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imtiyaz sahibi : ŞEVKET B.LGIN 
Başmuharrır ve umumi neşrıyat müdürü: • Yeni yedek 

ispanyadaki 
Subaylar 
tebaamız HAKKI OCAKOGLU ---,---

A. El C> :N" E:: ŞE::FLA-İ'I'İ lsta11bul 21 ( 7 ele/011/a) - Cuma günü 1700 1 
yedek subavınııza nıeıasinıle diploma/an ve11/e
cektır. Meıasim çok muhteşem olacakllr. Devam müddetıl 1"ürkıye ıçın,Hariç ıçın 

Sene/ık . . . . . . . 1300 2800 
Altı avlık_ . . . _ -:-- 700 ---,-:ıoo 

TELEFO"' : 2&97 

Jstanbul 21 (7Ple/onla) - ispanyadaki te
baanıızı almak üzere 1<a1adenız vapuıu Valan
sivaı•a /ıarckc~ttı. 

Fiatl " s ,, kuruştur. Cıınılmriyetiıı Ve Cıwılmriyet Eseriııiıı Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Ga::eledir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
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IRAK 
Dış bakanı 

Şark misakı hakkında 
temaslar yapacak 

BELGRAD, 21 ( Hususi muhabi
imizden ) - Ankaradan bildiriliyor: 

Irak hariciye nazırının Ankara zi. 
aretine büyük ehemmiyet veriliyor. 
rak hariciye nazırı pazartesi günü 
ürkiye topraklarına gelecek ve An· 
arada Türkiye hariciye nazırının mİ· 

lafiri olarak üç gün içinde muhtelif te· 

naslar yapaeak.br. 
Bu temaslarda Şark misakının im

a merasimine ait teferruat halledile
cektir. Şark mi.akı haziranın ilk haf-, 
asında, Dr. Arasın da iştirakiyle 1ran 
payıtahtında imza edilecektir. 
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Zevkli 
bir dönüş ... ----Bafvekilimizle Hariciye vekilimiz 
&lgrad ve Sofya ziyaretlerinden gö -
nülleri daha ferahlı olarak döndüler • 
Bu ziyaretlerin bilhassa, Y ugoılavya ile 
ve dostluğumuzun tesanüd duygularnnı
- en yülaek mertebesini bulduğu bir 
%amana teaadüf elmİf olması Tunadan 
Adriyatik aahillerine kadar uzanan ge
DİJ aahada Atatürk Türkiyesinin preoti
jine kartı beslenen hayranlığı ve sev
giyi meydana koymağa vesile olmuı

tur. Ayni u.maııda Yugoslav mil
letinin her aahadaki kudret ve ka
biliyetinin azametli eserlerini ya
landan takdir etmek imkanmı elde 
eden vekillerimiz, sulhun azımkh pro
togonistleri aıfatıyle dostlarımızın dost -
luldanna kart• da ayni hissiyat ve ayni 
geni§ anlaYJ!la meıhu olduklannı göster· 
llÜflerdir. 

Hakiki bir refonnatör olan büyük te· 
fimizin kurduğu siyasette egoizmanın u
la yeri olmadığına göre, Y ugoslavyanın 
lam bir emniyet ve istikrara kavuımak 
İçin elzem gördüğü dostluklara sempati· 
mizi bildirdik. Bu tekilde hareket etmek
le dostl&rllllWl karıı sadakat ve vefaki.r
lıiuruzla birlikte beynelmilel sulh dava• 
una heqeyin fevkinde kıymet verdiğimi
zi anlatmak istedik. Kanaabmızca dün· 
)'anın buğiinkü kararsızlığı içinde büyük 
lnisyativler Balkanlardan gelecek
tir. Dün Balkanlar keımekeıin, anarıinin 
ıreçimsizliğin merkezi idi. Her büyük 
)'anğırun ilk fuvayesi muhakkak surette 
Balkanlarda tüterdi. Şimdi hel'§ey değif
llÜftİr. Balkanlar sulhun vatanı olmuı -
tur. Dünya sulhuna istikrar kuvvetini ve
rebilecek olan en kuvvetli tqebbüsler 
İnanabiliriz ki Balkanluda doğacaktır. 
Cenubi Şarki Avrupadan, yann Orta 
Aımıpaya kadar genİJlemeoi pek muh. 
t-el olan anlatmalar büyük garp dev
letlerine güzel örnekler verecektir. 

Sofya ziyaretlnin verimlerine gelince 
bundan cidden sevinç duyabiliriz. Bal
kan Birliği, asırlarca bir arada yapmıJ 
olan Balkan milletleri arasında dürüst -
lükten, samimilikten kuvvet alan yeni 
bir anla)'lf ve görüt ufku yaratb. Türk -
ler, Yugoslavlar, Yunanlılar ve Romen
ler artık birbirlerine kardeı gözüyle ba
kıyorlar. Hayati menfaatlerinin bir çok 
noktalarda birleıtiğini biliyorlar. Seneler 
&önül bağlannı derinden derine itliyor. 
Balkanlann çehresini değiıtiren bu güzel 
birlik levhasında yalnız Bulgarlann yer 
"1mamıı bulunması bir eksikliktir. O Bul
garlar ki ırk b•kımından bizim kardet -
lerimiz sayılır; Yugoslavya ile dil ve kül
tür münasebetleri, iki milleti bir tek mil
let farzettirecek kadar geniştir. En güzel 
dostluklan imkansız kılmak için ı;alıfan 
fesatcı ellerin açhkları uçurumlar Bulga
rUtanın Balkan Birliğinde derhal yeral
rna$ına mani ol mu; tur. Zaman bu uçu • 
ı-umlan dolduruyor. Bulgar milleti haki
kati daha eyi anlamağa b8'1amııtır. Sof
:vada Başvekilimize yapılan çoıgun istik· 
bal töreninde Balkan ailesi içindeki mev
kiini almak istiyen bir milletin heyecanlı 
tehalükü vardır diyebiliriz. Bulgaristanın 
Balkan paktına iştiraki artık bir zaman 

- __ ,._ ikinci sahife<W -

iSMET İNÖNÜ ÇOK BEŞUŞTU 

Candan tezahürat yapan halka: Na
Türkiye - Mısır arasında 

sulh, daimi 
• 

Bozulmaz 
dostluk carı olacak 

!(alıireden 

Ankara, 21 - ( A.A ) Mısır 
krallığı ile aramızda ö.kdolunan 
dostluk, ikamet muahedename

sile tabiiyet mukaveleoamesi 
metinlerini sırasile neşrediyo-

muahedesi 
edilecektir 

bir göıünüş 

ruz. 
Türkiye - Mısır dostluk mua

hedesi, bir taraftan Türkiye 
Reisicümhuru diğer taraftan 

- So-, düTdüncü sahifede -

sılsınız, di
ye sordular ----
Başvekilimiz 
Yarın siyasi bir 
nutuk söyliyecek .. 
İstanbul 21 (Telefonla) - Başvekil 

lsmet lnönü, Bn. lnönü, Hariciye ve -
kilimz Dr . .Axas, refakatlerinde Korge
neral Salih olduğu halde, Belgrad se
yahatlerinden avdet buyurmuşlardır. 

Başvekili Mmil olan Semplon treni 
saat sekize on kala, on binlerce halkın 
yaşa sesleri arasında Sirkeci garına 

girmiştir. Halkın tezahüratı, muhtelif 
istasyonlarda o kadar taşkın olmuştur 
ki tren, on beş dakika teehhürle istas
yona girebilmiştir. 

Milll Müdafaa bakanı Kazını özalp, 
İstanbul valisi Muhittin Üstündağ, Or
du müfettişi Orgeneral Fahrettin Al -
tay, Kazını Orbay, Harp akademisi ko
mutanı Korgeneral Ali Fuat, Donanma 
komutanı Şükür Okan, Yugoslavya 
konsolosu ,daha birçok zevat karşıla -
mada hazr bulunmuşlardır. 
Başvekilimiz beşüş çehreleriyle halk 

arasına karJ§8l"ak halka : 
- Nasılsınız, iyi misi.nz, sualini sor

muşlardr. Halkınuz buna: Yaşa, varol, 
di:·e muka helede bulunmuştur. 

Başvekilimiz tezahürat arsında Pe -
rapalasa inmişlerdir. Akşam üzeri An

- Sonu döTdüncü aahifede -

J .A.. ::P C> 1'1" "Y" .A.. 

Rusya ile anlaşıyor 
lngiltere 'BULGAR' 

Bu anlaşmanın faideli 
olacağına kanidir 

Pariı, 21 ( ö.R ) - Japon - Rus müna
sebetlerinde hava iyiliğe yüz tutmuı gi

bidir. Japon mahafili hariciye nazırı B. 
Şatonun harbiye ve bahriye nazırlarıyle 
mülakabna ve bunu müteakip Rusya se
firiyle ııöriişınesine büyük bir ehemmiyet 
veriyorlar. Sovyet sefiri Moskovadan 
dönmüş bulunuyordu. Ve orada Uzak 
şarktaki diğer Sovyet mümesailleriyle gö
TÜ§mÜştü. Alman .. Japon anla!Jmasından 
sonra Sovyet Rusyanın Japonya ile bazı 
ekonomik an1aımaları tecdit etmeği red
detmesi Tokyoda endişe uyandırmı~tır. 
Zira Japon endüstrisi bundan çok zarar 
görecektir. 

Diğer taraftan Ruaya Tans-Sibirya 
hatby1e Mançuri timendiferleri arasında 
münakalah kesmek tehdidinde bulun
maktadır. Tokyo timd: Sovyetlerle umu

mi bir anla,ma yapmak arzusundadır. 

Bilhassa iatenilen §ey Mançuri hududuna 
muhtelit komiayon1ar yer1eıtirerek va .. 
him h8.diseleri bertaraf etmektir. 

- Diğer tarahan Londra mahafili Al
man .. Japon anlatmasının teairini by. 
betmekte olduğu kanaatidedirler. Ay
nca bildirildiiiine göre Japon hükümeti 
bir dünya ekonomi konferansına, res

men davet edilirae· iftirak arzuaundadır. 
Bu konferans. B. Lanabury tarafından 

akdi için muhtelif Avrupa hükümetleri 
ne%dinde ve Birle§ik Aıne.ıika devletleri 
nezdinde te§ebbüsler yapılan konferans
br. 

Milleti 
TUrk mllletlnln samimi 
hissiyatına itimat etmeli 

IST ANBUL, 2 1 ( Telefonla ) -
Bulgar matbuatı başvekilimizin Sofya 
ziyaretine ve Bulgar kralı S. M. Bo
risle yaptığı rnüli.kata büyük ehemmi· 
et veriyorlar. Gazeteler Türkiye .. 

Bulgaristan münasebetlerinde yeni 
bir devrin başladığına işaret etmekte· 
dirler. 

Başvekilimiz Filbeden geçerken 
lulgar halkının samimi tezahüratından 
mütehassis olmuştur. Filbede Bulgar 
gazetecilerine beyanatta bulunan ha§

vekilimiz bilhassa şunları söylemi~tnr: 
- cBulgar milleti, Tü.rk milletinin 

kendsine karşı olan çok samimi his· 
siyatına her zaman itimat edebilir.:. 

"flZZZ7'.zzzzr-LZ/.X:V-./.LZ//Zfll}.·' 
talebi üzerine hariciye nazırı Sato ile elçi 
arasında ikinci bir mülakat daha vuku
bulmuştur. 

Dornei ajansının bildirdiğine göre Sov-

yet elçisi Japonya ile Sovyet birliği ara
sında muallakta bulunan meselelerde bir 

anla~ma elde etmeğe çalışmaktadır. 
Japon hükümetinin kanaatine göre mc ... 

seleleri siyasi ve askeri olmak üzere 

eaasından görüşmek. hususunda henüz 

Mo!k:ovaca icap eden prensip ıartları l«:· 
kevvün etmemiştir. 

Maamafih ekonomik bir anla,maya 

Tokyo, 21 ( A.A )-Sovyet elçisinin varmak pek ziyade arzu edilmektedir. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

Yeni lngiliz bütçesi Loyid Corc'un bir suali 

On beş milyon açıkla 
862,848,000 sterlindir 

Aç kalan Bilbao halkına vapurlar er
zak taşırsa, hükümet himaye eder mi? 

Bu CEVABI: EVET, EDERiZ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

açık, yeni vergiler ihdası 
t• l k t J kt Londra, 21 (Röyter) - Avam ita.-

SU re ıy e aoa 1 aca lr marasmda muhalefet aaylavlanndan bi-

Londra 21 (A.A) - Maliye rinin sualine cevap veren deniz bakanı 
bakanı Çemberlayn dün avam B. Samuel Hoare lopanya iılerinde in-
kamarasında 1936 • 37 senesi ~ilterenin tatbik etmekte olduğu deniz 
tahsilatı hakkında ilk defa siyasetini etraflıca izah eımi,tir. Bu ce· 

vaptan tatmin edilmediğini ihsas eden 
olarak beyanatta bulunmu,tur. eski başvekillerden B. Uoyd Corç de-
Maliye bakanının i2ahatına niz bakanına ıu suali sormuıtur: 
göre 1937 • 38 senesi hasılatı - cBilhaoda açlıktan ölmekle olan 
847,950,000 lngilız lirasına ve kadın ve çocuklar için yiyecek dolu olan 
masraf da 862,848,000 lngiliz ve Jean De Luz' da beklemekte olan aç 
1 b 1 lngiliz vapuru Bilbaoya hareket eder 
irasına a iğ olacaktır. Binae- k f 

naleyh ortada 14,898,000 in• ve ey iyetten de lngiliz donanınaNnı lo.a-
berdar eylene donanma bunlan himaye 

g iliz liralık bir açık vardır. · · db' 1 ak ıçın le ır er alac mıdır h 
Çemberlayn bu açığı kapa- Hoare bun.a karıı; Açık denizlerde el-

mak için kazanç vergısının bette. cevabını vermittir. 
arttırılmasını teklif etmiştir. Loyd Corç devamla demiıtir ki: 

Sonu d<frdüncil ıahifede - Nevıl Çembetlavn - Sonu dördüncü aahifede - Aç kalan halk nünıavış yapıvor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gençliğin büyük saygı gece~i 1 Avusturya Başvekili 

Seçkin bir dinleyici kitlesi Hamit Bugün V enedikte B.Mus-
gecesinde soliniye mülaki olacak 
bulundu .. 
ŞOPEN'in ı\ l atem 

mar~ı çalındı 
Büyük ve layemut Türk şairi dô.hi 

Hamidin büyük adına dün gece Halke
vi salonlarında yapılan ihtifal bir saygı 

ziyafeti halinde geç vakitlere kadar de

vam etmiştir. Binlerce genç, daha erken .. 

den Halkevi salonlannı doldurmutlardı. Layemut Hfinııt, eşi bavan Lüsyenle bir arada 
Salon tamamen dolduğu gibi koridor· nin cMatem marıı>yle başlanmışhr. Say- bir konferansı takip etmiştir. Büyük Ha
lar da dolmuştu. gı sükUtu içinde dinleyicileri tesir altın- midin hayatını ve eserlerini aalihiyettar 

ihtifale, Halkevi muzik kolunun bü- da bırakan ölüm marşını, kız lisesi di- bir lisanla anlatan B. N. H. Onan, Ha
yük bir muvaffakıyetle ba§Brdığı Şope- rektörü §Bir B.Necmettin Halil Onanın _ Sonu dördüncü aaylada 

Venedik. 2 1 ( A.A ) - Ouçe yarın 
Venedike gelecektir. Kendisine hariciye 
nazırı Kont Ciano ile matbuat ve propa

ganda nazuı Alfieri refakat edecektir. 
Duçe beraberinde Avusturya. hariciye 

ııuırı B. Şmit olduğu halde Şu,nigi kar

ıılamak üzere Santa Lucia istasyonuna 
gidecektir. 

