inkişafı meselesi mukabiliyet zihniyetinin kabulüne bağlıdır. Her 
devlet idhalatını ancak kendi ihracatmın inkişafı nisbetinde in
kişaf ettirmeğe razı olabilir. Yalnız istemek değil aynı zamanda 
vermek lazımdır. Mazide ekonomik siyasete verilen istikamet 
beynelmilel mübadelelere manialar çıkarmıştır. Fransada olduğn 
gibi diğer memleketlerdede böyledir. Fransa mukabiliyet dahi· 
linde tavizah siyasetine hizmet etm~k arzusundadır. Beynelmilel 
ticaretin inki~afı buna bağlıdır. 

Üç taraflı para beyanatiyle üç büyük demokrasi Amerika, 
lngiltere Vt! Fransa rıulhu korumak, beynelmilel mübadeleleri 
artıracak şartlan temin etmek ve dünyanın umumi refahı v-e 
hayat seviyesini yllkseltecek bir siyaset tatbik etmek arzvsunu 
göstermişlerdir. 

- IGmbilir, ne kadar güzel bir er-~ - :Nasıl, ne dedin, kimden bahscdi- henüz terteınizbir kızım .. Fakat bu ına- ruz ya .. 
kek .sruıa onu hediye etmiştir. Öyle ya, yorsun sen .. Mazur gör beni bugUn At.! na ifade edemez. Yann, belki de ilk j Ganç Kürt kızı , lakirdısıru bitirme. 
bu kadar güzel ve ince kıza böyle bir, tın, geceden uykuysuzum da .. söyleni- fırsatta mülevves bir erkeğin kucağın-iden kbpıdan çıkıp gitmişti .. 
hediye aulır bile.. lenlerin hiç birini nnlıynmıyorum. da eriyip giderim.> * * * 

I Bu defa Altın hayretle göılerini açı- - Daha nasıl söyliycyim .. Sizi sevi- Bu söılerimin hiç birinde hilM yok Nedim pek erkenden göılerindcn §i· 
yordu: yoruın .. Bu belki de ayıp, belki de had B.Ncdim.. Ben şöyleyim, böyleyim kfıyetc başlamıştı. Görmemek korkusu 

- Bunu siz mi söyliyorsunuz? bilıncmczl.ikolacak ama hakikattır.Ho- runa,henilz kahpellğe kendimi alıştım- 1 
içinde bucalayıp duruyordu. Gözlerin-

- Şüphesiz ben .. Dnhn başka şeyler şuma gidiyorsunuz çok, o kndar kL madım. Yarın ne olup, ne biteceği ne de en ufak bir hastalık yoktu, fakat 
de söyliyebilirim. Necmiye karşı takın- Kürt kızı durmuştu, Nedim istcmiye- ınnlUm.. Neden tertemiz bir çocuf,'U ar- ağrıdığından şikayet ediyordu. Arka-

.... X~'f:/ı:.~.~. ~~~~.~!~!'.?~!. dığm tavır beni epiyce şüpheye düşür- rek temas ettiği mevzuun altından böy- kanıdan süründüreyim. Eninde sonun- daşlnrı ona bir göz doktoruna muayene 
Hayatında tasarruf edeceği -benim-ı - Nasılsın Altın, dedi. Ne~csin ınüştü. Kendi kendime: Altın güzel bir l le clddl bir vatlyet döküleceğini anla- da benim başkalariyle konu;tuğuınu edilmesini tavsiye etmişlerdi. Vakıt 

dir- diyeceği bir gecesi yoktu. Herk<7 sen? erkekle tanıştı, mutlaka onu seviyor, j mamıştı: Güzel kız konuşmasına de- anlayınca arkamdan iki kurşun sıkmı- ~y~ebneden b~ tavsiyeyi yerine ge-
sin eğlendiği veya uykuya yattığl bir Kürt kızı kendisini alıcı bir gö7Je tet- dedim. Bilmiyorum, yanıldım ml? ''am etti: yacağı ne malCtm .. öliimden korktu- tirdı. Fakat goz doktoru tuhaf bir 
sırada 0 , gezenlerin ve uyaruınlann kik ediyordu. Kı.mran çehresiyle cevap - Yanıldınız tabii.. - Size garip gelecek belki de .. Ben ğum için değil ama, onu sürilndümıek adamdı. Gözlerini tetkik eder etmez, 
günahını çekiyordu. havasız, ziyasız verdi: - Sevdiğin genç çok mu güzel Al- cahil bir kızım .. Hayatta hiç kimsem istemiyordum. Arkamdan sıkacağı muayeneye bile lüzum görmeden kes-
bir odanın içinde kaybettiği saatlara, - Siz.i arıyordum. tın? yok .. Babam, ailem cahil insanlar .. Ya- kurşunun onu hnpishane köşelerinde tirip atmıştı: 
eriterek harc..'\dığı ömre acımıyordu. - Bir şey mi vardı? Geç kız, bir türlü kendisini aıılaınak rnmaz otlar gibi, uzak ve vahşi dağla- sürünmesine kendimi inandırsaydım, - Gözleriniuie en ufak bir rahatsız. 

Onun, mütcvatl knzanciyle kendisi- Genç kız d~nüy~rdu: istememekte ısrar eden bu kaba yapılı j ~ eteğinde biten bir yaban çiçeğinin bu birleşmeye razı olurdum. lık bile yoktur, bir daha göz doktoru. 
ne söre bazı tesellileri vardı. Hiç de- - Evet, mUhun bırşey .. Ama bura- insana cevap verdi: 1 sızın gibi tanınmış bir kimseye dil Ne diyordum, şimdi esase gelebiliıiz. ~ n:ıüracaat etmemeniz yanı tavsi· 
gilsc çalışmalarından cemiyetin bir ka- da olmaz ki.. - Evet, çok güzel .. O kadar ki .. 0- uzatması garip ama.. Gönül fennan Benim, kim olduğumu anladınız tabii.. sıyedır. Sizinkisi vehimden başka bir-
Ulncı vardı. Yüzlerce dimağın müşte- - İsterseniz idarehaneye gidelim.. n~ haberi o~dan bile ~ onu seve-! dinle"?iyor'. sizden b~ de ümit et- Böyle olduğu ~a~d? .h~lu, .. ~ç s~lma. şey d~ği~dir. 
rek çalışmalariyle meydana gelen ve Ve .. yürüdüler.. bılıyorum. Cihan vız geliyor bana .. O 1mek ıstemiyorum. Ben paranın hatırı dan hoşuma gıttiğinıu soyliyebiliyo - Nedunın fona halde canı sıkılmıştı 
birkaç saatlık ömrü olnn esere bir te- Nedim yolda, bu gUzel Kürt kızının beni ister sevsin, ister alay etsin .. Ken- için kucaktan kucağa koşan bir kaldı- rum. Bu, çok .fazla bir yüzsüzlük .. Biz Şimdi ne yopacak. derdini kime anln-
selli sayılabilirdi. neler söyliye bileceğini tahmine çalı- disinden hiçbir şey isetemem .. Yalnız .. rım gülünden başka birşey değilim. zevk insruuyız B. Nedim .. Kiralık vu- tacaktı. Onun asıl hastruığı, belki de 

• 0 şıyodu. Ortada söylenilecek birşey gör- - Devam et Altın? Necmi gibi iyi ve saf bir çocuğu yak- cutlarımızla , fala bakmak bahanesile başka bir yerindeydi. Doktor da buna 
Nedim eski bir alışkanlıkla daireler miyor, merakı gittikçe artıyordu. tda- - Yalnız, utanarak kendisinden bir mak istemediğim için kendisine yüz yabancı ellere buııktığmuz parmakla-,işarct etnıi§ti. Gördüklerini başkaları-

arasmda dolaşırken adının çağırıldığı- rehancde, ynln.ız kaldlklan :umıan Ne- ricada bulunmak isterim. Ne olur, ne vermedim. Dah11 iyisi hcrşcyi olduğu rınuzla mütenasip bir izzetinefu ta· na d~yurmayışı gözlerinde tesir ya
nı işitmişti. Geriye döndü .. Çağıran Al- diın. konuşmıya başladı: kaybeder, arada sırada, bugün olduğu gibi kendisine anlattım. Ona dedim ki: şırız. Tahkire gelir yerimiz yoktur.lpıyordu. Bunun önüne geçilemeıdi. 
tındı. Arkasında, şimdiye kadar hiç - Üzerindeki elbise ne kadar da şık, gibi kendisini görmek istediğim zaman - cNecıni, ben bir kucak kızından Sevdik mi çok severiz.. Sizden bir şey Yaz.ı ınUdürünün işaret ettiği gibi he 
görmediği süslü bir elbisesi vardı. Ne- Altın.. Yoksa biri mi hediye etti. ricamı kırma.sa.. başka birşey değilim. Hatır göntil din- istemem, kapalı gözle rüya göremem. görülen şeyin duyuruLnasına imkan 

· · · · lemem. Bo doyuranın yanıba- Göremem amma, gö:ılimün ucu;le da- yoktu. 
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Göztaşı fiatleri 

iç fiatler, dış fiatlere 
ğöre tanzim edilmiş 

------~--...----...-------------

Y'ENI ASIR 

Gaziemir piyade alayında bir tören 

Atatürkün bir büstü 
sevinçle yerine kondu 

te Mısan 193"7 

Güneş çocukları şehrimizde 

Misafir takımı yarın stad
yumda alkışlıyacağız 

kafi gelecek 
vardır 

Piyasada ihtiyaca 
kaJar Göztaş• 

Evvelki gün Gaziemir piyade ala
yında Ulu önderimiz Atatürkün 

Büstü yerine konmuş ve muazzam 
bir tören yapılmıştır 

Ve törende Kor general Mus-

Misafir kulübün kuruluşu 
hakkında notlar çalışması 

ve 

-·-·-·· tafa Muğlalı ve general Re- -Baş taralı birinci ıahilede
kımda Rebii gibi,· Cıhat gibi, Salah 
gibi birinci sınıf oyuncular vardır. Fa
ruk ve Reşat, bu takımın müdafaasın
da en fazla göze çarpan oyunculardır. 

Şehrimizde göztaşı satan l 

tacirlerin son günlerde göztaşı 1 
fiatini arttırdıkları vilayetin 

nazarı dikkatini celbetmiştir. 
Bu husu!'ta hassas davranan 

vilayet derhal ışın içyüzünü 

tahkike başlamıştır. 

Bu fiattan yukarı fiatla göz· 

taşı satanlar vilayet meni ihti

kar komisyonu tarafından 
mahkeme ve verileceklerdir: 

\ 

fü Evinç ve birçok askeri ümeranın 
huzurunda general Rasim Aktuğ" 
alay subaylarına ve binlerce ere 

Göztaşı satanların iddialarına 

göre fiat yükselme teşebbüsü

nün sebebi dünya piyasalarında 

göztaşı fiatının yükselmesidir. 

Eskiden 205 kiloluk bir f1çı 
göztRşt 22 liraya k~dar sahhr

ken, bu defa bu fiat 35 liraya 

ka~ar çıkarılmıştır. 

Vilayetçe yaptırılan tetkike 

göre halen piyasada ihtiyaca . 

yetecek kadar göztaşı mevcut

tur. Eskiden getirilmiş malların 
27 , yeni getirilecek mallarda· 

da 35 liradan yukarı fiata sa· 

blmasına müsaade edilmiye

cektir. 

Yine tetkikattan anlaşıldığma 

göre muhtelif memleketlerden 

ithal edilen göztaşlarmın fiat
ları birbirine müsavi olduğu 
gibi, kullanışlarmda da bir fark 

yoktur. Esasen tahlil neticesinde 

kuvveti yüzde 98 den aşağı 

olan göztaşlarının memlekete 

ithali menedilmiş bulunmak· 

tadır. Binaenaleyh bağcılarımı
zın alacakları hernevi göztaş

ları aynı derecede olacaktır. 

Men'i ihtikar komisyonu son 

toplantısında göztaşı işini ted

kik etmiş ve piyasada fazla 

göz taşı bulunduğu anlaşılmış 
ve bir göz taşı buhranı mev· 

zuubahs olamıyacağı kaoaatına 
varmıştır. 

kara günlerimizi hatırlattıktan son
ra şimdiki vaziyeti teşrih et
mııı ve daha çok çalışmamı-

zı işaret ederek her Türkün göğ
sünü kabartacak derecede sanat
karane yapılmış bulunan bu Türk 
eseri karşısında hayranlıklarını ız
har etmiştir. 

Dinleyicilerin, subayların ve bin
lerce eratın candan yükselen gür 
sesleriyle İstiklal marşımız okuna
rak törene nihayet verilmiştir. 

Bundan !onra Alay bahçesinde 
hazırlanan ziyafette yemekler ye
nilmiş, erat ta bugünün neşesiyle 
ak~ama kadar eğlenmiş ve arala
rında muhtelif spor müsabakaları 
yapmışlardır. 

Yukarıdaki resim bize bu kutlu 

Gec;en haf ta Ankara gücüne bir gol 
farkıyle, günün şansına uyarak mağ
lup olan Güneş takımının lzmirde, 
kuvvetiyle mütenasip dereceler ala
cağına muhakkak nazarıyle bakabili
riz. Bahusus ki lzmirin misafir takıma 
karşı çıkaracağı takun kadroları, he
nüz birbiriyle anlaşmamış ve bir ay
danberi faaliyet sahasına atılmış oyun
cularldan ibarettir. 1zmirin çok genç 
sporcuları, milli küme maçlarında ne
ticeden %.iyade iyi oyun çıkarmağa 

ehemmiyet verdikleri için misafir ta- Oüntşftn B. QJıat 
kıma karşı daha iyi oynamağa çalışa- en geride kaldığı zannedilmesin. Güne! 
caklar, fakat onları rencide edecek takımı şimdiye kadar en az maç yapan 
en ufak bir hareketten kaçınacaklar- takımlar arasındadır. Galatasaray için 

günü yaşatan Ulu Atatürkümuzün dır. de vaziyet aynidir. lzmirdeki maçların 
Gaziemir piyade alayına dikilen Dört haftadanberi devam eden maç- Güneşe altı puvan kazandıracağı he-
büstünü göstermektedir• !arda puvantaj vaziyeti şudur: sap edilmiştir. 

--------94~~ ... -------- Beşiktaş 12 puvan, Gençler Birliği Misafir takıma iyi şans temenni ede-

BÜ\ÜO Arag_ on cephesinde 11 puvan, Fener 10 puvan, Doğanspor riz. 
10 puvan, Ankara Gücü 9 puvan, üç SEM1H NAZIM 

Manisa bağlarının zararı 1 ı 
"l • • k ok 7 puvan, Güneş 3 puvan, Galatasa-f .................. . 

Spanyo ası eri tazyı ray 2 puvan.. 1 NOT: Maçlar hakkındaki dii§ündükr 
Puvanlara bakarak misafir takımın lerimizi yannki sayımızda bildireceğiz. ........ ,.. . 

edilmektedir Dr. Şahtın söylevi Rekoltenin hakiki du
rumu tetkik edilecektir MADRID, 14 (AA) - Cumhuriyct-,Ajansı muhabirinden : 

çiler Carabancheli geçerek Carabanc~e- öğrenildiğine göre lngiltere .h~eti 
latoda J 00 ev zaptetmişlerdir. Asıler 1 İspanyada harp ebnekte olan iki tarafın 
ricat etmek için ancak yer altında dar muharip 11falını tanımak taaavvunmda 
bir geçitten istifade edebileceklerdir. idi. Ve nazırlar Bilbao mmtakumda 

Fransada yine şüphe ile 
karşılanmış bulunuyor Manisadan son hafta zarfın

da şehrimiz Ticaret odasma 
gelen bazı haberlsrde soğuk

lardan Manisa bağlarında yüz· 
de 70 - 80 nisbetinde zarar 

husule geldiği bildirilmekte idi. 

Türkofisten yaptığımız tahki

katta bu zarar nisbetinin doğ
ru olmadığı, aıübalegah bulun

duğu sevinçle öğrenilmiştir. 
Türkofis, Manisadan gelen 

bu haberler üzerine mahallinde 

ciddi tahkikat yaptırmağa baş· 
lamıştır. Kat'i netice yakında 

tesbit edilecektir. 

Ege mıntakası üzüm rekolte

sinin busene az olacağı söy

lenmekte idi. Yine ofisten alı
nan malümata göre bu riva· 

yetler de doğru değildir. Re
koltenin geçen seneki gibi 75 
bin tonu bulacağı emniyetle gö· 

rülmektedir.Buyıl doğuş nisbeten 

az bile olsa mahsul iri taneli 

olduğu için rekolte geçen se• 

neki miktardan aşağı düşmiye
cektir. 