B. Şuşnİg ile B. Şmit ve maiyetleri 

Danieli oteline ineceklerdir. Gece Duçe 
miaafirler ıerefine Grand Otelde bir 
ziyafet verecektir. 

Mülakatlara gelince, bunlar ya 22 ni

oanda V enedike gelecek olan hükümet 
reisinin Aurora yatında yahut hükümet 

- Sonu dördüncü •aylada - Avustuıı·a Başvekilı B. Şuşnu; 
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Zevkli 
bir dönüş ... .. -. 
- BıtJ taralı birinci aahilede -
meselesidir. Yuıoalavya ile ebedi doat-
luk ım.ala akdedea ha küçUk memlent 
Yuaoala"' Makedonyau üserinde rem -
JODCU emellerinden nanl ns geçn:ıiı ı ı 

pek ya)mi bir zamanda Romeo'" Yunan 
dosdarmmla ela miinM•1 •nhfl"alar ya
pacaimı mnans. Balkan Birliii cebril 
fiddete d.,.anan reviz7on fikirlerinin a
mansa diifmanı oldufiuna göre Bulgarlar 
ne Dobftça. ne Yunan Makeclonyua ve 
ne de Garbi Trakya üzerinde topnk e
melleri beslemenin kendilerini tecrit et
mekten batka bir fayda vemıiyeceğini 

anlamışlardır elbette ... Bulgar Batvekili 
Köse İvanofun Ba,velciliıniz ve Hariciye 
vekilimizlc tema.dannda Türk-Bulgar 
dostluğunun inkitafmı ilgı1eııdiren me· 
ıeleler görüşülürken hiç ıüphe etmiyoruz 
ki Bulgaristanm Ballı:an antantmda yer· 
alması için bir adını daha atılmqtır. 

ŞEVK.ET BiLGiN 
••• 

Trakya'da 
Fenni mücadele 

Edirne, 21 (Hususi muhabi
rimizden) - Çanakkalede çam
larda başlayan Tırhl savaşı 100 
bin keseyi geçmiştir. Fare sa
vaşı da fare tesbit edilen yer· 
lerde çü aydan beri devam 
ediyor. Şimdiye kadar Çorlu 
Uçesinde tesbit edilen 92 bin 
dekarlık bulaşık arazinin 45,900 
dekarlık yerinde; ve Tekirda
ğının 95000 farelik bulaı;ık 
yerlerio hepsinde savaş yapıl· 
mış ve kesafet yüzde 75 • 80 
nisbetinde azalmıştır. Savaş 
devam ediyor. 

Geçen sene başlanan şarbon 
savaşı bu yıl dahi geniş ölçü
de ve Zıraat Vekaletinin pili· 
nı içinde devam ediyor. Ruam 
savaşı ise sona ermiş ve Trak· 
yada ruamdan eser kalmamış· 
tır. Edime içinde geniş mik· 
yasta karga ve yumurtası kır
dırma ve toplama savaşı baş· 
lam ıştır. 

•••••• il • 

Galatasaray 
geldi 

Cumartesi günü Doğansporla, 
pazar günü de Üçok takımile 
milli küme karşılaşmalarını 

yapacak olan Galatasaray ta· 
kımı Çanakkale vapurile dün 
akşam şehrimize gelmişdir. 

Galatasaray kafilesi başında 
B.Muslih, B. Vamık, B. Muhlis 
ve antrenör Zabo bulunmakta 
olup futbolcular on altı kişidir. 
Takım tam kadrosuyla gel

miştir. r Halkevinde '1 
Toplantılar, konferans 

Bugün saat 16 da köycülük, 
saat 16,30 da Kitapsaray ve 
yayım komite toplantıları var
dır. Saat 18 de de Halkevinde 
çocuk bastahklan mütehassısı 
doktor B.AJi Agah tarafından 
çocuk velileriyle okul öğret• 
menlerini lakadar edecek 
"Spor ve çocuk,. mevzulu bir 
konferans verilecektir. 

Gazetemiz 
~ 

An karada satış teş-
kilatı yapmıştır 
" Yeni Asır " An karada "' 

aşağıdaki yerlerde satıla
caktır: 

Akba Kitap evi 
Kar o landa AH 

Saman pazarında Dur 
Ali 

Yenlfehlrde b<?'I 
u tata 
TUtUncU Ali E her 
Ahmet Enver b kka

llye tutun gl esi. 
Ta ha da gazeteci :\ 

Ya p 
TDtUncU karde fer ı 

pazarı ~ 

P< tacıda gazeteci 

Fuar işleri 
Enternasyonal fuar komitesi 

dün öyleden sonra Dr. B. Beh· 
çet Uz'un başkanhğ1nda top
lanmış ve fuara ait işler hak
kında görüşülmüş ve icap eden 
kararlar alınmıştır. Bu kararlar 
meyanında fuara ait talimatın 
hazırlanması, fuar gaz:inosunun 
icara verilmesi ve ekspozan
lara hazırlanacak tabldot iş· 
leri de vardır. 

lngiliz general 
konsolosu 

Şehrimiz lngiliz general kon· 
solosu dün 6ğleden evvel bele
diyeye gelerek reis B. doktor 
e.-. Jçet Uz'la muhtelif işler 

h~~dnnda görüşmüştür. 

Hayvan sayımı 
Hayvan sayımı için devam 

etmekte olan faaliyet Nisan 
sonunda sona erecektir. Banu 
mütaakip sayım hakkında umu
mi bir kontrol yapılacaktır. 

Hava seferleri 
Cumaovası istasyonunda te

sis edilecek olan hava istas· 
yoou ıçın tetkiklere devam 
edilmektedir. 

lzmir-Ankara ve Istanbol 
arasında işliyecek olan haYa 
postalan Mayıs içinde seferle
rine başLyacakJardır. Cnmao· 
vası istasyonu tesisah o vakıta 
kadar ikmal edilemediği tak· 
dirde bu seferler için muvak· 
katan şehrimiz civarı diğer 
hava istasyonlarından istifade 
edilecektir. 

Otobüsler 
Durak yerlerinde durmalan 

kat'iyyen ?Decburi olduğu halde 
durmadan geçen otobüslerden 
iki otobüsün şoförü dün bele
diyeçe cezalandırılmışlardır. 

Kayas çiftliği 
Ziraat Vekiletince Kayasta 

modem bir inekhane tesisi 
mukarrer idi. Fakat yapbnlan 
tetkiklerde Kayas çiftliği ara· 

zisinin inekhane tesisine elve
rişli olmadığı anlaşıldığından 

inekhanenin burada yapılma· 
sından sarfınazar edilmiştir 

Bu arazinin göçmenlere tev
zii düşünülmektedir. 

•• ı • ı •• e 

Bayram tatili 
lzmirdeki mektepler Milli 

hakimiyet ve çocuk bayramı 
münasebetiyle bugün öğleden 
itibaren iki buçuk gün tatildir. 

Resmi daireler de yine bugün 
öğleden sonra başlamak üzere 
tatildir. 

• 

YENi ASI 

Fuara hazırlık yapılıyor 

Otel ve lokanta sahipleri 
vazifeye davet edilecek 

Belediye fuar zamanından J cak pansiyoner kabul edecek 
önce otellerin ve şehirdeki olanlar, belediyeye müracaatla 
p"nsiyonJann vaziyetlerini tes- keyfiyeti haber vereceklerdir. 
bite karar vermiştir. Fuar mü- Brüksel Enternasyonal Fua· 
nasebetiyle lzmire gelecek rıoda birinciliği kazanan ve 
ekspozan ve ziyaretçilerin her meşhur sanatkar Viyanalı dok-
türlü istirahatleri temin edile- tor Rozenfeldin idaresindeki 
cektir. 

Lokantacı, otelci, hancı ve doku2' bayandan mürekkep bir 
berberler yakında ayrı ayrı orkestra heyeti lzmir Enternas-
toplanhya davet edilerek ken- yonal Fuarının devamı müdde-
dilerine şehir vazifeleri hak· tince Fuar gazinosunda ve sair 
kında izahat verilecektir. Fuar zamanlar şehir gazinosunda ça-
günlerinde, istiyen ailelerin ev- lışmak üzere angaje edilmiş-
lerine pansiyoner kabul etme· Jerdir. Bu heyet sekiz Mayısta 
leri muvafık görülmüştür. An· şehrimizde bulunacaktır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türk havalarında Türk 
vatandaşları uçacaklar 
Havalarımızdaki seferleri düzen altı
na alan bir kanun projesi hazırlandı 

Hükümet Türk havalarında olacakbr. 
yapılacak ıeyrüseferleri nizam Vatsndaşlar ancak devletin 
altma alan esaslı bir kanon müsaadesini aldıktan sonra ha· 
projesi hazırlamıştır. Türkiye va limanları inşa edebilecek· 
Cümhuriyeti hudutları içine ferdir. Diğer hallerde bu işleri 
giren, havalannda uçuşlar ya- tamamen devlet görecektir. 
pan veya karasuları üzerinde Limanların ücret tarifeleri de 
bulunan her nevi " ha\"a ge· doğrudan doğruya devlet ta· 
mileri ,, hakkanda bu kanunun rafından tesbit olunacaktır. 
hükümleri tatbik olunacakbr. Devlet, hava gemilerinin seyrü-

Projede hava gemisinin şü· seferlerinde faydalanabilecek· 
mullü bir tarifi yapıJııaştır. Bu- leri işaret fener ve saireyi Jü. 
na göre sevk ve idare kabili- zum gördüğü yere koyabile-
yeti olsun olmasın, su üzerinde cektir. Halk, mülkiyet haklan· 
yüzsün yüzmesin, havaya yük· na dayanarak buna mani ol· 
selen veya uçan havadan ağır mıyacaktır. Ancak bu işaret-
veya havadan hafif her türlü lcrin halka ve halkın mahna 
vesıtaya hava gemisi adı ve· zarar vermemesi şarttır. 
rilmektedir. SEYRÜSEFER KABiLiYETi 

Askeri bava gemileriyle yal· Her Türk hususi hava ge· 
nız devletin gümrük, zabıta ve misi hava işleriyle meşgul ba· 
posta hizmetinde çalışan ge· kanlık tarafıpdan muayene olu-
miler devlet hava gemilerinden narak "ıeyrüsefer edebilir" 
sayılmaktadır. Bunun dışında kaydını taşıyan bir vesika ve 
kalanlar da hususi hava gemi· izin almadan uçuş yapamıya· 
)erini teşkil e~mektedir. caktır. Fakat bu izin her za· 

HAVA LiMANLARI: man geri alınabılir. 
Proje memleketin türlü yer· Bu gemilerde çalışan memur· 

lerinde hava limanlan yapıla· lardan da ehliyet vesikaları 
cağını göstermektec·ir. Bu Li- aranacaktır. Başka memleketler-
manlar hava gemilerinin duruş- den şehadetname almış olan 
ları, tamir ve teçhiziyle yol- Türk pilot ve makinistleri elle-
cuların inip binmesi ve bava rindeki bu vesihalan alakah 
vaziyeti hakkında hava gemi- vekalete tasdik ettirmeye mec· 
lerine her an malumat vere· burdurlar. 
bilecek vaziyette olacak ve AKROBASi HAREKETLERi 
onları ihtimal içindeki tehlike· YASAK 
)erden koruyabilecek vesaite Hava gemilerinin şehir ve 
de malik bulunacaktır. kasabalarla halk kütleleri üze· 

Bunların dışında bı;:men her rinden uçarlarken akrobasi ha· 
şehir ve kasabada bir tayyare reketleri yapması şiddetle 
meydanı bulunacaktır. Tayyare menedilmiştir. Ancak, muhte• 
meydanları ancak efradın inip mel feci kazaları önlemek için 
binmesi için hazırlanmış yerler kanunun koyduğu bu yasak-

-~----..,.,,. 
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ihracatın kontro)u 
Ekonomi bakanlığı tağşişin 

meni kanununa ek ölarak çı· 
kanlan ihracabn mürakabesine 
dair olan kanun hükümlerine 
uygun faaliyetinde devam et· 
mektedir. 

Son üzüm kongresi kararla· 
rına göre hazırlanan nizamna· 
me projesine son şekil verit
miştir. Bugünlerde resmi for
malitesinin bitirilmesine başla
nacaktır. 

iç ticaret genel dirt>ktorüoün 
lzmir çevresinde alakalılarla 
temasından sonra hazırlanan 

palamnt nizamnamesi projesi 
üzeıindeki etüdler de ilerlemiş
tir. 

Bakanlık bütün ihracat mad
delerimiz gibi pamuğun ihraç 
işlerini kontrol etmek üzere 
bir nizamname hazırlayacaktır. 
Bu madde üzerinde de tetkik· 
ler yapılmaktadır. 

•••••••••••• 
Sivrisinek mücadelesi 

Belediye reisi Dr. B. Behçet 
Uz dün Karşıyakaya giderek 
Karşıyakada sivrisinek müca
dele işlerinin ne şekilde gitti· 
ğini tetkik etmiştir. Bu me· 
yanda Karşıyaka su, temizlik 
ve imar işlerini de gözden 
geçirmiştir. ---

Çocuğunu 
Denize atan ana mah

kum oldu 
Karşıyaka vapurunda lzmire 

gelirken otuz günlük çocuğunu 
denize atm;akla suçlu Sökeli 
Ayşenin muhakemesi ağırceza
da sona ermiş ve Ayşe altı 
sene sekiz ay ağır hapse mah
kum olmuştur. 
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Çocuk bayramı haftasının 
ilk günüdür. 

Yavrulanmızrn bayramı 

için hazırlanınız ..• 
~:Zlzı:zz;~~J727-Z7...z:.aTLZA 

lık hususi uıüsaade ile yapılan 
hava tezahürlerinde cari olmı
yacakbr. Bu yerlerden geçecek 
tayyarelerin uçacakları irtifa da 
aynı maksatla tahdit edilmiş ve 
2000 metre olarak kabul olun
muştur. 