Mütekabil klering anlaşma

larına göre lngiltere, Hollanda 

ve Çekoslovakyadan üzüm için 

mühim siparişler gelmiştir. 
Hatta Almanyadan da siparişler 

alınmağa başlamıştır. lngiltere 

üzüm ihtiyacını evvelemirde 

Avusturalya üzümlerinden te

min mecburiyetindedir. Mem

leketimiz üzümlerine nazaran 

daha erken yetişen ve bu 

mevsimde ihraca başlanan 
Avusturalya üzümleri bu sene 
cok azdır. Her seneki rekolte 

40 bin tonu bulduğu halde bu 

sene Avusturalya üzüm rekol· 

tesiancak 20 bin tonu bulmuştur. 
Bunun için bu sene lngiltereye 
memleketimizden yapılacak sa• 
taşlar fazla olacaktır. Türkofise 

gelen malumata göre lngil· 

tere piyasasındaki üzüm stoku 

çok azalmıştır. 
lzmir ihracatçıları her sene 

olduğu gibi bu sene de 1 Ma· 
yıstan itibaren alivre üzüm sa

hşlarına başliyac:klardır. 
~!'7.T.//77777ZLJl"ZZZS 

GöZTEPEDE 

Satılık Ev 

BtLBAODA MA YN YOKTUR seyrisefaine müteallik olan malUın karan 
LONDRA. 14 (AA) - Şimdi Lon- Hariciye nezaretinin mütalaası üzerine 

drada bulunan Bask hükümetinin de- pazar günkü fevkalade içtimada vermİf· 
niz ticaret nazırı Son Santiago Aznar !erdir. Hariciye nezareti Fransanm böy
Bibao civarı kara S\llarında hiçbir mayn le bir tanımayı kabul ebnİyeceği ve bu 
olmadığını ve Bask hükümetinin torpil kadar ağır bir meselede Fransa ile İn· 
tarama gemi1erinden mürekkep bir fi- gilterenin ayni siyaseti takip ebnelerinin 
losunun faaliyette bulunduğunu beyan fevkalade mühim olduğu mütalwmda 
etmiş_tir. bulunmuttur. Diğer taraftan kabinenin 

MADRID, l 4 (A.A) - Madride gene İspanyada döğiitenlerin muharip sıfatla· 
birçok obüs düşmüş ve birçok kimsele- nnı tanımak için vereceği bir karar yal-
rin ölümüne sebebiyet vermiştir. ruz muhalefet mahafilinde de iyi 

General Miaja gazetecileri kabul 
ederek infialini ızhar etmiş ve şöyle de-
miştir : 

Asilern tanelerine Madrid cephesinde 
hedef teşkil eden noktalar sırf askeri 
o1an noktalar değildir. 

RESMi TEBUc 
MADRlD CEPHESi t 4 (A.A) 

Neıredilen bir tebliğde bilhassa ~öyle 
denilmektedir : 

Dünkü gün sükun içinde geçmiştir ... 

k811ılanmıyacak idi.. Amele fırkası 

mensuplan Bilbao sularında İngiliz 

bayrağına hürmet ettirmekten imtina et
mi§ olan hükümete kartı bugün tiddetli 
bücmnlara kıyam ebnİflerdir. Muhale
fet mahaf'di general Frankoya Biskaya 

körfezi ile T oleo bunıu etrafında yen
den torpiller döktürmek cesaretini pa· 

zar günü kabine tarafından ittihaz edi
len karan verm.İf olduğunu beyan et· 
ınektedir. 

' .. Cumhuriyetçiler dün öğleaen sonra ve 
gece asilerin Case Del Campodaki mev
zilerini bombnrdıman etmiş ve Ceno 

Göztepede, tramvay cad- De La Guila ile Mont Carabitası mü-
desi üzerinde 831 numaralı 1 dafaa eden mitralyözleri tahribe çalış-

Londra, utanılacak 
şehir mi? 

ev satılıktır. 1 mıştır. 
içinde elektriği, havagazı j Saat 22 de asilerin Üniversite ma-

l 
hallesindeki bir taarruz teşebbüsleri ıür

tesisah vardır. Yeni denile- atle tardedilmi~tir.Cumhuriyetçilerin tay-
bilecek haldedir. Havadar• yare1eri. Aragon cephesinde Ariza istas-

Talip olanlar ''Yeni yon ve kasabasını ve asilerin 30 kam-
Asır,, idare müdürlüğünden yon ile sekiz tanktan mürekkep olan 
arzu ettikleri tafsilatı ala- bir kolunu bombardıman etmiştir. 

1 tNGtUZLERlN V AZtYETI 
bilirler. 9 - 10 S.4 l LONDRA, 14 (A.A) - HAVAS 

!7%Z?'ZZ7Z7'fZZZY.//ZZ-LZ7J 

Londra, 15 ( Ö.R) - Lord 

Derby Londradaki bazı kala

balık halk mahallelerinin me

deni bir şehir için utanılacak 

bir manzara olduğunu söyle· 

yerek bunların yakılması lazım 

geldi~ini beyan etmiştir. 

Parls, 15 ( ö.R ) - Doktor Şahtm konferanSJ ve İngiliz imparatorluğunun 

beyanatı münasebetiyle cTemps> ga- müthiş teslihatı .. 
zetesi bu sözlerde son derecede ehem- cEclaireur de l'Est> onarşi rejimini 
miyetli noktalar olduğunu kaydediyor. metheden A1manyanın bu rejimden 
Bu noktalar siyasi bir iş birliği kadro- müthiı derecede ıstırap çektiğini yazı
su içinde ekonomik iş birliği için göz yor. Bu sebepledir ki mübadele serbes
önünde tutulan büylik müzakere pla- tisini iade edecek bir anlaşma onu alii
nını kolaylaştıracak mahiyettedir. Şu kasız bırakmamaktadır. A1manyanın 
neticeyi çıkarmak mümkündür ki Al- umumi ekonomik cereyana tekrar gir
manyayı idare edenler onarşinin an- mek istediği muhtemeldir. Şimdi doktor 
cak bir çıkmaza dayanacağını anlama- Şahtın Parise seyahati ihtimalinden de 
ğa başlamışlardır. Ekonomide normal bahsediliyor. O vakit Fransız hükümet 
şartların iadesi Almanyayı diğer mil- erkanı Avrupada karışıklığa nihayet ver
letler kadar, belki de daha fazla ala- mek ve daha iyi bir istikbal hazırlamak 
kadar eder. Fakat ekonomik silahsız- ihtimallerinin derecesini daha iyi tayin 
lanma bir siyasi tesviye birlikte yürü- edebileceklerdir. 
melidir ki sağlam bir esasa dgyansm. cDepeche de Toulouse> diyor ki : 
Acaba bu meselede doktor Şaht B. Doktor Şahtın beyanatı lngiliz, Fransl% 
Bitlerin Alman iç ve dış siyasetine ver-- ve Belçika devlet adnmlannı Alman 
mek istediği umumi temayüllere ne askeri reislerinin daima tehditkar ve ça-
derecede tercüman olm~tur? tık çehreaini hatırlamaktan menetmiye• 

dnformation> gazetesine göre AJ- cektir. Doktor Şaht bu çehrenin önünde 
man fevkalade elçiainin sözleri üzerinde belki bir maskedir. O mutedil ve uysal 
müessir olan iki amil vardır : Yakında olabilir. Fakat bir para anlaşması için 
toplanacak olan İngiliz İmparatorluk siyasi teminat zarureti vardır. 

·········xı;~~ı~;··ı)"~p~·y~··············· 

cevap verdiler .. 
Papa dünya efkarıumumiyesini Almanya· 
ya karşı bir cephe yapmağa mı davet ediyor 

Berlin, 15 ( A.A ) - Alınanya ta-
rafından Vatikana verilen notada Pa

rüne ömür, koluna kuvvet versin. Ra
hatsız ettik ama kusura kalma! Efe
mize açacak sözlerimiz var? 

- Kimden? 
- Alemi gayıptan! panın son zamanlarda taminı edilen 
J{atırcıoğlu bir kahkah ttı: mektubunun Alınan işlerine bir müda-

olmasından teessüf edilmekte ve Al· 
man hükilmetinin memlekette kato

likliği ortadan kaldırmak istediği hak
kındaki isnnt reddedilmektedir. 

a a · hale mahi etinde telAkk.i edildiv• -:1-

-Peki öyle ise, ben şehre ne iç.in ge- dilm k&-~:- gı :.r.1.A.-
'? re e ı.cu..u-. 

liyormuşum · · ti bolşeviklikten kurtardığı ve binae-
b ı ğ tesl' alına İyi haber alan mahfillere göre no-1 - Efem! Tellş etme, biz siz.inle gö- - A s a ay: ~ ğa! tada Papanın yalnız Alınan da- naleyh Alman kilisesinin de kurtuhnu~ 

1 
rüşmeğe geldik, diye müftü, Katırcı- Katırcıoğlu birdenbıre yerinden bir hili ı ... 1 •. tenkit tın kl ykalınıanın olduğu tebarüz ettirilmektedir. 

- Buyurun! Hey! Kızanlar! Çubuk 
varsa çubuk getirin ağalara .. 

Notada hlikümetin bilakis memleke-

Tok Dil Tefrika No: e dalın d.. ·· "Pcnnı e e e yarak 
i ogvlunun tekrar yere bagvdaş kurup yana onup: dün rı_t>_ N tad h It>-- la k Alın hük. u··-

1 

cüb- - thtiyar! Sen falcı mısın? ya CJ.Aar~ ~umiyesinl ~yaya o a u ü:sct o ra an 

Efe elini ileri uzattı: 

- Nah! Şu yoldan! 
Ktırcıoğlu elini nl,tzına götürüp tiz 

bir ıslık çınlattı. 

Biran içinde bütün efeler ayaklan
dılhl" ve Kntırcıoğlu haberi getiren nö
betçiyi yanına alıp veviz ve söğüt nğaç
larının arasından pür veknr, ağır ağır 
geçip, yola nazır bir boşluğa çıktı bak
tı. Bunlar: Beş on kişi idiler. En baş

larında, başında kocaman bir sarık, 

sn-tında lata ile yürüyen aksakallı bir 
adam vardı. Katırcıoğlu bunu görün
ce, döndü: 

- Bizim geldiğimizi haber almışlar, 
nasıl oldu bu iş? Her ne ise, Akyakalı
oğİu ile birkaç arkadaş karşılayıp, ya
nıma gctisinler, çünkü bu adamlar zi
yana gelmiyorlar, görüşmeğe geliyor
lar. 

Diye, köskös, yine; yattı w ı av nem 

oturmasiyle o da mecbur olup, Ded' karşı ıımumı hır cephe teşkil etmeğe metinin Vatiknn ile iyi münasebet ida-

burları iki tnrafa sürdükten sonra bir I besini toplaynrak oturm~, Katırcıoğ- Hı. 1 Evl11tı B 4 t. ... ~ı..:-· n.r davet etmesı Alman hükümctinin hay- me etmek arzusunda olduğu fakat ki-' . val - ayır. u • en .. ~m mw.-
çubuk çıknrarak, tütün doldurup, ka- lu da ayakta kalan diğer ag ara: tüsUyüm. retini mucip olduğu kaydedilmektedir. lisenin devlet içinde bir devlet olması• 
vunu çaktı, dumanını savurmağa ko-1 - Ayakta kalmayın ağalar! Oturun -Ala! Nasıl oldu da haber aldın me- :ıoıa_da Papanın Alınanyada tatbik na ve papaslnr sınıfının milli camia 
yular.ık bekledi. hele! Görüşelim! ramımı! Doğru söyle? edilemıyecek olan demokrasi ve par- içinde hususi bir zümre teşkil etmesi-

Diyc oturmnğa teşvik etmişti. _ EvlAt! Bize birisi haber verdi.Sen lamentarizm nokta! nazarından Al- ne müsaade edilcmiyeceği bildirilmek-
- Heyy! Kimsiniz? Ne var? Hepsi oturdular, birkaç saniyelik bir Çay kasabasından geliyormuşsun. man siyaseti hakkında hüküm vermiş tcdir. 
Sesleriyle bağıran efelerin aldıkla- 1 silk(lt vakfesi geçti. Efeler, kendi çu- ............ : ..... ........................ - ..................................... -•••' 

r~ sak.in ceva~ ile, şehirden ~elen ka-1 bukl~ı. hazırlayıp tüt~e doldura- =~~ada Absi ağayı bulamamışsın! Denız tayyareleri ispanyada cümh~ı-
filc, titreye titreye, Katırcıoglunun ya- , rak getırırlcrken, Katırcıoglu dayana- _ Evet! 1 lif k • İ • Jd •• •• •• 
nına getirildi. jmadı müftüye dönüp: - Absi ağanın biz.im şehre kaçtığı- . R r a re oru . rıye ın yı onumu 

En önde müftü bulunuyordu, ağır 
1 

- Benimle görüşmeğe geldiğini söy- nı duyunca Çay kasabasını yakıp.. ~ma 15 
(A:A)- Tayyarecı Madrid, 15 (A.A) - Cüoı-

adımlarla Katırcıoğluna ilerleyip: j Iemiştin, hayırdır inşallah! . ı -Allah Allah ne çabuk yayılmış bu Marıo. Stopp~DI lO tonluk h_a- buriyetin ilim yıldönümü dola• 
- Safalar getirdin hoş geldin efem' Dedi Müftü bir iki yutkunup sö- ''alan mule ıle denız tayyarelen ır- . l M d "dd h. b" a 

' • • , ' 3 ••• "f k yıs1y e a rı e ıç ır mer .. 
Selfunüaleyküm! zc başladı: _ Çay kasabasını yakıp Absi ax.a- tı a re orunu üç motörlü as• . t b" I ş-

D
. k 

1 
• s k A b. t .1 4 863 sım veya eza ur yapı mamı 

ıye so udu. Katırcıoğlu ayağa - Evlat! Şu sakalıma hürmet et! nın uğruna şehrimize n:kın etmişsin' en ır ayyare ı e • y 1 1 • • • kalkar k· · t "k 1 k . k tır. a oız evve ce bızzat ışçı-
a · - .......... - Evet ihtiyar, Absi ağayı aradığım me re yu seme ıureble ır- l . k d•v• h")e 

- Aleykümüsselam ihtiyar! Hoş - Şu sakalıma hürmet et ki, şehire d ğrud ç k b akın ğ mıştır erın arar ver ıgı veç ı 
b ld k' Şö' 1 b lino ur. L~Y d~il asını Y damlara a ge- T • • • d b. bugünün karı harp müdafaa 

u u . y e uyurun, evim, odam baskın verme! ce onu ucn eg sarayın a ı ayyarecı aynı zaman a ır • . . n-
yok! lştc Allahın mekfuu, bense şehi- -Anlamadım? yaktl.. deniz tayyaresi ile 2000 met- ışlerıne tahsıs olunmuş!ur. B 
re gelip size selam verecektim. -Ben ifade edemedim galiba! Efem! Müftü Katırcıoğlunun yüzüne yal- reden fazla bir irtifaa tiln ticaret ve endüstrı saha-

Dedi. Sizin maksadınız ne idi şehirc yakın 1 vnran hir ruılnclo 1.. .. 1,..... ' ' "' ' -• • 



•• ttısan , •• ., 

.. v-·A·Z·A·N·= ... M·•·E·L--Z·E·V·A·K·o ................... .... 
-149 -

A&HI 
Sahife 7 

- - ---1 ... 

• 
•• Universitede bir ihtifil (BORSA 1 

Uz Um 

.Büyük şiirimiz Himidin eserleri ve 
hayatı hakkında nutuklar verildi 

Çu. Abcı Fiat 
62 J. Koh en 1 O 
45 Ş Ergin 12 
43 inhisar ida 8 25 
41 M J Taranto 9 50 
31 Ş Riza ha 14 75 

14 St 
19 7~ 
9 

14 50 
15 

biricik nedir? 26 F SoJari 12 50 16 7S 
14 Ha midin vasiyeti 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
16 F Sabit 14 
12 E Feher 12 25 12 2S 

14 9 F Taranto 14 
285 Ye\cun 

427325 Eski yekun 
427610 Umumi yekun 

ZeyUnyağı 
Kilo Alacı Fiat 

51600 F Solari 44 50 49 75 
27900 M Mihaief 44 50 47 50 

8709 Ah Mühlar 46 50 49 50 
5000 Jiro ve şu 45 45 
3003 Sark halı 46 46 
2100 Ö Mubarr 45 45 

Zahire 
1112 Buğday 6 7 37 

99 Kumdarı 4 5 
17923P. Çekir 3 25 3 25 

141 ba. Pamuk 27 42 
717 ken Palamut 200 455 

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

Meyvacılık 
·tetkikleri 

Ankara yüksek ziraat enı· 

tiUisü meyvacılık mütabass111 
Fon Kliyzberk meyvacılık üze
rind~ tetkikat · yapmak ıçın 

şehrimize gelmit ve işe baı
lamıştır. 

Burnava ziraat mektebini, 
zeytincilik ıslah istasyonunu ve 
bağcıbk enstitüsünü gezen mü· 
tahassıs yakında Manisa, Ke
malpaşa ve Akbisarla diğer 
kazalara giderek meyvacı!ak 
tetkikleri yapacaklar. Mütahas· 
sıs buraaa üçgü kalacak ve 
Ankaraya dönüşünde Ziraat 
Vekaletine bir rapor vere· 
cektir. 

Bir kun1panyanın 
Ct"milekarlığı 

Berlin Türkofiı şubesi, Doy
çe Lev~nt Lin vapur kumpan· 

yasının merkezine müracaatta 
bulunarak 937 Mayıs sonuna 
kadar vapur navlonlarma :ıam 
yapılmamasmm teminini iste
mistir. Kumpanya idare mec· 
Jiıi Türkofisin bu talebini ka-

bul etmiş ve lzmir acentastna 
verdiği bir emirde terif el erde 
hiç bir tebdil yapılmamasını 
bildirmiştir. Bu haber icraatçı· 
)arımız arasında memnuniyeti 
mucib o!muşlur. 

Yunanistan da 
Haftada iki gün 

Kasaphk et ylmek yasak 
Türkofisin Atina şubesinden 

gelen bir yazıdaa Yunanistanda 
haftada iki gün kasaplık et 
yimek yasak edilmiı olduğa 
bildirilmektedir. Bu mOnase-

tanınmıı ticarethanelerin be· betle tavuk, hindi ve sair kut 
sap işlerinde çahtmıt usulü etlariee rağbet artmıthr. Kn-
defteriye vakıf bir muhasip mes bayvanab canh olarak sif 
ehven ücretle sabahtan ak- Pire 49 drahmi (kilosu takri-
ıama kadar veya günde bir ben 28,5 kuruıtur) lizerindea 
kaç saatlik iş arayor, lüzu- teklif yapıbna bu piyasada 
munda teminat ta verebilir. genit itler yapmak mümkiln 

Başdurak Kestelli cad· olacakhr. 
desinde Beyşehir oteli Alakadarların canla ve gerek 
ınüstecirine müracaat frigorofik vapurlardan istifade 

1
_

3 
,
642

) suretiyle keıilmit olarak kümes 
'liDmtz:ı'ZZIL7-ZZ?7.7.:XZZZZN.X hayvanata gönderilebilecektir. 