TÜRK HAVALARINDA 
TÜRK VATANDAŞLARI 

UÇACAKLARDIR 
Türkiye Cümhuriyeti toprak

ları ve suları üzerinde iki yer 
arasında insan ve eşya taşımak 
ve bu işleri transit suretile 
yapmak münhasıran Türk Ya· 
tandaşlarına aiddir. Bu gibi 
nakliyat için yabancı müteşeb
bislerle devlet arasında hususi 
bir anlaşma yapılmadıkça ve 
bu hal bir kanunla tanınma· 
dıkça bu imtiyaz mutlalı.: olarak 
Türklerin hakkı sayılmaktadır. 

23 ısan Mil!i bayram şerefine yarından itibaren 
rzz:z~~ 
x TELEFON 
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iki büyük iki aliika uyandıncı filim bir arada 

1 - T Ü R K 1 N K 1 L A B 1 N D A "TERAKKİ HAMLELERİ" 
Türkçe sözlü Milli filim 30 senelik canlı bir tarih - Meşrutiyetten bugüne kadar geçen tarihi hadiseler - lzmirin istirdadı 

1-KA GISTERLER ARASINDA 
EddiE CANTOR'on insanı kahkahadan kırıp geçiren fevkalade filmi 

Ayrıca Paramunt Dünya havadisleri 
················'i1t;·lı;t-t·~d·~;:r,~;;·i;ü'Yü~··.;ı;:·~~-;~tt~k·.y;ü:;~;;~~~~·· .. ··y ........ E ...... Ş ....... l .... L ......... D ....... O ........ M ....... l .... N ........ O .............. . 

eden Danıelle Darıeox nun şaheser fılmt 

Bugün son defa olarak gösterilecektir 
SAATLERi Her Un 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi ve pazar günleri 1,lS de ilave seansı vardır. 

Bir Anket 
••• 

- 15 -
Bir gazetenin1 okuyucuları 

maıında açtığı anket beynimi 
fena halde karıncalandırıp dara· 
yor. Buna ben de bir cevap ott• 
ıem mi Jiye düşünüyorum. Aıt
ket muharririnin Türk kadınla· 
rına hitabı su.dar : 

-« Kadı;.lm, hangi tip erke~ 
lerden hoşlanırsınız?» 

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

.............................. 
Anket muharririnin «Hangi 

tip kadına» hitap ettiğini bir ati 

için düşünmiyerek, buna ceıJaP 
verenlerin ara&ına katılaam ını 
dersiniz ? 

Birçok kadınların bu ankete 
cevap verdikle1·ini görmekle e• 
peyce üzüldüğümü de itiraf et• 
mek isterim. Kadının hOflandı
ğı erkek tipi lmmral veya esmd 
olabilir.. Bunlar, hü.viyyetini 
yapmış bir kadın bakımındaıı 
fazlaca ÜZeTincle drrrulmıyaıı 
noktalardır. 

Hüviyyetini yapmış, kala11ın'i 
işlemiş bir kadın için erkekte 
arıyacağı tipin ne e11merin yüz.ün
de, ne kumralın çehreainde b,.. 
lanmıyacağını tahmin ederim. 
Kadının aradıi! tipin renkten, 
şekilden ziyade kalada ve içe ta.• 
allak eden kıymetlerde balana• 
cağını zannediyorum. 

Anketi yapan maharTirin luı· 
dını hô.lô. hayvanlık bir diıi zetJ• 
kiyle ıeyrettiğine inanmak iste
miyorum. Şu halde, sualini birta 
daha vuzuhlandırmaıı ve «TIP .. 
kelimesinden kmdettiği manayı 
biraz daha aydınlatmaıı lazım 
değil miydi, der11inü? 

Neriman GORSA .......................................... 

Spor şenlikleri 
Mayısın birinden itibaren An

kara ve Is anbul radyolarında 
akşam emisyonlarında kültür. 
ve spor sahasında tanınmış 
zatlar tarafından onar dakika 
devam etmek üzere söz söy• 
lenecektir. Hatipler bu söylev· 
)erinde 19 Mayıs şenliğinin ta· 
rihi, içtimai, siyasi bakımdan 

tahlilini yapacaklar ve spor 
mevzuu üzerinde konuşaklardır. 

Bayram günü bütün şehir• 
!erimizde idman hareketlerin· 
den başka futbol maçlan ve 
hertürlü spor müsabakaları 
yapılacaktır. Ankara ve lstan
bul radyoları bu maçları bütün 
memlekete yayacaklardır. Spor · 
cular o gün eski ve tanınmış 
sporcuları, pehlivanları ve be· 
den terbiyesi işlerinde tanın· 
mış zatları ziyaret edeceklerdir. 

Ceza görenler 
Güzelyalı semtinde denize 

süprüntü atan beş kişi, evle· 
rindeki kuyulara mazot dök· 
miyen yedi kişi belediyece 
beşer lira para ceıasile tec· 
ziye edilmişlerdir. 

,, ...... ... 
Ecnebi mektepler 

Maliye vekaletinden vilayete 
gelen bir tamimde Maarif Ve· 
kaleti tedrisat program ve ta· 
limatnamelerini tatbik için hu· 
susi, ecnebi ve ekalliyet mek .. 
teplerinin kazanç vergisine tabi 
bulundukları bildirilmiştir. . ...... _., 

Urla cinayeti 
Urla iskelesi yolunda Meb· 

medi öldüren Yahya oğla Ali· 
nin muhakemesine dün ağıt 
ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. Dün müdafaa şahit• 
leri dinlenmiştir. 

Bu şahjtJer dört sene evvel 
maznun Alinin kendi kahvele· 
rioe gelip silah attığını söyle
mişlerdir. Muhakeme diğer bazı 
şahitlerin dinlenmesi için başka 
bir güne bırakılmıştır. 

•••••• il 

Prenses Müzeyyen 
Viyana, 21 (Ö.R) - Ama"' 

vutluk kralının hemşireleri 
Prenses Müzeyyen şehrimize 



az Nıs an 1937 

Atatürk1ten 
lnönü'ne 

• 
lstanbul, 2 1 ( Tele fonla ) - Reisi

cumhur Atatürk tarafından ba~veka İıı

ınet lnönüne Belgraddan hueketi günü 
çekilen ve müşarileyh eline ancak fstan
bu!da değen telgraf sureti aşağıdadır: 

Aziz dost Ye müttefikimiz Yugo!llav
Yanın millet ve ordusunn intizam ve kud
reti hakkında vukubulan tchşiratınızn 

derin memnuniyetlerimle b eraber lc
ıekkür ederim sizin ' 'c Arasın gözleriniz
den öperim. 

Iranda 
Ekonomi nezareti 

Tahran, 21 (A.A) - Hükü
met bir ekonomi nezareti ih-
dasıoa karar vermiştir. Ziraat 
ve endüstri nezaretleri teşkilatı 
olduğu gibi muhafaza edile
cektir. Sanıldığına göre eko-
nomi naurhğına Iranın sabık 
Londra elçisi tayin olunacaktır. 

Suikast haberi 
yalandır .. 

Moskova, 21 (A.A) - Tas 
Ajansı Berlinden verilen ve 
Moskovada B. Stalinin haya
tına karşı suikast teşebbüsü 

keşfedilip tiyatroda hükümet 
lecasının alhnda bombalar bu
lund,Jğunu bildiren haberleri 
kat'i surette yalanlamaktadır. 

iki Irak müsteşarı 
azledildi 

Bağdad, 21 (A.A) - Başve
kil Süleyman bey Irak parla-

mentosunda şu beyanatta bu
lunmuştur.: 

frakın Paris ve Berlindeki 
elçilik müsteşarlara ispanyaya 
~apılan silah ticaretine iştirak 
eylediklerinden dolayı azledi!-

mişlerdir. Bu iki memur fraka 
avdeUeri ~zerine ~ikadar 

mahkeme tarafından muhake· 
me edileceklerdir. 

Çin de 
Bir lngiliz 
Japon birliği 

Tokyo, 21 (Ö.R)-Dış işleri 
bakanlığı namına beyanatta 
bulunmağa salahiyettar olan 
zat, lngilterenio Çinde bir in· 
giliz - Japon iş birliği için mü· 
• zakereye giriş .nek üzere son 

zamanlarda bir teşebbüste bu-

lunduğu haberinin doğru olma· 
dığinı söylemiştir. Bu haber 

Nişi Nişi gazetesi tarafından 
verilmiş. Dış işleri bakanlığı 

mümessili muhtelif Japon mah
fellerinde lngiltere ile bir mu· 
!iftrenet lehinde fıkirlerin yeni· 
den tezahürünü görmekle mem· 
nun olduğunu ilave etmiştir. 

Herşeye rağmen 
Troçkl Stallnl 

Hltlere tercih ediyormuş 
Meksiko - Sovyet hüküme· 

ti tarafından Troçkiye karşı 

yapılan ittihamları tahkik için 

teşkil edilen Amerikan komi

tesine verdiği ifadede Troçki 
demiştir ki: 

Vaziyetin anahtarı Rus· 
yada değil, fakat Avrupadadır. 
Eğer lspanyol miUeti Faşizmi 

mağliib etmeğe muvaffak olur 
ve Fransız sosyalistleri de tam 
bir hükümraniyet kazanabilir
lerse şimdiki Sovyet birokrasisi 
işçi yığınlarının tufeyJilere kar
ı• bir hareketile duru'abilir. 

Kızılordunun eski başkanı 

tunu da ilave etmiştir : 

- Hakkımdaki müthiş itti· 
hamlarına rağmen ben Stalini 

Atina 
Üniversitesinin 
Fahri doktorları 

Atina 21 (A.A) - Atina 
üniversitesi fahri doktorluk 
ünvanını verdiği birçok Avrupa · 
ve Amerika üniversitesi alimle
ri meyanında Fuad Köprülüye 
felsefe, Doktor Akil Muhtar 
ve A 1i lbrahime dE' tıb dokto· 
ru ünvanlarmı tevcih 

Edirnede 
Türkkuşu 

etmiştir. 

TENi ASIR 

Belgrad ve eşte ar8s nda 
Bir Yugoslav - Macar pak ının akde

diJ eceği tahmin edir yor 
Paris 21 (Ö.R) - · Yarın A\'usturya için Führer'den bazı car-Yugoslav paktının mesut bir 

Venedikte başlıyacak olan teminat elde etmelid"r. Yoksa şekilde akded'jebileceği tahmin 
Şuşnig • Mussolini mülakatı 24 Avusturya Roma protokolun· edi liyor. Nihayet kral Karolun 
Nisana kadar devam edecektir, an çekilecektir. Bu teminatı Belgrad ı ziyareti haberi alaka 
Bundan sonra B. Mussolininin .tfa Afmanyanın Avusturyayı uyandırınaktadır. Roma maha· 
kont Ciano ile birlikte B. Hit- 0 Nazileştirmeğe ,, çalışmaktan fil ine göre bu ziyaretin sebebi 
ler!e görüşmek için tayyare ile vazgeçmesi ve Avusturyanın şudur: Be'grad ziyareti esna· 
Berştesgadene hareket edeceği dahili işlerine karısmamasıdır. ıınnda B.Beneş Fransa tarafın-

Edirne, 20 (A.A) - Türk- söyleniyor. Bu mülakatta Avus- Romada diplomasi sahasında dan teklif edilen karşıhklı yar-
kuşu komitesi bugün Trakya ·turya, ispanya meseleleriyle her zamandan ziyade faaliyet 1 dım paktının Küçük antant ta-
umumi müfett!şi Kazım Dirik'in ekonomik: meseleden votı Lo· vardır. ltafya ile Romanya ara- tafıni:lan gelecek içtimaında 
başkanlığı altında toplanarak .karnodan bahsedilecektir. sında yeni bir pakt imzası tetkiki için vaad almıştı. Bel

'bekfeniyor ve Kral Karolun 
Türkkuşunun Edirne şubesinin · Şansölye Şuşnig Avuaturya grad ve Bükreş ikinci defa ola-

Sahife~ 

•• 
KOŞEMDEN 

Olümüİı 
olduğu 

nimet 
yer 

Yedi. sekiz ay evvel, ic1a dllircsiniııı. 

kapısı önünde hemen her gün ihtiyar 'bir 
kadın görürdüm, bir kaç seferde bu ka· 
dının icra d airesinin içerisinde; beş, oQ 
dosyayı nlncaklı sıfotile takip ettiğine 

şahit olmuştum ve hatta hu ihtiyar ka ~ 
dm, borclularının parn yatırmadığını an· 
lad ıkca çırpınıp: 

- Elimle kaptırdım, aya~ımln ara-
yorum. 

Diye hayflanmıştı. 

i nanırmısınız bu zavallı kadını b ir bat 
ka gün herkesin gelip geçtiği kalabalık 
bir cııddcde; önüne bir küçük sandık 

koymuş, Üstüne b ir iki kibrit, yanına bir 
kaç d emet çıra dizmiş ve sokağın kuytu 
bir yerine sokulmuı b ir dilenci kı) afe • 
tile gördüm. Gözlerinin nuru sönmüştü, 

sokak taşlannn bipervu uzattığı çıplak, 

kuru bacağını kımıldatamıyordu. Göz • 
leri gelenl erin, geçenlerin kim olduğunu 

fnrk etmiyor, galiba her insanı bir gölge 
g ibi f:-ör~rck merhamet dileniyordu. Yü
reğim yerinden koptu snndım kafamı 

Çe\'irdim, hızlandım. 