, ~--iiıiııiıiiıiıiılııiiliiiiııı---------------· 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

Ô~e~e~beri e!~~1?1ez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb
relerımızm geldıgım sayın ahcılaramıza bildiririz, 

Hacidavut zade 
R A H ~1 i K A il A il A V U T 

Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu 
Y emit çarıııı, Cezair Han 

IZMIR 
Telgr•I adreal: KARADAVUT 



Belçikanın 
bi ta raflı ğı 

Londra 15 (A.A) - lngiltere 

ile Fransanın Belçikanın bita

raflığma ait olan müşterek be

yanname metninin öni.imüıdeki 

hafta zarfında B.F.fenin Brük

sele seyahatinden evvel oeşre

dileceği söylenmektedir. 

Paris fakültesinden diplomalı 

oı, tablplerl 
Memleket lıasta11esı dış tabıbi 

~l uzat ter :Eroğu 1 
VE 

Kema1 Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

'Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

T e!efon : 3921 
rwee = ...-:w 

c~J.V...zz'T'J.7A9'FLLZZ'YXJ. 

l3C>N9C> 
Mübadil ve gayri mübadil 

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

Adres : lzmir Kemeralh 
Hacı Hasan oteH No. 60 

C AV 1 T 
Telefon 3903 

(77) S.7 h.3 
f7.TL:rZZ7-ZZ7Z:/.ZT.L7~~r7h _, . 

OLSUNKI 

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

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

~!fiDAffliPP JM c;tJ, 

DOKTOR 

HANDAN 
K. SARACOGLU 

Doğum ve kadm hastalıkları 
Mütahassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü rapur iskelesi 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon No. 2545 

GOZl~imi 
MITAT OREL 

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

Numara:23 
Telefon : 3434 

t229) 
~ PW%ZZB17-'~~ 

lzmir Liman işletme müdürlüğünden: 
Açık eksiltme ile satin alacağımız üç bin ton. Javemarin maden 

kömürünün ihalesi 30-4-937 Cuma günü saat 16 da yapılacaktır. 

Teklif mektuplarının 30 Nisan 937 Cuma günü saat 15 e ka· 

dar idaremize verilmiş olması şarttır. Münakasaya gireceklerin 

iki bin lira teminat vermelidir. Şartnameyi görmek istiyenler 

Levazım servisine müracaat etmelidir. lstiyenlere şarln11me posta 

ile gönderilir. 13-16 1138 (644) 
W' ,,, 8 '*''W. 

MEYVA TUZU 

En hoı meyva luıudur. lnkıbaıı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevellit rahatsııhkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

lnsriliz Kanzuk eczanesi Beyoglu - atanbul 

Halka müjde 
Yeni çeşitlerimiz mağazamıza 

gel nı i ş tir 
Rafi ve Vitler bisikletleri ve küçük çocuklar için 3 ya

şından 15 yaşına kadar muhtelıf bisikletler. Zündap, Dia
moot, Dürkop motorsikletleri. 

Mişlen iç, dış lastikleri. Petromaks lüks lambaları. 
Umum lzmlr ve Ege mıntakası acentası 

Herşey taksitle verilir 
N. Sadık Damli'pınar Balcılar No: 156 

Vilayet daimi 
den: 

• 
encümen riyasetin-

Bedeli mubammeni Yeri 
Lira Ku. 

3 
71 
10 

20 
Karşıyaka Soğukkuyu mevkii 

Bornova Akgedik mevkii 
Buca Üç kuyularda 

Cinsi 

71 ağaç zeytin 

250 ağaç zeytin 

28 " " 
ldarei hususiye akaratından olup yukarıda yeri ve cin~i gös· 

terilen akar 3 ıene müddetle kiraya verilmek üzere 20 gün içinde 

açık artırmaya çıkarılmıştır. Şeraiti öğrenmek istiyenlerin bergiln 

hususi hesaplar müdüriyeti varidat kalemine ve istekli olupta 

pey sürmek istiyenlerin de ihale günü ola:ı 6-5-937 Perşembe 

günü saat 10 da depozito makbuzlarile birlikte Vilayet Daimi 

Encümenine müracaatları ilin olunur. 1151 (667) 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyelerin : En modern ve en zarif çeşitlerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çocuk araba arının: En lüks Avrupa mamulatı ve en dayanıklılarını 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucuzlannı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karyolaların ~ En lüks, beyaz ve sarı oikelaşlı modellerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Haraççı Kardeşlerin 1 Z M 1 R ve A N K AR A 
mağazalarından temin edehiJirsiniz. 

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

YENİ EV YAP ANLAR, YENİ E\7LENENLER 
Mobilyelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler. 

~ ......................... llmıll ....................................... ~, 

. ;. : . . . . . -.-. 't'.; \. 

IZMIR BELEDIYESINDEı': 1 
Belediye Ilavagazı fabrikasının bir 

senelik ihtiyacı olan dörtbin yedi yüz 
elli ton Zero Dis Llivc Zonguldak ma
den kömürü kapalı :zarflı eksiltme ile 
27/4/937 salı günü saat onnltıda bele
diye daimi encümeninde ihale edile -
cektir. Bedeli muhammeni beher tonu 
on lira on kuruştnn kırk yedi bin do
kuz yüz yetmiş beş liradır. Şartname
si ikiyüz kırk kuruş bedel mukabilin
<1e Hava gazı müdürlüğünden satıl
tnaktadır. Taşradan istiyenler şartna
me ve posta ücretini peşin olarak 
göndermelidirler. lştirak üç bin 
beş yüz doksan sekiz lira on üç kuruş
luk muvakkat tcminnt makbuzu veya 
Banka Teminat mektubu ile birlikte 
2490 sayılı kanunun t:;rui dairesinde 
hazırlanmış teklifle ihale günü saat on 
beşe kadar İzmir Belediye reisliğine 

verilmelidir. 
5-8-13-16 

1 - Beher metre murabbaı 
yetmiş beş kuruştan yüz sekiz 

lira yetmiş beş kuruş bedeli 
mubammeııJe 94 sayıla adanın 
yüz kırk beş metre murabba
ındaki 47 sayılı arsanın satışı 

başkitiplikteki şartname veç

hile 27 - 4 - 937 salı günü saat 

on altıda açık artırma ile ihale 

edilecektir. iştirak için sekiz 

buçuk lirı-.lık muvakkat temi

nat makbuzu ile söy!enen gün 
ve saatte encümene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 

yetmiş beş kuruştan yüz iki 

lira yetmiş beş kuruş bedeli 

muhamır.enle 94 sayılı adanın 
yilz otuz yedi metre murabba· 
ındaki 25 sayılı arsanın satışı 
başkatiplikteki şartname veçhi
le 27 - 4 - 1937 salı günü saat 
on altıda açık artırma ile iha-

le edilecektir. iştirak için sekiz 

Jiralık muvakkat teminat mak

buzu ile söylenen gün ve sa

atte encümene gelinir. 
8-13-16-20 1083 (609) ... . 
Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
TUrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
reıile bütün Eğe halkma ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi cvJerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mnthiş ucuzdur. 

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

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

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

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

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

, 
-..m Muayenehanesini Birinci 

'i"ı210 Q • t b k Beyler sokağı 36 numaraya 
0 YÇ 0 r 1Y8 n 8 n nakJetmiıtir.HastaJarını müa-
DRESllNER BANK ŞURESI takil olarak kabul ve tedavi 

IZJlllB eder. TELEFON 2946 
MRHliJ1:Zl : B.ERT,JN 1-26 [2101) 

Almangada 17~ Şubeat Meucatiur lzmlr slclll ticaret me-
tioı maye ve ıhtıyat akQe&İ 

160,000,000 HRybsmuk murluAundan: 
Tfirkiyede Şubeleri: ISTANRUJ.J ve lZMIR lzmirde Darağaçta Şehitler 

l\JııHrtla Şubeleri: liAHIRı~: ve JSKEND.ERIYI~ caddP.sinde 47 numarada Mu-
Her tiirlü hanl<a maaıoeJAtnı ifa ve kabul eder vaffakıyet kereste ve kutu fab-

Yazı makineleri için toz ttJt· 4 Al.JM ANY AHA eeynhat, ikamet, tabeil -ve saire için rikaıında mütevelli zade Meh-
mıyan, ve maldneleri daima te· t>hv~ıı ~erıtitlA ın :o J .. TEH!\1A HK RAtıhr. • (l)-b met unvana altında kutuculuk 

miz tutan en e[veritli yağ yapmakta iken bu kerre Mu-
,. UNIC" markalı makine ya- lzmir Birinci icra Memurlu- perşembe günil aaat onda Bi- vaffakıyet Kereste ve kutu 
ğıdır. &undan: rinci Kordonda 380/6 numaralı fabrikası Mehmet Oran unyanını Kudreti 

Yegine deposu Gazi Bulva- Bu kere icraen nhlmaıına depoda açık artırma ıuretile almıı olduğundan iıbu yeni 
nnda K6ç0k Kardiçah handa 7 karar verilen oniki bin Ban- satılığa çıkarılacaktır. ticaret unvanı Ticaret kanunu 
numarada yazı ve hesap ma- darma parke taşı beheri 11 Talip olanJaran o gün mahal- hükümlerine g&re sicilin 1970 - - - - -......---& ........ -~_..._ _____ _._LJ...L_ı_..L..._--1 _ _ &:--....L....-. ..... ...._..:.ı.._J_..Ji..uLı._b..aıa.ıı.r-.lbulD111~JuLlii.uıauıı.J......ııumarasma ka ıt ve teıeil edil· 

Daimon elektrik pilleri dilnyacla taaınmıı pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç baıka pil kullanmaz. Ô 
Um•m depoıu : Sulu haa avanacla 28 • 9 Hilali z 
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Fratelli Sprco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
S11.JRNUS npuru elyevm limaru• 

llıııda olup Amaterdaın, Rotterdam ve 
lillrnbura limanlan için yülı: alcalttır. 

TRrroN vapuru 16 nisanda limanı• 
llııza ıelip yükünü tahliyeden oonra 

Burgu vama ve Köstence limanlan içön 
Yük alacaktır. 

Sv-ı.a Orient Linein bmpanyau 
CIJNBORG vapuru 26 nioanda Rotter
darn. Hamburıı, Gdynia ve Slı:andinav
Ya limanlan için yük alacakbr. 

SERViCi MARlTlME ROUMAIN 
ALBA JUUA vapuru 2 1 nisanda 

Relip Pire, Malta ve Manilya limanlan 
İçin yülı: alacaktır. 

SUÇEA VA vapuru 19 mayısta gelip 
Malta. Cenova ve Marsil;y lirnanlan için 
Yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

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

Zee & Co. 
DEVfSCHE LEV ANTE UNlE 

HAMBURG 
X vopuru 12 mayısta bek· 

Jenilmektedir. Rotterdam,Ham
barg ve Bremen için yilk ka
bul eder. 
AMERiKAN EXPORT UNES 

The -" ateamobip corporation 
EXCANGE vapuru l 7 nisanda belı:lo

nilmektedir. Nevyork için yülı: kabul 
eder. 

EXMINISTER vapuru 26 ni· 
sanda beklenilmektedir. Nev· 
york için yük kabul eder. 
PiRE AKTARMASI Amerika seri 

Seferler 
EXETER vapuru 23 nisanda 

Pireden Nevyork ve Bastona 
hareket edecektir. 

Seyahat müddeti 
Pire - Boston 16 gündür 
Pire - Nevyorlc 18 gündür 

Service Maritim Roumain - Bucarest 
ilandaki hareket tarihleriyle navlun- DUROSTOR vapuru 2 mayısta belı:-

lardaki değifiklil<lerden acenta meouli- lenilm~. Köatence, Sulina, Ga1ats 
Yet kabul etmez. ve bütün Tuna limanl.rı İçin,.ıik kabul 

Daha fazla tafııilat için ikinci kor- eder. 
JOHNSTON Warren lines LTD 

donda Tahmil ve Tahliye binası arka- LIVERPOOL 

JESSMORE vapuru 9 Ma
yısta beklenilmektedir. Liver

••nda FRA TELU SPERCO vapur acen-
TELEFON: 414214221 12663 pool ve Anversten yük geti-

ta.lığına müracaat edilmesi rica olu-
llur. 

recektir. Burgas, Varna, Kös

DOKTOR 

Sami Kula~çı 
tence, Sulina Kalas ve lbrail 
limanları için yük kabul eder. 
Societe Royale Hongroiso Maritime 

SZEGED vapuru 19 nİlanda bekle
nilmektedir. Belııncl, Noviead, Buda
peıte, Bratislava Linz ve Viyana liman· 
lan içön yük kabul eda-. 

Kulak, Boğaz, Burun hasta- Den Nonke Middelhavolinje -OSLO 
lıklan birinci sınıf BOSPHORUS vapuru 19 nisanda 

mütahass111 beklenilmektedir.. Ayni sün Hayfa, 
Muayenehane : Birinci Beyler ~Y:b:;' .:;::;,"' Norveç limanlan için 

No. 36 Telefon 231-0 SARDlNlA vapuru 22 m&YJtta bek. 
Evi: Göztepe tramvay cad- lenilmektecli. Pire, t.kendriye, Diyep, 
desi 992 Telefon 3668 ve umum Norveç limanları için yük ka· 

1-26 (4g8~1)~!!:b:ul~ed:u:·!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=r" 
Eczacı Kemal Aktaş 

Hilal Eczanesinde 
Bir şaheser yapb 

Zümrüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Maslıulen 

( Dişi ) 
Feminen 

iki cins koku 

Erkek koku be
nim çok botuma 
gitti. 

Acaba erkekle
rin de Dişi koku 
ıııu hoşlarına gidi
yor. 

Galiba?! 

-· 
Türkiye Mensucat 

Türk Limitet 
Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu tae lzmlr 

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

FIA TLERIMIZI iSTEYiNiZ 

• 
ç. 

lzmiır Mıntakası Kadastro Komis
Yonundan: 

Güzelyalı ma!ıallesinin Teceddüt ve Ferah sokalılarııida 25 taj 
'"Yılı şarkında 2312 tajlı hazineye aid ev, şimali ve garbı yol, 
Cenubu Mustafa kızı Safvetin 23 sayılı evile çevrili olan kirgir 
~\' senetsiz olarak ve sahibi meçhul rumlardan kalma olarak 
b <izine adına kadastrolanmıştı. Bu yerin mülkiyeti ile ilgili veya 
t u Yer üzerinde aynı bir hakkı bulunan kimse varsa ellerindeki 
d<ısarruf vesikalarile birlikte ilin tarihinden itibaren iki ay için
N/e lznıirde Saçmacı hamam sokağında 20 sayılı binada lzmir 

26
111takası Kadastro Komisyon Vt"ya Müdürlüğüne müracaatları 
13 sayılı kanunun hükümlerine göre ilin olunur. 

1187 (670) 

Olivier Ve Şii. 
L1MITET 

Vapur Acentası 
lRiNCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

LESBIAN vapuru 19 martta 
Londra, Hull ve An•ersten ge
lip yfik çıkaracak ve ayni za
manda Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

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

OPORTO vapuru limauı
mızda olup Liverpool ve Svan
seadan yükünü tabliye ediyor. 
Ayni zamanda Liverpool ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru 5 ni
sanda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpool ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

The General Steam 
Navigation Co. Ltd 

AD JUT ANT vapuru nisan 
nihayetinde gelip Londra için 
yllk alacaktır. 

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

• 

Kuşadası Burgaz Köy muh
tarlığından: 

Köyümüze ait su tesisatı ilanı 
tarihinden itibaren onbeş gün 
müddetle açık eksiltmtye ko· 
nulmuştur. Keşif bedeli 1248,90 
kır ıştur. Talip olanlar.n şart
nameyi ve tesisat plıiııını gör
mek üzere yüzde ôn teminat 
akçesile birlikte köy muhtar
lığına müracaatları ilin olunur. 

14~15~16 1153 (659) 

lzmir ahkAmı şahsiye sulh 
hukuk mahkemesinden: 

Karşıyakada lsmetpafa so
kağında 9 sayılı evde oturan 
Hakkı karısı Naime 16·9·936 
tarihinde ölmüş ve terekesi 
yazılarak menkul kısmı para
ya çevrilerek gayri menkul iki 
evi bankaya ipotekli bulundu
ğundan satılığa çıkarılmıştır. 

Ölünün varisleri olduğu ve
raset ilimından anlaşılan ko
cası Hakkı ve Müzeyyen mi
rası reddetmişlerse de sarih 
adresleri bulunmıyan diğer va
ris Nihat, Peyker, Pakize, 
Münir, Vedat, Haşim, Saim, 
Natık, Ümüt, Emel, Makbule 
Ihsan, Febminin mirası ret ve
ya kabul ettiklerinin gazete 
ile ilinı tesbit kılınmış oldu
ğunun ta•ihi ilindan itibaren 
bir ay için le mirası ret veya 
kabul ett. 'tlerine dair tahriri 
veya şifahi olarak mahkeme
mize müracaat etmeleri ilin 
olunur. 

1182 (669) 

Sigara da içseniz 

Daima RADYOLIN 
l//Jt11.B:ıml ... l!!illllm .... aıı:!:llm:1111ıımı .. ımı: .. an• .. • wc 
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HüSEYIN KAYIN 
Mobilye mağazası Şekerciler No.26 

Bir defa ·gelip görünüz 
Modern, temiz malzeme 

Birinci sınıf işçilik sipariş kabul eder 

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

. Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ANSIZIN Y AKALIY AN AGRILAR 
Y~iii~;··lıi;····k'i·ş~··GRIP'iN 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almakla derhal izale edilebilir 

GRIPIN 

Bütün ağrı, sızı ve ıstırapların panzehiridir. GRıPlN varken 
diş, baş, ve romıtizma ağrıları çekilmez. Gripin nezle ve gribi 
geçirir : Harıııreti düşürür, hastalıkların önüne geçer. 

icabında günde üç kaşe alınabilir. 