Romaya gelmesi, Kont Ciano-
açılış töreni programını büyük meselesini, tahmin edildiğine d B k . . • rak bu paktı reddetmek zaru- Bilmem sizde rastlnrmısınız"\. Oku. nun a ü reşı zıyaret etmesı r 
bir sevinç ve hararetle tesbit göre, B. Mussoliniye şu şekilde d R retinde kaJmağı istemiyorlar. mak c;agında olan bazı c; ocukların aya. 

t · · ar•edecektı'r•. Ya Berlı'n·Roma ihtimalinden bahse iliyor. o- B · · 'k' h""k- t k -k w k k e mıştır. "" 'lna mahafili Balkanlardaki si- unun ıçın ı ı u ume uçu gını atamıyaca , olunu kıpırdatamıya-
Tören 23 Nisan cuma günü mihveri fikrimce Avusturyanın yasi faaliyetleri de yakından antantın faaliyetine yeni bir cak, derece sürünüp d ilend iklerini, ynhut 

t 15 d H d - J d h·l~ k t" • b faz ' · L d · k • • ·..ı k vücudu ha tan başa şİCTn İŞ hastahkların saa - e a ımaga yo u a ı ı uvve ını mu a a ıçıo taKip, hatta bazı iddialara gö- asa ro çızme ıçın oanışaca - ,.. ... 
· d H J H t:: b B · k d • F en berbadına uğrıyarak İnsanlıktan c;ık-üzerın e elvacıderesi yanın- biricik teminat o an aos urg re, idare etmektedirler.Belgrad !ardır. u yenı a ro ıse ran-

mış, yürekler acısı hallerini kaç defa bu 
daki tayyare alanında yapıla- saltanatına muhalif değildir. ve Budapeşte arasında müza- sız teklifinin yeniden tetkikine gözlerim gördü ... Kaç defa yüreğim ~ız-
caktır. Yahut, muhalifse, B. Mussolini lıerelerin .başlıyacaaı ve bir Ma- az çok mani olacaktır. ı d •- d ;ı ,., 1111111 • a ı, Kana ı •.• 

K~;~ı;·ya;········r:RAN:SiZ"''HAR'BiYE' .. NAZIRf ...... ı~;·~ı .. ·ı~·i> n Ü :t:.?~~·~:~:~~i:~=~~.::::.~'.:~: 
Fuat Remzinin Londrada lngiliz ricali Edir eden ~~:'.~~b!~!:·~::~ ~~~ri~::.ıı:,:.::ı;~: 

Anka:~lt~~~nı~)şlı!!. mcc- tarafından karşılandı g~~~~~~~~~n Dün gecc io- ~~~;~;,: gö,dükçe kend; kendhnc dü· 
]isinin b ugünkü içtimaında İtalyan ta- tasyonda çavuş eğitmenlerin yeni ve tc- ünüp: 

biiyctine girdiğinden dolayı K onya is- . Bir Erkanıharbiyeler anlaşmas1 miz kıyafetl eriyle arzettiği canlı manzara - Yarabbi! derim. Seni, kullarına 
tik.lal m ahkemesi karariyle a ilesiyle başvekilımizin çok dikkatini çekti. Eğit- merh met eder diye tavsif ediyorlar ve 

b irlikte milli hudut haricine çıkarılan yapılacagv 1 haber veriliyor menlerin ' e talim Ye idare grub unun ay· biz de öyle biliyoruz. Şu biçareleri b u 

F t R . . k T . k ..ı r( ayn hatırını sordu, ~evdi ve sevindirdi. hale ısokmaktan n b irer nimet olan ölü· ua emzının te rar iır vatanuaş-

Jığına kııbulüniın muvnfık olup ohnı - Parı's, 21 (Ô.R) - Parı"sten d h d' b' fst~syonda §chir adana bir buket aunul- m ünü niçin yollamnzsın ... 
müsteşarı ve a a ığer 11 d u. ;f rakynnın yeni hareketleriyle yeni TOKD1L 

yacağma dair bir karar vcrilinesi hak- t ·ı h k t d "ili k üh' h · eti r ardır ayya:-e ı e are e e en mı ço m ım şa sıy e v "' kurulan göçmen cvlerinın ~ıyllletli !bir 
kındaki Başvekalet tezkeresi Ye Adli- f B. D :y L~-· • B t:t-d müda aa • nazırı aladier arın IMll'lCıye nazırı • .c en albfunn ..v..: q"''takyanın '{'eşitli ballanndan 
ye, Da~iliye encümt!llleri mazbatalal'l-' t f d B D f d. f' 

Saat 12,40 da l.ondranını Croy- ara ın an • a a ıer şere ı• bir kolleksiyon eunuldu. Baıvckil on beş 
nın müzakeresi eşnnsında birçok hatip- f l k ne bir ziya et Yeri ece ve dakika) a sığmayan karşılıklı tahassürü 
ler söz. almıştır. den hava limanına inmiş ve k b' . d" laril a menın ığer iza e as- gidermek için aynca gdeccklerini ııöy-
. Hatipler in mütalealnrınıı karşı Dahi- Fransız sefiri B. Cı>rbin tara- keri şahsiyetler hazır bulna• )jyerek memleket i~n refah, sağlık, bol-
liye vekili B . Şilkrü Kaya uzun beyn- fından sela~ mlanmıştır. Bu ak- ki dı 1 k d d·ı d 'l 
nat ta bulunmuş ve demişt ir ki : f F ca ar r. u ve saa et ı e ı er. 

Şam şere ine raosa sefaretinde P · 21 (ÖR) 8 D 1 B ir saattenbcri Büyük meclisi işgnl arıs, · - • a a• 
eden muhtclü nazar iyeler in tcsadümü bir ziyafet verilecektir. Hu ziya- dier'in Londrada Fransız sefiri 
göstermiştir ki Dahiliye Vekaletinin !ette davetliler arasında lngiliz B. Corhin'in misafiri olması ve 
bu i!jteki hassasiyeti tamamiylc yerin- Milii müdafaa nazarı Sir Tho· verilen ziyafetlere lngiliz aske· 
d edir. Vekil uzun izahat verdikten son- mas lnskip, Lort Halifaks, ri erkanının davet edilmesi 
ra hl•yanatının w nunda demistir J<i: b' B D bazı mahafiJde Fransız müda· • har ıye nazırı • eaf Copper, 

Meselenin aydınlanması için meclisi- faa nazırile lngiliz hükümeti 
fıli kabul buyurursa müştereken veya genel kurmay reisi, hariciye arasında lngıliz - Fransız erka-
encümenlere havale buyurulur. Me- müsteşarı Sir Robert Vansit- nıharbiye anlaşmasının istikbali 
sele tebclliir eder. Ve huzuru fılinize tart, lngiltere • Fransa cemi· hakkında görüşeceği intibaı 
daha uygun olarak gelir. O zaman hük- yeti :reisi Lort Derby, hava uyandırmaktadır. 
münüzü daha geniş vermiş olursunuz. 

Japonya kabul 
ediyor 

Tokyo, 21 (A.A) - Domei 
Ajansının bildirdiğine göre 
eğer yeni bir dünya ekonomik 
konferansına Japonya davet 
edilir~e Japon hükiimeti böyle 
bir toplantıya iştirake amade 
bulunmaktadır. 

42 milyon 
Bu, Italyan!n so·n 

nüfusudur 
Roma, 21 (A.A) - 1936 

ııenesinde yapılan tahriri nüfus 
neticesinde ltalyan nüfusunun 
42,943,000 kişiden ibaret ol
duğu anlaşılmıştır. 

Fr ~ nsız MUll MUdafaa 
Nazırı Londrada 

Paris, 21 (Ö.R) - Milli Mü
dafaa Nazırı B. Daladier Fran
sa • lngiltere komitesinin b:r 
davetini kabul ederek tayyare 
ile Paristen Londraya gitmiş
tir. Oradan da Mancestere gi
decektir. Fransız Nazırı lngiliz 
hükümet erkanile de görüşe· 
cektir. 

· lspanyol tayyarecllerl 
Paris 20 (A.A) - lspanyol 

hükmetçilerindeo 50 pilot Bour
geste tedrisatı iknıal ederek · 

Galata posta veznedarını öldürenler 

.Hapishaneden kaçtılar 
IstanbuJ, 21 ( Telefon ) - Galata postanesi veznedarmı 

öldürmekten mahkum Abdulah ile Antakyalı Tevfik bugün 
hapishaneden kaçmışlardı,.r. Yapılan tahkikat ve tetkikat ne-
ticesi katiJlerin bulundukları binanın pençerelerinin demir koJlarını 
kesmek suretile kaçtıklarını göstermiıtır. kaçanların fotoğrafları 
derhal her tarafa dağıtılmış olduğu için pe!k yakında yakayı ele 
vermeleri bekleniyor. 

Alman Hava Nazırı 
dün Italyaya gitti 

Berlin, 21 ( Ô.R ) - B. Göring bayanı ile birlikte ltalyaya 
hareket etmiştir. Bn. Göring birkaç hafta bir ltalyan şehrinde 
kalacaktır. General Goring mayıs iptidalarında ltalyaya ikinci 
bir seyahat yapacaktır. Bu seyahati, yine mayi5 içinde. Hariciye 
Nazırı Baron Yon Neurabtın seyahati takip edecektir. Baron 
Von Nuraht bu suretle geçen sene ağustosda Kont Ciano ta
rafından Berline yapılan ziyareti iade edecektir. 

Dargınlık devanı ediyor 
Habeşistan meselesi lngiltere-ltalya 
münasebatını okadar bozmuş ki ... 
Londra, 21 ( A.A ) - ·Habeşistan ilhakının tanınması yüzün

den lngiltere ile ltalya arasındaki münasebetlerin bozukluğu taç 
giyme ~erasjminde bir ltalyan mümessilinin bulunması şeklinde 
tecelli edecektir. Fakat Grandi Ve~tministercie yapılacak me
rasime iştirak edecek v-e ltalya merasimde ancak bu sureti~ 
temsil edilmiş olacaktır. . 

Yapılacak deniz geçit resmine hiçbir ltalyan harp gemisi ışti
rak etmiyecek ve ltalyan radyoları taç giyme ·merasimi hak· 

Fransa 
Razı oluyor 

Paris, 21 ( Ö.R) - Monhö 
konferansı devam etmektedir. 
Mısır ve FranNa delegeleri 
arasındaki bir görüşmede güç
lüğe sebep olan bir nokta hal 
edilmiş gibidir. Bu nokta kapi
tülasyonların lağvmı takip ede
cek oian intikal devresinin de
vamı hakkındadır. Fransa bu 
devrenin 18 sene olmasmı is
tiyordu. Nihayet 12 sene olma
sını k abul etmiştir. Fakat muh· 
telit mahkemelerde neticelen• 
memiş olan davaların tasfiyesi 
ıç.in bunlara mahsus olmak 
tizere üç senelik bir temdit 
istemek tedir. 

Buna mukabil lngiliz ve 
Mısır delegasyonları arasında 
diğer bir ayrılık noktası basıl 
olmuştur. lngiliz delegasyonu, 
diğer delegelerin de tasvibi 
ile, Mısır hükümetinin ecnebi
lere karşı kendi tebalarından 
daha şiddetli mali tedbirler 

tatbik etmemesini istemiştir. 
Mısır finans bakanı ise bunu 
ancak intikal devresi için kabul · 
etmiştir. Bu noktadan iki nok
tai nazar arasanda muhalefet 
çok derin olduğundan meaele
nin halli ı çın çok gayretler 
sarfı Jazımgeleceği anlaşılmak
tadır. 

Montrö 21 (A.A) - Kapitü· 
lasyon konferansının tali komi
tesi mesaisini bitirmiştir. Alı
nan haberlere göre tali komis· 
yon hususi hukuku düvel hak
kında lngiliz teklifine uygun 
bir formlil bulmuştur. Bir tah
rir komitesi bu formülün met· 
nini hazu-lıyacaktır. 

Montröde anlaşmanın 
yakın olduğu 

zannediliyor 
Montrö, 20 (A.A) - Kapi

tülasyonlar konferansı mesai· 
sinin terakkisine müteellik ola
rak muhtelif murahhas heyet .. 

ler arasında umumi bir nikbin
Jik intibaı hüküm sürmektedir. 

int ikal devresinin °lüddeti me
selesi hakkında Nahas Paşa-

nın mukarrer olduğu veçhile 
lngiltere Kralının taç giyme 
merasiminde hazır bulunmak 
üzere Londraya gidebilmesi 
için oldukça yakm bir zamanda 
bir itilaf elde edileceği ümit 
olunmaktadır. Konferans içti
malarının kısa bir müddet te-

biri mayıs ayının üçüncü haf
tasına doğru imza edilecek 
olan kat'i metnin tercihine 
medar olacaktır. 

Paris, 21 ( Ô.R ) - Montrö 
den bildirildiğine göre Mısuda 

muhtelif mahkemelerin kapitü
lasyonların lağvından sonra Mı-
sır projesine göre 12 sene sü· 
recek olan intikal devresinde
ki vaziyet ve salahiyetleri hak
kında basıl olan anlaşma mü-
zal<erelerin ceryan ettiği zemi· 
ni aydınlatmıştır. Konferans 
açıldığı zaman mubtt"lif mese
lelerin halli için bir uzlaşma 

zihniyetinin hakim olması yo· 
lunda yapılan temenni bu su
retle tahakkuk etmiş ve son 
günlerdeki müzakereler aynı 

karşılıklı anlayış rubile cereyan 
etmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nelerin kaza hakları hakkında 
da itilaf hasıl olmuştur. Kon· 
soloshanelerin kaza hakkı mnh· 
telit mahkemelere verilmekte
dir. lsveç ve diğer bazı mem
leketler lıonsolosbanelerin kaza 
hakkının alınmasına itiraz ct

dirler. 



smet lnönü 
çok beşuştu 

- Baş taralı birinci aahileJe -
karaya hareket eden Başveklimiz An· 
kara garında da bUyUk tezahüratla 
knrşılruıacaktır. 

1staribul 21 (Telefonla) - Cuma gil· 
nU Ankarada açılacak olan entcrnas -
J'Onal kömür sergisinin açım törenini 
Başvekilimz yapacak ve bu vesileden 
istifade ederek mUhlm bir nutuk söyl
,.ecektir. Nutuk siyasi mahiyeti haiz 
olacaktır. 

EDİRNE'DE 
Edirne, 21 (A.A} - Befgrad 

ye Sofyadan dönmekte olan 
başvekil ismet lnönü ve yan
Ja rındaki zevat gece saat 12 yi 
10 geçe Karaağaç istasyonuna 
gelmiş ve 15 dakika kaldıktan 
sonra Istanbula hareket etmiştir. 

Başvekil istasyonda general 
Kazım Dirik ile refikası ve 
üçüncü müfettiı Tahsin Uzer 
Kolordu kumandanı kor gene
ral Salih general Kemal baş• 
mllşavir Sabri Edirne ve Kırk· 
fareli valileri Osman ve Hasib 
Edirne meb'usu Şeref Aykut 
hudut kumandanı ve Edime 
belediye reisi Ferid, asker jan· 
darma polis müfrezeleri askeri 
bando muzika köy eğitmenleri 
ve havanın yağışlı olmasına 
rağmea kalabalık bir halk küt
lesi tarafından çok candan 
lcarşılanmİşhr. 

Çok beşuş bir çehre ile tren
den inen başvekilimiz kendi
lerini karşılamaya çıkanların 
ellerini sıktıktan sonra (yaşa 
ve varol) seslerile kendisini 
alkışlayan halkın arasına ka
rışarak herkese ayn ayrı ifti .. 
fatta bulunmuştur. 

Başvekil çok memnun görn
nüyordu. Nitekim bu memnu
niyetini şu sözlesle izhar etti: 

Seyahahmdan çok memnu· 
num. Yugoslavya ziyaretim 
münasebetiyle adeta bayram 
yaptı. Belgradda v~ Yugoslav
yanın her tarafında içten gelen 

yüksek sevgi tezahürlerile kar
şılandım. O derecede ki nzun 

müddet köyünden çıkmıyan 
ihtiyar köylüler bile geçtiğim 

ve ziyaret ettiğim şehir ve ka
sabalara kadar gelmek sureti
le büyük zahmetlere katlan· 
mışlardır. Çok memnunum. 

Bulgarisranda da öyle. Ma· 
jeste Kral çok yüksek bir 
alaka ve samimiyet gösterdi. 

Başvekil bundan sonra yağ
mur vaziyetil~ alakadar oldu. 
Kazım Dirikten Trakya hak· 
kında izahat aldı. Ve izahat
tan çok memnun oldu. Hele 
Anadoluda bereketli yağmur• 
farın düştfigüne pek sevindi. 

Başvekil bundan sonra kar• 
şılıyanlardan Korgeneral Salih 
ve Tahsin Uzer de refakatinde 
olduğu halde ve halkın çok 
candan sevgi ve tezahürleri 
arasında lstanbula hareket etti. 