GRIPIN 
Artık Balık yağı içilemez 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Balık yağından lıat kat kuv

vetlidir. Kansız, iştahsız, kud
retsiz, romatizmalı ve vereme 
istidadı olanlara 

Kuvvet, Can, Kan 
iştah verir. 

DEPO: 

S. Ferit Eczacıbaşı 
ŞiFA eczanf'sidir. 

De v1et Demiryollrı Umumi Mü
dürlüğünden: 

Sağlık heyetimizce yapılacak muayeneleri nefü:esi hizmetimize 
elverişli çıkmak, Türk tebaasından bulunmak ve 35 yaşını geç-
memek şartile idaremiz Ankarada çalıştırılmak üzere iki ressam 
ile işletmeler ihtiyacına göre lüzumu görülecek mahallerde i~tih
dam olunmak üzere 6 şube şefi ve 15 kısım şefi hizmete alına
caktır. 

Ressamlık ve kısım şefliği için Ankarada yol dairesinde, ls
tanbulda Haydarpaşa işletmesinde, lzmirde de işletme merke
zinde 28•4-937 çaışamba günü müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
Ancak şube şefi olarak alınacakların imtihanları aynı günde 
yalnız Ankarada yapılacağından bu istekte olanların muayyen 
olan günde bizzat Ankarada yol dairesine müracaatlerı liı.ımı!ır, 
Şube şefi olarak alınacakların yüksek tahsil görmüş olmaları 
lazımdır. Mühendis olanlar imtihansız alınır. Diğer talipler ve 
nafıa fen okulu mezunları arasında imtihan yapılır. 

Kısım şefi ve ressamlık imtihanına gireceklerin en aşağı tah· 
sil şartı ortadır. Nafıa fen okulu mezunları bu hizmeti~, için 
imtihansız alınir. Diğerleri arasmda yapılacak imtihanda san'at 
okulları ile lise mezunları tercih edilir. 

isteklilerin dilekçelerine aşaj!'ıda gösterilen vesaiki de eksiksiz 
olarak iliştirerek en geç 26-4.-937 tarihine kadar doğrudan doğ
ruya adı geçen işletme müdürlüklerine ve Anlıarada yol dairesi 
reisliğine müracaat etmiş bulunmaları gerektir. Bu tarihten sonra 
yapılacak müracaatler kabul edilmez. 

1 - Diloma veya " Noterlikten ,. suret. 
2 - Hizmet vesaiki " en son ve evvelki hizmetler için " 
3 - Polisten tasdikli iyi ahlak belgesi. 
4 - Hüviyet cüzdanı " Nufusdan tasdikli ,. 
5 - Askerlik vesikası " Askerliğini bitirmiş olmak veya ali· 

kası bulunmamak şarttır "' 
Şube oefi olanlardan yüksek okul mezunlarına bidayette 97, 

yüksek bir mektepten mezun olmakla berabtr yabancı bir mem· 
leketten yüksek bir ihtisas diploması bulunanlar 130 lira ücretle 
hizmete alınır. Ve tatbik olunan esaslar dairesinde terfi eder 
ve zam görürler. 

Kısım şefi ve ressam olarak alınacaklardan yüksek tahsil gö
renlere 96, lise veya muadil meslek okulu mezunlarına 67, orta 
tahsil görenlere 57 lira ücret verilir. Garp lisimlarından birini 
bildiği ayrı bir imtihanla belli olanlar bir derece daha yukarı 
ücretle alınabilirler • 

Hizmetimize gireceklerin terfileri ve görecekleri otomatik zam
lar idaremiz için tatbik olunan kanunu mahsus hükümlerine tev
fikan yapılır. Ankarada kendilerine vazife verilenlerin alacaklan 
mesken bedeli yukarıda gösterilen ücretlerden hariçtir. 

10-13-16 1092 (622) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Huan hoca ma

hallesinde saraçlar çarşısında kiin 17 sayılı dükkAn tahsili em
val kanununa tevfikan haczedilmiş- ve tarihi ilandan itibaren 21 
gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan müzayede 
şartlarını lSğrenmek istiyenlerin Defterdarlık Tahsilat kalemine 
gP-lmeleri. 

9-16-23 1089 (616) 



8ahlte tcı 

lngiliz kralının taç giyme töreni müncuebetiyle, bu mera•i· 
min dini kuımları için davetiyeler hazırlanmııtır. Mera.im 
VeBtmİni•ter •arayının kili•e•inde yapılacak olan dini meraai· 
me dünyanın muhtelif yerlerinden birçok tanınmıı zevat davet· 
lidir. Davetliler araamda iki•i kadın olmak üzere dört İfçİ de 
vardır. 

Yukarıda görülen davetiye varakalarında kralın unvanları 

JUnlardır: 
Hiı Majeatey Engiltere inalı, l•koçya inalı, lrlanda, Gal, Hin

diBtan birliği, Kanada, Yeni Zeland, cenubi Afrika ve Avuatu-
ralya kraliyeti.. 1 

Londrada yapılacak büyük meraaime 7 kral, 69 pren•, 1325 

p ____,. < 

Hava müdallaaaı meıeleıi bütün medeni dünyada gunun en 
heyecanlı mevzuunu teıkil etmektedir. Her memleket bu huauı· 
ta akıllara hayret verecek büyük ledakiırlıklara katlanmakta, 
birçok hazırlıklar ve tecrübeler yapmaktadır. Hava taaruzlar"i
na kar,ı en mÜeBBİT müdafaa va•ıtalarından biri de tehdide ma· 
ruz bulunan nazik noktaların dumanlarla gizlenme•idir. Pa• 
ri•te bu ,ekilde yapılan tecrübelerde mii•bet neticeler alınmlJ
tır. Kıli,emiz aun'i bulutlarla gizlenen bir bölgeyi gö.teriyor. 
Ba paıil müdalaa tecriibeleri büyk endüıtri merkezlerinde bii
yük ha.•aaiyetle yapılmaktadır. Şana kanaat edilmiıtir ki dü,.. 
manm Nnayi merkezlerinden birini mahvetmeıi kendi lehinde 
en büyük bir zafer tefkil edebilir. Dünyanın her tarafında önü· 
müzdeki bahar manevralarında daha yeni uaullerin tecrübe 
edileceği anlaıılıyor. 

, ....................................................................................................................................................................................................................................................................... .. 

Montrö konferansında son vaziyet 
................................................... ~----

Mısır projesinin ilk maddesi kabiil edilmiş • 
ıse 

de Fransa iki tadil teklifi tevdi etniiştir 
Milletler • • • 

cen11yetın1n fevkalade toplantısı 26 Mayısta yapılacak 
MONTRö, 14 (A.A)-Mısır kapitü

ılasyonlnrı konferansı Mısır heyeti tara
fından verilen muknvelename projesi 
üzerinde umumi müzakerelerde bulun
maktan vazgeçerek doğrudan doğruya 
projelerin maddelerinin tetkikine baş
lamıııur. 

Evvela kapitülasyonlnrın ilgası pren
ıaibini tespit eden birinci medde konu-

eulmuştur. Fransa ve Belçika heyetleri 
kapitülasyonların mutlak bir ilgası hah
ıında ihtiraz kayıtları koymuşlardır. 

Fransız delegesi B. De Tassan kapi
tülnsyonlar rejiminin üzerinde mutabik 
kalınacak hnşkn bir yeni rejimle değiıı

tirilmesini ileri sürmüştür. 
lngiliz heyeti kanunlar, adli te~kilat 

ve Mısırda ikamet şeraiti meseleleri üze· 
rinde umumi bir müzakere istemiştir. 

Bununla beraber bütün murahhas 
heyetlerin dünkü beyanatlarına muvafık 
ıurette fikirlerini bildirmeleri üzerine 
umumi komisyon reisi neticeyi bildirmiş 
ve birinci maddenin ittifakla ve ilk kı
raatte kabul edilmiş bulunduğunu ilan 
eylemi:ıtir. 

Bu maddenin kat'i metni ikinci kı

raatte tespit olunacaktır. 
M~ır mahafili kapitülasyonların il

gası prensibini tespit eden birinci mad-

Cenevıeden bir manzata 
denin kabulü dolayısiyle memnuniyet ecnebilerin beynelmilel hukuk ahkamı 
ızhar etmektedir. 

MONTRö, t 5 ( ö.R) - Mısır kapi-
ihtiraz kaydiyle Mısır kanunlarına tabi 
olacaklarını bildiren diğer maddelerin 

tülasyonlarının ilgası konferansının umu- tetkikine girişmiııtir. Çok umumi ma
mi komisyonu hu sabah Yunan delegesi hiyette olan hu maddenin tetkiki galiba 
B. Politisin riyasetinde toplanarak ka- daha sonraya bırakılacaktır. Komisyon 
pitülasyonların ilgası hakkında Mısır şimdiki halde kapitülasyonların iJgasın
hükümeti tarafından hazırlanmış ol~n dan sonra haşlıyacak olan intikal dev .. 
projeyi madde madde tetkike devam et- resinin müddeti hakkındaki maddeye 
miştir. Kapitülasyonların tam olarak il- geçmi~tir. Bu müddet Mısır projesinde 
ga edildiğine dair olan birinci madde on iki sene olarak gösterilmiş olup di
kabul edildiğinden komisyon Mısırdaki ğer bazı tekliflerle 18 seneye kadar çıka .. 

rılmaktadır. Bu son görüş tarzı Fransız 
delegesi B. De T essan tarafından i.til
zam edilmi:ı ve Mısır Başvekili Nahas 
paıa Mısır noktai nazarını müdafaa et
miştir. 

Diğer taraf tan Fransız delegesi muh
telit mahkemelerin teşkilah hakkındaki 
maddeye ait olmak üzere tahriri iki ta
dil teklifi tevdi etmiotir. 

ROMA. 15 (ö.R) - Mısır gazete
leri Montrö konferansında İtalyan de
legasyonunun beyanatını memnuniyetle 

\ 
kaydetmekte, buna mukabil Fransız de-
legesi B. De T essanın sözlerinden inki
sara uğradığını gizlemiyerek bunlardan 

F ransanın Mısırın temayülatından bazıla
rına muhalefet arzusunda olduğu neti
cesini çıkarmaktadır. 

MtLLETLER CEMtYETINtN 
FEVKALADE TOPLANTISI 

CENEVRE, 15 (A.A) - Mısın ka· 

bul etmek İçin Milletler cemiyetinin ak
dedeceği fevkalade içtima mayıs ayının 
2 6 ıında yapılacaktır. 

Haile Selasiyenin bir heyet gönderip 
göndermiyeceği malum değildir. Gön
derecek olursa Habeş heyetinin ıalahi
yetlerinin muteber olup olmadığını mil
zakere etmek üzere hususi bir komite 
toplanacaktır. 

······················!·························································································································································· Madrid, 15 (0.R) - Madrid J } h • t ·ı • karşı muhabbet beslemekte 
müdafaa komitesi tarafından spanyo cum urıye çı erı olan yüzlerce kimse de yaka-
dün akşam saat 22 de neşre· )arana lspanyol renklerinde ro-
d"I t bl""'d" M k h z t tt•kı • k•ı • zetler takmıslardır 
si~~: ;iınıgb~~ises~; ;:çc~~ti:- ap e } erJ m e V } erı I Cebedlüttarık 15. ( Ô.R ) -
D

K h • spanya a nasyonalist kayna-
uşman atlarından kaçan bazı hk• d• ı "' d b.ld' "ld""'" 

k. 1 h b 1 ta ım e ıyor ar gın an ı ırı ıgıne göre Ma· ımse er son mu are e er es· laga önünde son derece mo· 

nasında düşmanın çok ağır 
zayiata uğradığını teyıt etmiş
lerdir. Esasen hasmın göstudiği 
hareketsizlik ve kaybettiği 
mühim mevkileri geri almağa 
teşebbüs bile etmemesi bunu 
ayrıca göstermektedir. Cümhu-
riyct kuvvetleri düşman hat· 

Asiler Malagada batırılan bir Rus 
denizaltı • • • yüzdürmüşler gemı8ını 

Malagadan bir manzaıa 

larını tahrip işine yarıyacak 
yeni hareket noktaları hazır
lamak üzere zaptettilderi mev
kileri tahkime devam etmek· 
tedirler. Diğer cephelerde 
kavda değer hiçbir hadise 
yt>ktur. 

Cebelüttarık, 15 ( A.A ) -

Teamül hilafına olarak diin 
Cebelüttarıkta bulunan lngiliz 
harb gemileri lspanyol cümhu
riyetinin yıldönümü münasebe
tiyle top atmamışlardır. 

Yalnız lspanyol konsolosha
nesi ispanya bayrağını çek
miş, ispanya cümhurivetine 

dern silahlarla mücehhez tay· 
yareler tarafından babnlmış 
olan C.3 Rus tahtelbahiri nas
yonalistler tarafJDdan yüzdürül
müştlir. Tahtelbahir 40 metre 
derinlikte yatıyordu. içinde 20 
ceset bulunmuştur. Bu tahtel
bahir tersanede tamir edilerek 
nasyonalist filoya ilave edile
cektir. 

Paris, 15 (Ô.R) - ispanya
dan gelen haberler yine cüm-
buriyetçifere müsaittir. Madrid 
müdafaa komitesinin bugün 
öğleyin neşredilen tebliği 
şudur: 

Üniversite mahallesini mu
hasaradan kurtarmak için asi
lerin bütüu mukabil hücumları 
püskürtülmüştür. Avila cephe-
sinde mühim bir ileri hareke
tinden sonra hükümet kuvvet• 
leri Navas Markez mahallesine 
varmışlardır. Guadalajara cep
hesinde Aragon yolunda ileri
leyen hükümetçiler yeniden bir 
kaç kilometrelik bir ileri hare
keti yaparak Almadone istika-
metinde terakki etmiılerdir. 

Şuşnig Romaya gidecektir 

Ziyaret kafi olarak 23 
Nisanda olacaktır .• 

B. Şuşnig 
Viyana, 15 ( ö.R ) :.....Avusturya şan- Roma, 15 ( ö.R ) - Avusturya şan 

sölyesi B. Schusschnigg tarafından Ro- sölyesi B . Şuşnigin 22 Nisanda Roma· 
mada İtalyan başvekili B. Mussoliniyi yı ziyaret edeceği teyit ediliyor. tki 
ziyaret için yapılacak 5eyahat nihayet gün sürecek olan bu ziyeret Rotn8 
kat'i olarak 22 - 23 Nisanda olacaktır. protokolil mucibince kararlaştırılınıl 
Birçok defa haber verildiği halde her olan mukannen ziyaretlerden biridir· 
defasında tekzip edilen bu seyahatin ViYANA. 15 (ö.R) - Bürgenland 
nihayet yapılması ltalya tarafından de Eisenstadt eyaleti vatanseverler tef• 
Roma - Berlin mihveri sebebiyle ye- kilatımn bir toplantısında mühim bir 
niden tetkik mevküne konulan mese- nutuk söyliyen Şansölye Şuınig Avus• 
lelerin artık olgun bir şekil aldığını turyanın Orta Avrupadaki tavassut ro· 
ümit ettirebilir. lünün bu mıntakada yaııyan bütün mil• 

Şansölye bir tetkik seyahati esnasın- Jetlerin lehine olduğunu kaydettikten 
da söylediği bir nutukta Avustucyarun sonra demiotir ki : 
harici siyaseti hakkında 14 Şubatta va- - Bizim mücadelemizin ve gayretle· 
tanseverler cephesi kongresinde ka- rimizin hedefi Avusturyamn muhtariyel 
rarlaŞtırılan esasları teyit etmiş ve ve istiklalinin muhafazasıdır. Bu d• 
demiştir ki: Avusturyanın istiklaline muhalif olaıı 

- Avusturyanın belli başlı lkl va- propogandalann ve bu arada Anşlus4 
z.ifesl vardır. Bunların birisi bir Av- ( Almanyaya ilhak ) propagandasının 

rupa vazi.fesdir. Diğeri ise blr Alman nihayet bulmasını lüzumlu kılar. Vatan'" 
vazi.fesidir. Avusturyanın Avrupadaki perverler cephesi Avusturya için Anşhı• 
vazifesi bu memleketin tarihinden ve veya eski Monarşinin eski ıekliyle iade4 

coğrafi vaziyetinden ileri gelmektedir. sinden baıka yaşatıcı bir ihtimal ve iırı'" 
Ve merkezi Avrupadakl milletler ara- kan mevcut olmadığı kanaatini redde• 
sında bir irtıöat vasıtası olmaktır. Bu der. Böyle çifte bir zaruretin kabulii 
da Avrupanın bu kısmında sulhçu bir Avusturyanın milli idealini feda etmek. 

inkişaf için en lyl
0 

teminattır. olur. 

·····················································································•'' 

Mussolini bir lngiliz 
heyetini kabul etti 

Roma, 15 (Ö.R) - Düçe 
lngiliz eski muharipler heye-

, tini kabul etmiştir. Heyetin 
başında bulunan majur Mac 
Peterson heman bütün eski 
lngiliz muhariplerini ihtiva 
eden British Lejion reisidir. 
lngiliz deleğesi Düçeye asil 
selam sözleri söylemiş ve lngil
tere ile ltalya arasında işbirliği 

temennisinde bu 'unmustur .Duce 

buna lngiltere için teveccüblli 
sözlerle mukabele etmiştir. 

Roma, 15 ( Ö.R) - Ahnan 
iş ceph\!si reisi doktor LeY 
Mussolini forumunu ziyaret 
etmiştir. Alman elçiliğinde m~· 
maileyhin şerefine bir çay :r.ı· 

Yafeti verilmiş ve ltalya kor-
d·- er burasyonlar naıırı ile ıg 

birçok zevat hazır bulunmur 
lardır. 