A,k ve macera RomAnı 

Türkiye - Mısır 
arasında 

- Baı taralı birinci sahifede -
Majeste Mısır kralı, Türkiye 
ile Mısır arasındaki ananevi 
münasebetlere ve tabii yakın
lıklara binaen mevcut dostluk 
ve kardeşlik bağlarını kuvvet
lendirmek ıçın aynı samimi 
arzuda bulunduklarından bu 
maksada varmak ıçın bir 
dostluk muahedesi akdini ka
rarlaştırmı-şlar ve murahhasları 
olarak Türkiye Reisicümhuru 
Hariciye Vekili lzmir mebusu 
ekselans Dr. Tevfik Rüştü 

Arası, Majeste Mısır kralı An· 
kara elçisi ve fevkalade mu
rahhası ekselans Muhammed 
Elmofti El Gazaerli beyi tayin 
etmişler ve müşarünileyh mu• 
rahhaslar usul ve kaidesine 
uygun bulunan saJabiyetname· 
lerini yekdiğerine tebliğ ettik· 
ten sonra aşağıdaki ahkamı 

kararlaştırmışlardır. 
Madde 1 - Türkiye ile Mı· 

sar arasmda boıulmaı sulh ve 
samimi ve daimi dostluk cari 
olacaktı. 

Madde 2 - Yüksek akitle
rin her birinin diplomatik mü· 
messilleri ve kezalik heyetle
rinin kordiplomatiğe dahil bil
cümle memurları diğer tarafın 
ülkesinde mütekabiliyet şartile 
sair devletlerin diplomatik me· 
murlarıoa tanınan ayoi muafi
yetlerden, hürmetlerden ve 
imtiyazrardan müstefit olacak· 
lardır. 

Madd~ 3 - Yüksek akitler· 
den her biri diğeri nezdinde 
meslektett başkonsolos, konso• 
los ve muavin konsolos tayin 
etmek hakkını haiz olacak ve 
bunlar gerek hükümet merke
zinde gerek ise mümasil diğer 
ecnebi azalarının umumiyetle 
ikametleri kabul edilen başlıca 
şehirlerde ikamet edeceklerdir. 

Bundan maada yüksek akit
lerin ber biri diğer tarafın ev· 
velce rızasını istihsal ettikten 
sonra meslek mer:urları hari· 
cinde fahri konso?os ve mua· 
vin konsolos tayin etmek hak· 
kını haiz olacak ve bunlar yu· 
karda anılan şehirlerde ikamet 
edeceklerdir. 

Bu memurlar hiç bir halde 
ikamet ettikleri memleket te
baası meyanından intihap edil· 
miyeceklerdir. Her iki sınıf me· 
morlar Exeguaturu hamil ola
caklar ve tam b 'r mütekabili· 
yet şartiyle beynelmilel hukuku 
ammece muayyen selahiyetler· 
den, imtiyazlardan ve haklar· 
dan her iki taraf ta istifade 
edeceklerdir. 

Madde 4 - işbu muahede 
tasdik edilecek ve tasdikname
ler mümkün olduğu kadar tez· 
likle Kahirede teati edilecektir. 

işbu muahede tasdiknamele
rin teatisini takiben 15 nci gü-

Tefrika No. t3 

• 

rENI ASIR 

Loyid Corcun 
bir suali 

- Ba, taralı birinci sahi/ede -
Bu 13 milyım liralık bir vari· 
dat temin edecektir. 

Çemberlayn keza iki bin 
lirayı aşan kazançlar üzerinden 
de önümüzdki sene zarfında 
hususi bir vergi tahsilini teklif · 
etmiştır. 

Bu yeni vergiye milli müda .. 
faa vergisi namı verilecektir. 
Mezkür vergi şjrketlerden kar-
ları yüzde altıyı ve tüccar1ar
dan da yüzde sekizi geçtiği 
takdirde alınacaklar. 

Paris, 21 (Ö.R)-lngiliz büt
çe açığının kapanması için hü
kümetçe teklif edilen tedbirler 
Fransız mali mabafilind~ çok 
iyi karşılanmıştır. Hunlann te· 
Iakkisine karşı, umumi efka· 
rın tazyiki altında ve işçi mu
halefetini silahsız bırakmak için 
lngiliz hükümeti demokratik 
bir mali siyaset kabul etmiştir. 
Bu siyaset adeta sosyalizmsi bir 
renk almışbr. O kadar ki, 
Fransada buna benzer bir si· 
yas~t takip edilseydi sağ cenah 
partilerinin müthiş feryadını 
tahrik edecekti. 

Londra, 21 (Ô.R) - Maliye 
nazırı Sir Neville Chamberlain 
bütçe hakkında Avam kama· 
rasana şu izahata vermiştir. 

1936 .. 37 bütçesinde masraf 
yekünu 942 milyon lira olmuş· 
tur. Bunun 80 milyon lirası 

istikraz suretile karşılanan bir 
nevi fevkalade masraf bütçe· 
sidir. 1937 • 38 bütçesinde tah
min edılen masraf 862 milyon 
liradır. Varidat ise 847 milyon 
liradır. Aradaki 15 mifYon lira 
açığı kapatmak için yeni ver
gilere !üzüm hlsıl olmaktadır. 

Fakat bükümet fakir halka 
yük olacak ve hayat bahalılı· 
ğını artıracak olan istihlak 
rüsumunu artarmak cihetine 
gitmemiş, bilhassa irat vergi· 
sini artırmıştır. Bir lngiliz lirası 
iraddan beş şilin, yaoi yüz· 
de yirmi beş vergi alına· 
caktır. 

"İncome Tax,, üzerinde ya
pılan bu zamdan başka bu 
sene içinde artacak olan ka
zançlardan hususi bir vergi 
alınacaktır. 

Bu da bilhassa teslihat proğ
rammın tatbikinden istifade 
edecek endüstrilere aittir ve 
bir nevi harb kazançları ver• 
gisi olacaktır. 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nü meriyet mevkiine girecektir. 

Yukardaki ahkamı tasdik et
mek üzere tarafeyn murahhas· 
ları işbu muahedeyi imzalamış· 
lar ve mühürlemişlerdir. 

Ankarada 7 Nisan 1937 ta· 
rihinde iki nüsha olarak tan
zim edilmiştir. 

Dr. T. R. Aras 
Muhammed El Mofti El 

Gazaerli 
bit kapıya yaklaştı ve Ali diye ıealendi. 

- Buyurun beyim ..• 
Bir saniyede merdivenleri çıkan çevik 

Türk askeri amirinin karııısında zeki ba
kışile durdu: 

- Emriniz efendim .•• 
Genç zabit, neferi dikkatle süzdü. 

Bursalı zeki bir çocuk olan Ali neye ça• 
ğınldığını anlamı§tı. Zabitinin sorgula
rına ancak cevap vermeie all§an bir u· 
!cer ruhu ile aert baklflı ~irinin gözle-

•••, .~f!A~\i.z.~~~!;1! •• ~!!!'P.!~ •. ~!!~!? .. ~ ................ Y.~P.~!.~.;.!!~.Y.t"!P.9~J~ rinden ötelere nazarını attı. Zabit yarım 
mahsus bir ciddiyetle kadının kolların· bir şey yiyelim. ·· bir dönüşle masaya doğru uzandı ve ilk 
dan sıyrıldL Asabi adımlarla odada do· Salona geçtiler ••• Camlı balkonun defa oturuyormuş gibi yaptı: 
la.şmağa başladı. Bu, vereceği hükümde kapısı açıktı. Zeki bir itina ile hazırlan· - Oğlum bu sudan ba§kası yolc mu~ 
duyguları iradesi ile mücadele halinde mış olan içki ma!lasında iki kişilik taltıın Ondan getir bana . . . 
idi. Tam bu sırada kapı vuruldu. Hasan vardı. Asker hiç uzatmadan: 
kendine gelerek sordu : Hasanın nazarı dik.katini celbeden bu - Ba,üstüne efendim ..• 

- Sen misin Ali i hazırlık bir l&hza onu düşündürdü. De- Surahiyi aldı ve resmi bir vaziyetle 
- Evet yüzbaşım. .. Dediklerinizi mek ki Ali Lemanın burada olduğunu geriye döndü. Henüz kapıdan çıkmadan 

hazırladım.. . Başka bir emriniz.. . biliyordu. V ücudunu garip bir endişe yüzbaoı tekrar seslendi: 
- Başka bir şey istemiyorum . . . De- kapladı. - Alil 

di-·im gibi beni kim ararsa arasın haber - Leman ... Ali seni gördü mü~ - Buyurun yüzbaşım! 
verme .. . Çalı,acağım ... Genç kadın ne olduğunu anlıyamıya· Hafif bir tereddüt geçiren sabit ha-

- Emredersiniz yüzbaşım.. . rak ccvc:ı.p verdi : kı,larını ona dikti : 
Bir müddet Alinin yavaı yavaş uı.ak- - Zannetmem... - Ali. . . Eğer beni bir dü,manım 

lap.n ayak seslerini dinledi. Sonr ka· - Baksana sofraya . .. Ben söyleme- öldürmek üzere silnhını çekse ve ben 
dma döndü. diğim halde o iki kişi olarak hazırlamı . bunu görmemi, olsamda .. . Sen farkında 

, - Akşam yemeği yedin mi Leman! - O halde biliyor! olsan ... Bu ateşten beni korumak ister· 
- Saat onbir Hasan ... Daha yatmı- - Sen yine odaya dön ve kapıyı ka- misin}. 

yacak mısın ... Hem de çok yoruldun ... pa . .. Ben şimdi anlanm... Ali Lemanın buraya girdiğini '\ııe bil-
- Hak.luın aevgilim ••• Fakat biraz Leman çıktıkları odaya dönerken. za tün yak'ayı cok ivi biliyordu. Zabitinin 

lngilterede 
işçilerin vaziyeti 

Sosyal ihtilafların 
mahiyeti 

Paris, 21 ( Ö.R ) - Dünya
nın bütün memleketlerinde iş· 
çilerin vaziyetlerini islih için 
ileri sürdükleri talepler, ilan 
edilen grevler, yapılan kanun
lar sosyal nizam meselesini bu 
devrin en mühim bir bahsı 
yapmıştır. "Paris - Midi,, gaze• 
tesi bu mesele hakkında lngi· 
liz Trade • unions (iş sandika
ları) teşkilata umumi sekreteri 
B. Valter Chitrin tarafmdan 
beyanab neşrediyor. Bu zatın 
lngilterede, B. joubaux'nun 
Fransadaki rolüne benzer çok 
mühim bir rolü vardır. B. Val
ter Chitrin sosyal ihtilafların 
zamanımızda anormal telekki 
edilemiyeceği kanaatindedir ve 
bunu şöylece izah ediyor : 

Daima ekonomik Konyonk· 
turlerin yükseliş devresinde 
grevler pek fazla artmışhr. 
işçilerin hayat seviyesinin in
kişafı, fiatlerin yükselmesi za
ruri olarak grev hareketi tah
rik eder. Fakat bu ihtilaflar da, 
tarihte her vakıt olduğu gibi, 
nihayet halledilecektir. lngilte
rede Gloskov çıraklar grevi 
gibi birdenbire kendiliğinden 
baş gösteren grevlere gelince 
bunun mes'uliyetioi işçi kulla· 
nanların anlayı~sızlığında ara· 
mak lazımdır. lngiliz Trade -
Union'lan (sindikaları) daima 
çırakların ücret, İf saatleri ve 
umumi çalışma şartlan meselesi· 
ni müzakere etmek istemiştir. 
Fakat makine inşaat endüstrile· 
rinde patronlar bunu reddetmiş-
lerdir. Onların iddiasmca çalıştı· 
ran müesseselerce çıraklar ara-
sındaki münasebetler iki taraflı 
olarak halledilir ve Tradeuni· 
ons teşkilahnıo bunda hiçbir 
alakası yoktur. Tabiidir ki, 
böyle bir görüşü biz kabul et· 
miyoruz. Vazifemiz bütün üc-
retliler gibi çırakları da himaye 
etmektir. Zira Trade .. unions 
teşkilatının himayesinden mah
rum çıraklar diğer işçilerden 

daha kötü bir vaziyete düşü· 
rülmüş olurlar. 

Kırk saatlık iş haftası mese• 
lesine gelince bunu bazı en· 
düstriler için tatbiki güçtür. 
işin inkıtaa tahammülü o!mı· 
yan teşebbüslerde haftalık iş 
müddetinin 42 saat olması mu· 
vafıktır. Şimdiki halde haftada 
47-48 saat olan iş müddetinin 
bu hadde azaltılması teşkilatlı 
endüstriler için müstacel bir 
meseledir. Teşkilatımız ücretli 
tatil gibi diğer müstacel ısla
hat için de gayret sarfedecek
tir. Bu maksatla teşkil edileh 
tahkikat komisyonunda teşki
litrmızan 5-6 mümessili vardır. 

B.Chitrin yakında gündelik· 
!erin artması istikametinde bir 
hareket başhyacaR-ını tahmin 

Yeni lngiliz 
bütçest. 

Gençliğin büyük 
• 

saygı gecesı 

• - Baş taralı birinci sahifede - , - Baş taralı birinci sahil ede -
- <Ben öyle zannediyorum ki İngi- midin Türk edebiyatına yapbğı hizmet· 

liz siyaseti bir ademi müdahale olmak- leri gayet güzel anlatmııtır. 
tan çok uzakbr. Bu siyaset Frankoyu, İs· Karşıyaka orta okulu Türkçe öğret• 
panya hükümeti tarafından dayak ye· meni Sabahattin Eriç üstadın Finten·in· 
diği bir sırada takviye eylemektedir.» 1 den bir parça, öğretmen ve muharrir B. 

' Son olarak Eden söz alarak İngiliz hü-
1 
lrfan Hazar T arıktan bir parça, lise T;\irk 

kümetinin Bask hükümetine karşı hiçbir çe öğretmeni B. AIU.ettin T ezerden bit 
muhabbetsizliği yoktur. Bilakis Jspanya- 1 parça, İstiklal okulu baş öğretmeni B. 
da tercih edecek olsak bizim idare §ek· 4 Ahsen Makberden bir parça okumuıılıı.r• 
limizi Katalonya veya Franko hükümet-

1 
dır. B. N. Halil Onan da büyük şairin 

!erinden daha yakın bir tarzda temsil 
1 
esrlerinden muhtelif parçalar okuyarak 

eden Bask hükümetini tercih ederim, de-
1 
dinleyiciler üzerinde derin bir tesir bı· 

miş ve dört nisandaki beyanatına telmih rakm~tır. 

ederek m_ezkur bey~na~la lngiliz donan- j Halkevi başkanlığı tarafndan çekilen 
masının tıcaret gemılerıne refakat ede- taziyet teline büyük şairin eıi Bn. Lüsye~ 
cekleri intibamı vermek istememiş ol- 1 nin gönderdiği tel karşılığı ihtifolde bu• 
duğ~n.u kaydettikten sonra şunları söy-ı lunanlara yüksek sesle okunmuııtur. 
lemıştır: Halkevi salonlarım dolduran münev• 

- Hükümet bilha~sa Bask kara su· 1 ver kütlesinin dün gece büyük Hamide 
farında s~yrüsefer i~in .tehlike gördüğ~n-1! gösterdiği yüksek saygı eseri, oairia 
den ve tıcaret gemilerıne bu bapta ıh- , Türle edebiyatındaki büyük eseriyle kıı· 
tarlarda bulunmuıt olduğundan dolayı 1 bili izahtır. Bu ihtifal münasebetiyle gÜ· 

muaheze edi!mektedir. Bu yapını~ oldu- zel bir edebi gece yaşatılmı~tır. 
ğumuz ihtarat muhik olsun olmasın bi-
zim istihbaratımıza ve hüsnü niyetimize ................... 11818111 ... 1111 .. " • • 11 

istinat etmektedir. Fakat bu tedbirimiz · 
layetegayyer değildir. Günün hadisatına ı ·r-8---0---R---5--A---, 
ve bize gelecek malumata tabidir. Bu 
akşam Santanderdeki konsolosumuz-
dan aldığım bir telgrafta mayn toplama 
ameliyatı yapıldığı ve birçok mayn kal· 
dırıldığı bildirilmelctedir. 

Eden sözlerini ,öyle bitirmiıtir: 
- c Vaziyeti bize her gün gelen ına• 

lumata ve meısuliyetlerimize göre ara· 
sıra gözden geçirmeliyiz. Mesullyetleri
mizi bitaraflık göstererelc elimizden gel
diği kadar iyi bir ,ek.ilde yerine getirme
ğe çalışacağız.» 

Avam kamarasının müzakerelerini te
hir etmesi hakkındaki hükümet teklifi 49 
muhalife kar§ı 1 19 reyle kabul edilmi;ı 
ve celse kaldınlmıştır. 

~· ...... . 
Avusturya Başvekili 
-Baflaralı birinci •ahileJe

sarayının büyük salonunda icra edilecek-
tir. 

Görüşmelere 2 3 nisan cuma günü de 
devam edilecektir. 

Avusturya başvekili ile B. Şmit ayni 
günde saat 18 de Viyanaya hareket ede
ceklerdir. 

Roma, 21 ( ö.R ) - B. Mussolini 
Avusturya şansölyesiyle iki mülakatta 
bulunacaktır. Birincisi yarın öğleden son
ra, diğeri cuma sabahı olacaktır. Fakat 
bundan sonra üçüncü bir mülakat ihti· 
mali d e bertaraf edilmiş değildir. 

Londra, 21 ( ö .R ) - lngiliz matbu
atı Venedik mülakatiyle meşgul oluyor. 
c Timı:s> gazetesinin Viyana muhabiri 
Avusturyanın ltalya ve Almanyaya kar
şı vaziyetini şu suretle izah ediyor : Viya
na Romanın Avusturya meselesine karşı 
vaziyetinin değişmesi ihtimalinden en
dişe ediyor değildir. Çünkü B. Mussolini 
geçenlerde daha Avusturya istiklalinin 
Italyan siyasetinin temeli olduğnu teyit 
etmiştir. Fakat son ispanya hndiselcrin
den sonra ltalyanın zaiflemiş olmasından 
korkulmaktadır. 

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ediyor. İngilterede 1936 da 
ödenen işçi ücretleri bir sene 
evvelindeki miktardan 25 mil-
yon lira fazla idi. 1937 de bu 
fark daha büyük olacak ve bu 
hareket devam edecektir. En 
mühim olan üç ıslahat bunlar· 
dır. Fakat ihmal edilmiyecek 
diğer ıslahat ta mevcuttur. 
Şimdilik bu üçü en ziyade dik· 
kat ve alaka celbetmektcdir. 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
.67 Alyoti bira 11 26 14 
41 M.J. Taranto 11 13 37 
29 Ş Riıa ha. 11 50 11 50 
24 inhisar 8 50 8 50 
21 S Ergin 10 50 11 25 
18 K.M.Ali ka. 14 25 11 
13 Ki. Taner 13 
11 J Taranto 11 
10 Şınlak a 10 

14 5() 
15 
10 

4 Leblebici lsm 14 50 
238 Yekun 

14 5C 

429070~ Eski yekfıo 
42930872 Umum yekfto 

Zahire 
Çu. Cinsi 
252 Buğdar 6 50 

69 ton arpa 4 
52 ,, P.çekirde 3 25 
97 ke. Palam.255 

4789 ki Koyun D 65 
2990 adet kuzu D 100 

Fi at 
6 75 
4 125 
3 25 

400 
65 

100 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ev sahibi olmak 
istiyenlere müjde 

Alsancakta, intikam sokağın· 
daki 9 numaralı hane taksitle 
veya mübadele yapılmak sure· 
tile satılıktır. Evin içindekilere 
müracaat. 

S. 7 2-2 (686) Pa. ve Per. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

aile Satılık • 
evı 

hissesi 
Karataş Tramvay caddesin· 

de 134-136 numaralı B. Riza 
aile evinin sekizde iki hissesi 
satılıktır. Talip olanların Şap· 

hane sokağında 20 numaraya 

müracaatleri. 
S-5 H-3 313 [687 

aşkını, kadının ona tutgun olduğunu an· - Leman 1 mütebessim devam etti: 
lamı:ıtı. Diyordu Hasan : - Bir oğlumuz olsun değil mi H · 

Yüzbaşı (Paul) en ıert kahkaha ile - Bu son gecemiz artık. . san~ ismini ne koyarız} 
zabitini tahkir ettiğini de biliyordu. O Genç kadın içinde esen acı bir gurbet - Kurtuluş ... 
Çanakkalede uzun müddet kalmıııtı. As· feryadı ile sordu: Kadın ateşli dudaklarını onu anyarı 
kerlik hayatının birçok devirlerinde muh 1 - Neden} kalın erkek dudaklarına yaklaotırdı. 
telif fırsatlarla kendisini korumuş olan ı - Düşün ki harp bütün hızını almak- - Evet Leman .. Scn . .lstcdiğin yere 
yüzbaşısını çok severdi. Vak' ayı bildiği 1 tadır. Sen artık. bur.tda duramazsın.. git .. Bu ıeametli günlerin artık sonların• 
halde bilmeme:Zlikten geldi. ı - Ben nereye gideceğim .. Hem nasıl dayız .. Sulhtan iki ay sonra. Çocukluğu 

- Bir an tereddüt bile etmem .• Yüz- gideceğim.. geçirdiğimiz kumsalda buluşuruz. Bu s • 
başım.. t - Gideceksin Leman.. Buradan u- j adet ran?levumuza gelmiyen .. . 

- T e§ekkür ederim .. Ali .. O halde .. , zakla§acaksın .. Alinin meselemizi bildi- I Hasan ıstıraplı gözlerle sevgilisine 
Yine ıustu. Ve bakışlarını enginlere r ğini de öğrenince son müşkülü halletmiı baktı. Fazla birl}ey söylemeğe lüzum gör· 

atfediyormuş gibi devam etti. oldum. lskenderuna kadar o seni götü• miyormu&ı gibi ayağa kalktı: 
- Senden arkadaıslık isterim Ali.. recelc. . - Haydi .. Leman artık uyu .• 
- Estağfurullah yüzbaşım .. Arzuları- - Sonra... - Hayır .. Uyumıyacağım .. Zaten sil· 

nızı bir emir sayarım.. - Sonra .. Sen Avrupaya, Amerikaya 'baha ne kaldı .. Ne olur beni biraz dab. 
Daha fazla cevap vermeden geriye nereye istersen git... serbest bırak seni doya doya seyrede· 

döndü. Kapıdan çıktı. - Bu nasıl olur Hasan.. Ben hudut- yim .•. 
Leman titrek adımlarla Hüseyine doğ- lardan nasıl geçerim.. - Madam ki uyumıyacakıan.. Beıı 

ru yürüdü. Ona sokuldu: Genç adam bakışlarını ona dikti: Aliyi ça{;ırayım .. l ler;,eyi ona hazırlata· 

- Benim erkeğim senin gözlerinde - Bu olmalı Leman .. Beni dinle ya- rak vazifesini bildireyim. 
kaybettilclerimi buldum .. Buna inan.. rın sabah ~afak.la beraber yola çıkacak- Kapıdan dı,arıya çıktı. On on be da· 

Ateşi sönmiyen sıcak nefeai zabitin ım .. Sana serbest bir seyahat kağıdı ve- kika süren bir yalnızlık genç kadına asıl 
ensesinde okşayıcı bir hararet yapıyordu. fi receğim.. büyük acısını hissettirmişti. Yine ayrılı• 

Hasan : - Seni nuıl bırakırım.. ölürsen de yorlardı. 
Haydi .. Leman .. Bir kadeh rakı beraber ölelim.. Şimdi içinde sükunet arıyan bir his 

İç. . 1 - Hayır Leman .. Biz çok güzel gün- , vardı. Acaba bugünler uzun mu sürecek· 
Dedi. ler ya!Jıyacağız .. Muzaffer topraklarımız· ti. Belki bir ıene belki iki sene .. Fakat 
Doldurdukları kadehleri ıstırap ve da hür ve asude bir hayat.. Bugünleri hayır birbirlerini 'levdikten sonra erke· 

kederden yapılmıı bir damla gibi dudak· f unutacağız .. Çocuklarımız olacak.. l ğini niçin beklemesin.. Bugünler de çok 
farına gömdüler. l Kadın derin derin içini çekti. Ve yarı _ Bitmedi _ 



22 Nisan 1937 fENI .ASIR 
= 

Macar başvekilinin nutkuna göre 

Macaristanda bir yahudi 
meselesi mevcuttur ... 

Madrid, asilerin bombaları altında Budapeşte, 20 
(A.A)- B. Da
ranyi'nin d ü n 
Szege din de 
söylediği nutuk 
her tarafta tas
vible karşılan· 
mıştır. Sağce· 
nah gazeteleri 
başvekilin ilk 
defa o 1 a r ak 

............................................................................... n 

Kadın ve çocuk cesetleri sokaklarda yatıyor .. 
Kurbanların hakiki sayısı henüz malum değildir 

vapuru asi kara sularından geçmek suretiyle 
limanlarından birine girmeğe muvaffak oldu 

Yahudi mese-
lesinden ve bu
nun mutlaka 

iki lngiliz 
Cümhuriyet 

Paris 21 ( Ö.R ) - Madrid mermi bir odaya ı\üşarek karı da ab 'vka hattını yarmağa 1 HABERLER MÜBALEGALI halledilaıesi lii-
müdafaa komite~inin öğley:n kocadan ibaret bir çifti öldür· 1 teşebbüs etmiş, muvaffak ola· Londra, 21 (A.A) - Bilba· zım geldiğin-

mamıştı. Bunun üzerine asileri odan harekat etmiş olan Brin· den bahselti-neşredilen tebliği şudur: Cum· müştür. 
şaşırtmak için vapura Alikante kbrun adındaki lngiliz vapuru gını kaydedi-huriyet bataryaları Obero, Ka· Madridin büyük caddeleri 
limanı hedef olarak gösteril- Sunderlanda va-.I olmuştur. yorlar. rabauşel ve Fransızlar köprüsü ıssızdır. Ancak polis memur· 
miş ve bu hile sayesinde eüm- Geminin kaptanı Bilbaoda Keza B.Da-mıntakalarında çok faaliyet ları ve çok hızla geçen oto· ·• . ... 

göstermiştir. Jarama cephesin· mobiller geçmektedirler. Saat 
de hükümet kuvvetlerinin bir 12,50 de bombardıman hala 

buriyetçilere yeni bir erzak denize torpiller dökülmüş ol- ranyı nın sag· 
hamuiesi yetiştirilmiştir. duğna dair ortada dolaşan şa· cenah aleyhin· 

çevirme hareketi tehdidi önün· devam ediyordu. YALAN MI? yiaların mübalegalı olduğunu de Betlen·Ec-
IKI VAPUR Salamanka, 21 (A.A) - Sa- beyan et~··ıtir. Kaptan, lspan· kart grubunun de asiler ilk müdafaa hatlarını 

tahliye etmişlerdir. Tayyareler 
Toledo istasyonunu ve silah 
fabrikalarını müeessir şekilde 
bombardıman etmişlerdir. 

Diğer taraftan Biskoya cep· 
besinde asiler kesmiş oldukları 
taarruz hareketine yeniden 
başlamışlardır. Nasyonalistler 
dün akşam Del Hue köyünü 
işgal ettiklerini iddia ediyor· 
!arsa da Bask hükümetinie teb· 
!iği hükümet kuvvetlerinin her 
tarafta .asilerin tazyikine mü· 
kemınelen mukavemet ettik· 
lerini temin etmektedir. 

Nihayet Katalan milisleri 
Teryel cephesinde mühim ne
tice veren bir taarruz yapmış· 
lar ve Teruel - Saragos yolu 
üzerinde mühim bir sevkul
ceyş noktası olan Televes kö
yünü zaptetmişlerdir. 

BOMBARDIMAN 
Fakat diğer taraftan Madrid 

sivil ahalisinin bombardımanı 

maalesef devam etmektedir. 
Ajans Havasın Madrid muha· 
biri tarafından bildirildiğine 
göre Madridin asi topları tara· 
fından bombardımanı sistema· 
tik ve amansız bi.ı şekilde 

devam etmektedir. Sabah saat 
6 dan beri bombardıman hıç 
kesilmemiştir. Madridin büyük 
merkez bulvarında bir çok 
infilaklar olmuştur. ispanya 
meydanına doğru uzanan bu 
en büyük caddedeki kur· 
banların sayısı sahih olarak 
malıim değildir. Saat 11 de 
Ajans Havas muhabiri Is· 
panya bankası önünde beş 
ceset görmüştür. Bunların biri 
kadındı. Ayrıca birisi kadın 
olmak üzere, 7 yaralı vardı. 
Diğer bir caddede birçoğu ağır 
on l.ıeş yaralı görülmüştür.Mer· 
kez caddelerinden birinde bir -Hissi, Atk Romanı 

YAZAN: ADNAN BILGET 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

- Sendeki Neron zevkini övmemek 
elimde değil.. Hırpaladığın, parçaladı· 
ğın eserinin karşısında bol bol iftihar 
edebilirsin .. Altı yıldanberi sürükledi
ğim. cesedin yavaş yava~ sönmiye yüz 
tuttuğunu göı Üyorum. 

Yazı hayatt yavaş yavaı ciğerlerim 

llzerinde tesiri -ıi yapıyor. Kimbilir Na
rinim .. Uzak c'eğildir belki de .. Ve belki 
de pek yakında, bir gece, evinin yüksek 
mobilyeli odasında, yatmak üzere yata

ğı.na gireceğin zaman, sen ampulünün 
ışığını ufak bir hareketle keserken, be
nim de hayat ışığım kesilmeğe yüz tuta
cakbr. 

Ve sen, Narinim .. O gece odanda, her 
ıeyden habersiz ve müsterih bir uykuya 

dalarken. ben de son uykumun ilk ge
cesini geçirrniı olacağım. O gece ikimiz 
de ayni mevkide, ayni va:tiyette buluna
cağız. Ne sen muztarip, ne ben hasta, ge
ceyi geçireceğiz. Şu f !rkla ki, gözlerini 

Paris, 21 (Ö.R) - "Seventy., Jahiyettar mahfeller lspanvol yol kuasu ırım müşkülatsızca tazyikine rağ-
logiliz vapurundan sonra meş· harbinde bir tavassut ve bil- terketmiş olduğunu beyan ve men hiçbir şey Macar Başvekıli B. /(alman Daıaayı 
bur kaptan Jobn tarafından bassa bitaraf bir hükümet teş- bir;ok !ıarp gemilerinin kendi söylemediği ve şimdiki siyase· edilen prensiplerin Macaristamn 
idare edilen dijler bir lngiliz kili için ecnebi memleketlerde gemisine yaklaşmış ve fakat tin devam edeceği kaydedil- icap ve menfaatlarıoa uygun 

d S · · d ı JI • 1 d ı b mektedir. Şiırdi herkes Maca· olduğunu yazıyor. 
vdapurhu ka aınt Jean - e -Luz yapı an te ıı:ınher o kayısiyle seya atine mümanaat etmemiş ristanda bir Yahudi meselesi· Kont Betlenin gazetesi olan 

an are et ederek bir cüm- hayretlerini iz ar etme te ve olduklarını ilave etmiştir. nin mevcut olduğuna kanaat Achturhblatt başvekilin nutku-
huriyetçi limanına girmeğe mu· bu telkinlerin kabul edilmiye- Andujar 21 (A.A) - Şehir getirecektir. nu bütün aklıselim sabiblerini 
vaffak olmuştur. Kaptan asile- ceğini kaydederek Franko kuv- asilerin tayyareleri tarafından Liberal Peşti Kurjer gazete- tatmin edici mahiyette bulmak-
rin abluka hattını yararak va- vetlerinin kat'i ve tam bir za- 4 defa bombardıman edilmiştir. si B. Daranyi tarafından tesis tadır. 
purunu cümburiyetçilerin elinde fer elde edinceye kadar mu- Nüfusça telefat yoktur. Zira ) ") H 
bulunan Gizon limanına soka- harebeye devam edeceklerini ahalinin ekserisi şehri terket- ngı İz arİcİye 
bilmiştir. Bu vapur geçen hafta ilave eylemektedirler. miş bulunuyordu. •• --~~------------

naz1rı 

.-.......... f evas·siif ····rıvayetıerı···· ... ~ ...... m~ı.~:~~!:s~~ı~a~:~:k 
K b il d• k• '' H ı ı Londra, 21 (Ö.R) - B. Eden j den ibra edecek olan İn· a a ero ıyor } : arp. spanyo Pazar g~nü B~~ksele. ~areket gifrı: - Fransız beyannamesi 

edel ektır. lngılız barıcıye na· hakkında arkadaş1arına ma-• il t • • f • 1 b • t k zırı Pazartesi günü öğleyin lumat velmiştir. Brüksel 
mı e 10}0 za erıy e } ece Fransız ~efa.rethanesinde veri· hükümetinin tasvibine arzedil· 

lecek bır zıyafette bulunacak miş olan bu beyanname metni 

Hükümetçiler asilerin bir istihkamını zaptettiler ve akşam da Belçika hariciye B. Edenin Brüksele hareketin-
nazırı B. Spookin davetlisi den evvel resmen Belçika hü-
olacaktır. Seyahat proğramı kümetine tebliğ edilecektir. Londra 21 (ö.R.) - Dayli Herald'n Tevrel cephesinde de Cumhuriyetçile- sadiyle Marsilyaya geldiğini bildiriyor. 

Valansiya muhabiri bilruriyor: rin ileri hareketi devam etmektedir. Bu teşebbüsün gayesi kontrol tedbir-
Muhtelif payltahtlarda dolaşan tavas· Astürya cephesinde hükümet batarya- !erinin tesirini bu suretle bertaraf et -

sut rivayetleri dolayısiyle Valansiya ı ıarı hasım mevkilerini bombardıman mektir. Şimruden Merry England 
hükümet mahfclleri harbin ancak 1s • ederek asi bataryalarını sükı1ta mec- Shippingly adiyle bir şirket tesis edil
panyol milletinin zaferiyle neticelene- ! bur etmişlerdir. Madrid cephesinde U· ıniştir. 

bir iki güne kadar tesbit edi- Diğer taraftan nazırlar Bi!-
lecektir. baonun asiler tarafından sözde 

White Holl mahfellerinde ablokasından lıasıl olan vazi-
söylendiğine göre kabinenin yeti yeniden tetkik etmişlerdir. 
bugünkü haftalık içtimaında 
B. Eden Belçikayı, Milletler Zira bu mesele Avam karoa· 
cemiyeti paktından ileri gelen rasıoda daimi münakaşa ve 

bileceğini kaydediyorlar. mumiyetle sükilnet hüküm sürmekte- Roma 21 {ö.R.) - İspanya sahille-

taahhütleri müstesna olmak istizahlara sebebiyet vermek-
- Kıtaller, kasaplıklar, milli servet- dir. En büyük faaliyet Astürya cephe>- ri kontrolünün 19 nisanda tatbik mev-

lerin yağması unutulamaz, diyorlar. sinde cereyan etmektedir ve burada hü küne girmesine rağmen 20 nisanda bir 
Başvekil B. Cabellero ile hariciye na- kümet kuvvetlerinin ileri hareketi 81 lngiliz vapuru Saint - Jeon-de-Luz lı· 

zırı B. Del Vayo dün düşes Athollriya· kilometre derinliğini bulmuştur. 1 manından harp malzemesi hamulesiy
setinde İngiliz kadın mebuslarından bir Londra 21 {ö.R.) - Avam kamara-! le hareket ederek Bilbaoya geçmeğe 

üzere dij\'er taahhütlerin· tedir. ............... isp·~~:y~r .... ;ii'ii ... b~·y;·~~·; ............... . 
heyeti kabul tmi§lerdir. İspanyanın snda Bilbao sularında İngiliz vapurla- muvaffak olmuştur. 
müstakbel ana yasası Sovyel şeklinde rının seyriseferi meselesindeki bir mü- Roma 21 {Ö.R.) - !stanbuldan bilcli
ıni olacağı sorulunca B. Caballero şu zakere neticesinde hükümet aleyhin· rilruğine göre son on beş gün içinde 
cevabı vermiştir: de bir takrir 49 reye karşı 119 rey ile 17 Sovyet ve beş İspanyol vapuru Ka-

Ankara 21 (A.A) - lspan- ı samımı temennilerimi kabul 
yol milli bayramı miinasebetiyle buyurmalarını rica ede~im. 
Reisicumhur KamalA TA TÜRK K. ATA fÜRK 

- Asili.. Bir parlmanter demokrasi reddedilmiştir. Bahriye nazırı Sir Sa- radenizden Akdenize geçmiş ve 14 
ile ispanya Reisicumhuru Bay ı::kselans Reisicumhur ATA-
Azana arasında aşağıdaki tel- TÜRK 

rejimi olacaktır. Muhtelif siyasi parti- muel Hoare bu meselede hükümetin Sovyet, 9 İspanyol vapuru da Akde • 
!er arasında harpten doğan dayanışma •görüşlerini izah etmiş ve vaziyetin hiç nizden Karadenize geçmiştir. 
harpten sonra da devam edecektir. bir şekilde kat'l bir şekilde kararlaştı· 

HVKVMETÇlLER 1LERL1YOR rılmış gibi telfil<ltl edilemiyeceğini söy-
Madrid 12 (ö.R.) - Asilerin şiddet- !emiştir. 

lı mukavemetine rağmen Andoluzya Roma 21 {Ö.R.) _ <Echo de Paris> 
cephesinde hükümet kuvvetlerinin gazetesi İspanya hudut sahillerinde 

!eri hareketi d.evam. e1"'.e~te~ir. Hükü-ı kontrolün tatbik edilmesine rağmen 
met kuvvetlen hakiki ıstihkam halınc Valansiya hükümeti namına bir hcye
konulmuş bir mevkii zaptetmişlerdir. tin ecnebi vapur şirketleri tesis mak • 

graflar teati olunmuştur. 
Ekselans reisicumhur Bay 

Azana 
Madrid 

ispanya milli bayramı müna· 
sebetiyle Ekselanslarından eo 
hararetli tebriklerimle gerek 
kendi şahsi saadetleri gerek 
ispanyanın refahı hakkındaki 

Ankara 
lspanyol milli bayramı müna· 

sebetiyle Ekselansınızın tebrik
lerinden dolayı çok samımı 
suretle teşekkür eder ve ekse
lansınızdan şahsi saadetleri ile 
vatanınızın refahı hakkındaki 
temennilerimi kabul buyurma 
!arını rica ederim. 

Manuel Azana 
Tefrika No 22 zevk oldu.. Sevdiğim insanı ağlatmak diın var. I nem, pederim sıkıştırıp duruyorlar. fuklardan ayırınıyarak konuşmaya b'* 

suretiyle kendim için bir teselli aramak' Hava kararmaya yüz tutmuştu. Na- j Beni bir istiyen var, Nedim .. Ne yapa· !adı : 
gafletine kapıldım. Şimdi, teessür sı-ı• rin, hlç ümit cdilmiyen bir mevzua te- • yım, nasıl cevap vereyim.. - Mevzu cidden mühim Narin. Şim· 
rası bana geldi. Bu kadar güzel bakış· mas ediyordu : Nedim yerinden kalkmıştı. Düşün · di sana nasıl bir cevap verebilirim. Ha
ların göz yaşları içinde boğulanmasını İ - Nedim, sana birşey sorsam cevap celi düşünceli Narini tetkik ediyordu. yatla sevilecek, arzulanacak bir kız 
hiç te münasip bulmadun. Beni mazur verebilir misin? Ona hak vermek, onun bu güzel arzu. 

olarak senden başkasını tanımadığımı 
gör Narinim .. O kadar bitkinim ki.. - Dir.liyorum Narin.. sunu iyi karşılamak isterdi. Narin de-

tahmin edersin.. Seni derin bir aşkla 
Genç kız Nedimin saçlarını okşuyor- - Beniın vaziyetim çok müşkül .. Sa- vam ediyordu : 

seviyorwn. Bu kadar güzel ve iyi bir 
du. Gözlerini onun gözlerinde toplıya- na karşı nasıl bir alll.kayla bağlı oldu- - Cevap ver Nedim .. Ben nasıl ha- . 
rak konuştu: İi'.'mu bilirsin.. Her şeye rağmen se. rekct edebilirim. Ailemi kınnak çok kızla k~nuşmak ban~ gurur verıyor. 

açtığın anda presantimanın sana acı ne· _ Nedim, dedi. Ne olursun, biraz ce- niı:ıle evlenmek, bir yuva kurmak, 0 kolay .. Fakat geçkin bir kız gibi bir kö- . Şı."'ruye kadar ı~divaç mevzuun :ı. 
ticeyi haber verecektir. miyete karışsan .. Eğlenme vesilelerin- yuva kadrosu içinde ikimiz için mesut şed ·--'- k h 1 cıdcli surette temas ımkfınını bulama 

O b 'I J"k b ki" .. . . b" . . e, acw..uaca a e gelmek bana çok zaman 1 e a a anı • ıyecegım den ıstifade etmek iyi olacak.. Faraza ır hayata atılmak isterım. Bu benım mı~tık. Vesileyi hazırladığın için öne< 
Nar. ·m Benıın· ·ç· g·· ı · d · zor geliyor. Bugün}' erde vu··cudüınde te kk bo mı ·· 1 ın oz erın arasın an bizde, haftanın muayyen bir gecesinde ıçin çocuktanberi arzulanan bir geye.. şe ür rcumu ödeyorum. Çok yor 
terkedeceğin iki katre inci yaf, nibayet lan ıl k ş· di bir başkalık hissediyorum. Hislerimde top t ar oluyor. Bize devam etme un ye kadar bütün intizarıına rağ- gunum .farinim.. O kadar yorgunun: 
benı· taze mezartmın içinde bile m:u·· t-eııı· b cak b k bır" gerileme var Bilirs" ın· Nedı·mım· ki ~ enim için de çok iyi ola .. men u mevzua temas etme istemedi- ·· ·· · bunu kelimelerle anlatamam .. Yen. 
edecektir. - Hangi sıfatla Narin .. Sizin eve nasıl ğini anlamakla elem duyuyorum. Bu Her genç kızın birçok emelleri bulu • 

Genç kız hıçkınldannı zaptedemiye· girerim. vaziyet ne olacak.. nur. Her kız saadeti, bir yuvanın için· 
rek ağhyoTdu. Nedim devam etti: b 1 d k A b be · b - Bu çok kolay .. Senin muayyen ir Görüyorsun ki Nedimim .. Narin a- e arama ister.. ca a nım una 

- Ağlama Narinim .. Görüyorsun ki titr· y hakkım k d" d" .. ·· 
ın var. Bir defa mesleğin müsait.. vaş yavaş ihtiyarlamağa yüz tuttu. Ha- yo mu ıye ~şunuyorum .. 

henüz ölmeğe niyetim yok .. Hatti, elim- So nra, ağabeyimi tanıyorsun.. Davet yır, deme .. Boşuna başını sallama .. Ha- Ana olmak, sevece,;lın erkeğin çocuk. 
den gelse hiç mi hiç buna razı olmıyaca· d 1 

e er er seni.. kikat daima kendisini gösterecektir. !arını okşamak acaba benim için bir 
ğun. Ne yapayım ki mesleğim, sıhhatim B 

- u çok müşkül kuzum .. Hem ben Bizde yirmi yaşını geçen bir kız için hak sayılmaz mı.. Yaramaz ·otlar gibi 
üzerinde tahripki.r bir rol oynuyor. 1 

gece eri çalışıyorum. ihtiyarlık yaşı girmiş sayılır. Yirmi beş bir köşede sıkışıp kalmak acap çok zor 
Nedim, kolları arasında yaralı bir H · h al k B ı k d lmaz • - ep ış.. ep ç ışm~ •. u mes e -, yaşın aiti kız, evde kalıruş kız gibi o mı . · 

kuş hafifliğiyle kalan genç kızı fazlaca ten ne beklıyorsun Nedim.. elem duyar.. Ne yapalım, muhit böyle - Haklısın Narin .. 
hırpaladığını anlamıştı. Bu defa gön· - Ne bekliyorum değil mi! Bunu 1 kabul ettikten sonra.. - Haklıyun tabii .. Fakat bunun ne 
lünü almıya çalışıyordu : ben de bilmiyorum.. Öyle bir zevk ki Nediın, Narinin ilk defa böyle maddi faydası olur.. Bana hareketim hakkın-

- Gördün mü Narin, arzuladığım anlatılamaz. İçeri girdikten sonra dışa- konuştuğunu görüyordu. Bütün dikka- da müspet birşeyler söyle.. Maksadını 
zaman seni nasıl ağlatıyorum. Çoktan· rısı insana pek basit geliyor. Herhangi 1 tini ona vennişti. Genç kız devam edi- anlat, Nedim. 
beri seni özlemiştim. Ağladığını gör· bir vazife sizi kolayca tatmin edemiyor. yordu : Akşamın ilk kızıllıkları ufukta yer 
mek istiyorum. Bu belki de haince bir Bununla beraber hfilA yarından üıni- - Cidden müşkül vaziyetteyim. An· almaya başlamıştı. Nedim. &özlerini u-

bir çehreyi tanımak arzusu hatırımdan 
geçmiyor. Dinlenmiye ihtiyacım var .. 

Bu ihtiyacı, mesut bir yuvanın kad

rosu içinde aramak istenn.. Cesaretim 
yok buna .. Sebepleri çok ve dağınıktır. 
Bazılarını ortaya koymakla vaziyeti 
aydnlatmış olacağıma inanmak isterim. 

Sen, Narinim. Bulunmaz bir insan· 
sın. Tertemiz ve hllesiz bir aşkın var. 

Seninle evlenecek erkeği her cihetçe 
mesut etmek isteyeceğine inanırım. 

İyi bir ailenin iyi terbiye görmüş, gör

gülü bir kızısın. Mesut olmak ve me
sut etmek için bütün şartları c.1.misin. 

- Bitmedi -



~anne & 

lnönü Filbeden geçerken Tunada iş birliği 
Sof ya görüşmelerinin memnuniyet Mussolini ve Ciano bugün Venedikte 

anlatmışlardır Şansölye Şuşnigle görüşecekler 
________________ ,______ Roma, 21 (Ö.T.) - Yarınki _ _. .. 

veren neticelerini 
Sulh ideali eseri için çok kıymetli semereler 22 Nisan günü BB. Mussolini ,{ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ve Ciano Venedikte Avustur- J 

Sofya 21 (A.A) - Ankara- j ' ya şansölyP.Si B. Schusschnigg J 
ya hareket etmiş olan başyekil ı • 

ile görüşeceklerdir. Bu mülakat 
ismet lnönü Filibe istasyonun- Roma protokolile birbirlerine 
da matbuat mümessillerine be- bağlanan iiç dost devlet (ltal-
yanatta bulunmuş ve yine ken- ya, Avusturya ve Macaristan) 
disinin ve gerek Türk hey'eti hükümet reisleri arasında an-
erkanının Bulgaristanda gör- anevi temaslar silselesine da-
dükleri semimi hüsnükabülden bildir. Yani yeni hiçbir şey kay-
do!ayı hararetli teşekkürlerini detmiyecektir. Sadece Avus-
bildirdikten sonra ezcümle de- turya ve Italya arasındaki si-
miştir ki: yasi ve ekonomik münasebet-

On senelik siyasetimiz esna- lerin iki hükümetin mümessil-
sıoda Bulgaristanla dostluğa leri tarafından karşılıklı anlaş-
daima hususi bir ehemmiyet . _"""""""""'" ma ile tesis edilen kadro da-
verdik. Terakkinin ve refahın SoJyadan bir mallzaıa bilinde cereyana devam etttiği 
bilhassa nizam ve sulha mü- aralarında ilk olarak ebedi nin bir vazifesidir. Bu sulh hakkında bir işarettir. 
tevakkıf olduğuna yakinden dostluk paktını imza etmek bütün Balkan milletlerinin şid- Fakat tabiidir ki, bu yolda 
kani <>lduğumuz ıçıo hiçbir suretile diğer Balkan memle- detie duydukları bir zarurettir. siyasi manevralar eksik değil· 
muzmir fikir gütmiyerek en sa- ketlerine örnek olmuşlardır. Balkanlar artık Avrupanın ka· dir. iki memleket mümessille-
:oimi surette Balkan idealine Komşularımız Türklerle biz rışıklık noktası değildir. Bal- rinin bu mülakatına karşılıklı 
bağlandık. Ve bütün Balkan asırlardanberi birbirimizi tanı- kanlarda Balkanları Avrupaoın izahat vermek, bazı noktaları 
milletleriııe karşı tam bir em· rız. Ve siyasi suitefehhümlere karışık ve sulh için tehlikeli tasrih etmek, bazı muallak me-
niyetle hareket ettik. rağmen milletlerimiz karşılıklı mıntakalarına bir ötnek yapa· seleleri halletmek gibi bir mani 

Bulgaristan hükümetinin haki- mubabbet ve hürmet hislerini cak d2 recede mevcut itimadın veriliyor. iki memleket ara-
maae siyuetinin verimli müsbet muhafaza edegelmişlerdir. iki her gün daha ziyade arttığını sında fikir ayrılığından bahse-
ve Balkanlardaki müstakbel milletin ruhlarına nakşedilmiş görüyoruı. diliyor. Nihayet Roma anlaş-
müouebetlerle do!u neticeleri- olan bu hisler manevi ve si- Muhterem ve mümtaz misa- malarının şimdi Roma - Berlin 
ni kavdetmekle çok bahtiyarız. yasidir. Bu hisleri inkişaf et- firlerimiz olan mümtaz Türk mihverile zıddıyet halinde ol-

Milletinin menfaatlarıoa de- tirmek Balkan sulhunun men- devlet adamları Balkan sulhu- duğu, ltalyanın ikisinden birini 
rin surette vakıf bulunan yük- faali iktizası olarak diplomasi- nun samimi taraftarıdırlar. tercih etmesi lazımgeleceği 

sek dev 1 et adamı başvekil B. ----.-.. -.-.. -.-.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -••••••••••••••• -.. -.-.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-.-.. -.-.. •.-----

~:t:an1!:an:!as~y:ıulh:Sn::n~: i A VRUPADA DOGUM, ÖLÜM VE EVLENMELER i 
• • 

b 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

üyük mürevvicidir. 

Yugoslavya hükümetinin de Al d b .. .. k h. le d oklu 
Bulgaristana karşı çok iyi his- manya a Uyu şe )f r e ÇOC 
lerlme mütehassis bulunduğunu 

1 1 
k 

1 
B 

1 
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müşahede etmekliğime bir ve- ai e er gitti çe aza ıyor. i a is 
sile teşkil eden Yugeslavya 

aeyahatımdan avdette Bulgar k •• 1 d k • 1 kt 
hükümetiyle yaptığım bu te- oy er e ç_ ocu suz aı e yo ur 
ması mes'ud bir hadise olarak 
telakki etmekteyim. 
Şüphe yoktur ki, Bulgar -

Yugoslav iyi münasebetlerin
den biz bütün Balkanlılar sulh 
ideali eseri için çok kıymetli 

semereler alacağız. Asil Bul
gar milleti nezdinde en samimi 
temennilerime terceman olma
sını ve Türkiyenin en iyi dost
luk hissiyatına inanmasını Bul
gar matbuatından dilerim. 

SLOVONUN MAKALESi 
Sofya 21 (A.Al - Slovo 

gazetesi Türkiye Başvekili is
met lnönü ve hariciye vekili 
Rüştü Arasın Sofyayı ziyaret
leri dolayısile yazdığı başma

kalede ezcümle diyor ki: 
ismet lnönü ile Rüştü Aras 

bdgün misafirimiz bulunuyorlar. 
Yugoslavya dönüşünde vuku
bulan bu ziyaret iki komşu 
memleket arasındaki dostluğun 
parlak bir tezahürüdür. Bu iki 
komşu bundan 12 sene evvel 

lngiltere, Polonya. Portekiz ve Hol· 19 36 da hakikaten hayli müstevli bu- halla üç çocuk lesbit edimiıtir. Bütün 
landa da 1935 e nisbetle 1936 da daha lunması gösterilmektedir. Almanya için ise izdivaç başına orta 
fazla doğum olmuşsa da, bu doğumlar Almanyada nüfus meselelerine fevlı:al· heaap2,5çocuk düştüğü görülmüştürBer· 
19 34 e lı:aroı 1935 deki gerilemeği tela· ade ehemmiyet verildiği §İmdiye kadar !indeki izdivaçların her birine hatta 
fı edememiştir. Bu itibarla Avrupa mem olan muhtcJif neşriyatımızdan anlaşıl- 1,5 çocuktan az isabet etmektedir. Hal
leketlerindeki doğum ve nüfus hareket- mıştır. Bu sahada alınan pek şümullü · bu.ki nüfus işlerine teallUk. eden umumi 
!eri umumi bakımdan ğayrimüsait telak- tedbirler arasında dikkate değer bir çok kanaat ve kaidelere göre bir milletin 
ki edilmektedir. tetkik ve muayeneler de yapılagelmek- hatta yalnız mevcudiyetini muhafaza 

Avrupanın umumi vaziyetine karşı tcdir. Son zamanlarda Almanyada ne edebilmesi İçin izdivaç başına üç çocuk 
Almanyada doğumlar. hükümetin aldığı kadar izdivaçdan çocuk hasıl olduğu yetişdinnesi şart sayJmaktadır. Şöyle• 
pek şümullü tedbirler sayesinde, bili.ki9 ve ne kadarının çocuksuz kaldığı araş· ki, umumi bakımdan §İmdiye kadar çok 
çoğalmıştır. Almanyada 1935 yılında tırılmıştır. Bu araştırmaların verdiği ne- defa ğörüldüğü üzere, izdivaç başına 
1933 e karşı 290,000,yani % 27 fazla ticeye göre, çocuk bakımından şehir doğan Üç çocuktan her üçü evlenme ça 
doğum kaydedilmişken 19 36 yılındaki ile köy arasında mevcudiyeti ötedenbe- ğını herhangi bir suretle bulmadığı, ya
doğumlar 1935 e nisbetle yeniden 20 ri kabul edilmit olan fark tahmin ve ni kendi yerini tutmak üzere çocuk ye· 

bin kadar fazla bulunmuştur. Almanya
da 1936 yJında 1.290,000 doğum kay
dedilmiştir. bu itibarla 1.000 nufus ha· 
§ına 19, I doğum vak'ası düşmektedir. 

Diğer taraftan, ölüm vak'aları gerek 
Almanyada gerekse tekmil Avrupa mern 
leketlerinde 1935 yılına karşı 1936 da 
hayli noksan bulunmuştur. Dikkate de
ğer ki 935 e nisbetle 1936 da fazla ölüm 
vak'ası Büyük Britanya ve İrlanda da 
kaydedilmiştir. Büyük Brtanya ve lr • 
landa da fazla ölüm vak' asına en önem 
li ıebep olarak, buraların grip hastalı

ğına pek müsait olması ve bu hastalığın 

tasavvurun yukarısında çıkmışbr. Şöyle 

lı:i • bu fark şehir büyüdükçe büyümek
tedir. İşte bundan dolayı Almanyanın 

4.200,000 nüfuslu en büyük şehri olan 
Berlin çocuk bakımından en çok gay
rimüsait bir vaziyet arzetmiştir. Ber .. 
lindc vuku bulan izdivaçlardan üçte iki
is ya büsbütün çocuksuz kalmış, yahut 
yalnız bir çocuk yetişdirmiştir. Böylece 
Berlindeki izdivaçların % 36 sının ço
cuksuz kaldığı anlaşılmışbr. Buna karşı 
köyl~e çocuksuz kalmış izdivaç adeıa 
bir istisnaiyet te§kil etmektedir. 

Halbuki. köylerde izdivaç baoına 

tiştirmediği gibi , evlenebilen insan1a· 
rın izdivaçlarının herbirinden de çocuk. 
yetişmemektedir. Şu halde, izdivaç ba
tına üç çocuk isabet ettiği takdirde, bir 
izdivacın anne ve dadanın yerini tuta· 
cak iki çocuğundan sonra geri kalan ço 
cukla da, diğer bir izdivaçta ğörülen 

çocuk noksanı telafi edilmiı olacaktır. 
Demek ki aile başına üç çocuk isabet 
ettiği takdirde netice itibarile bu çocuk .. 
)ardan yalnız ikisi o miletin vanğını ko 
rumaya hadim olacaktır. 

Bu itibarla meseli Berlin tehrinin do
ğum hareketinde bir çoğalma vukua 

.. 

. ...,;; 1 
Veııedik şehıinden bir nıanzaıa 

ilave ediliyor: Ecnebi gazete- rih edilmektedir: 
leri şimdi Afrika imparatorlu- Yugoslavya Avusturyada şim-
ğunu kurmuş olan ltalyanın, di mevcut olan şartlara riayet 
maddi hiçbir menfaat elde et- etmektedir ve Roma protı>kol· 
mediği merkezi Avrupa işlerile ları esas dahilinde Tuna hav-
sırf bir şanü şeref hatırı için zasında münasebetlerin ahenkli 
meşgul olmaktan daha başka bir şekle sokulmasına da işti-
işleri olduğunu kaydeiyorlar. rak etmesi muhtemeldir. Esa-

ltalyan mahafili bu iddiaları sen Venedikte B. Şuşnig ile 
reddetmektedirler. Onlara göre B. B. Nussolini ve Ciano ara-
ltalyanın Tuna havzasına ve sında yapılacak olan mülıi.kat-
Avusturyaya gösterdiği alaka da bu ltalyan siyasetinin nor-
daima derindir. Prag ve Paris mal bir inkişafından ibarettir. 
tarafından ortaya atılan bütün Paris, 21 (Ö.R) - Yann 
iş birliği projelerin.ten sonra Venedikte B. Mussolini ile gö-
ltalya müdahaleye lüzum gör- rüşecek olan Avusturya şan-
müştür. Onun prensibi şudur ki 
Tuna havzasında Roma ve sölyesi B. Şuşnig bu akşam 
Berlinin iştiraki olmaksızın trenle Viyanadan hareket et• 
bu iki hükümet merke· miştir. Diğer taraftan B. Mus· 
zine karşı hiçbir şey yapılamaz. solini de bu akşam tayyare ile 
ikinci bir prensip te şudur: Romadan Venediğe uçmuştur. 

Madam ki uzlaştırılacak bir B. Mussolini Venedikte geceyi 
çok ayrı temayüller vardır, alı- "Aurora,, adlı yatında geçire-

cek ve sabah kendisine mülaki nacak tedbirlerin hiçbir imi-
olacak olan hariciye nazırı 

rane veya inhisarcı mahiyeti kont Ciano ile birlikte saat 
olmamak gerektir. Tuna işbir- 10,30 da Avusturya şansölye
liği sıyaseti, daima teyit edil-

sini beklemek üzere istasyona 
miş olan Roma protokollarının 

gidecektir. 
imzasiyle tebellür etmiştir. Al- -----
man - Avusturya paktının iıiı
zasiyle tamamlanan bu siyaset 
ltalya - Yugoşfavya paktının 
imzası neticesine varmıştır ki 
bunun hakiki silmulü de, resmi 
ltalyan mahfellerince, şöyle tas-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gelmediği ve haricten muhaceret de ol-
madığı takdirde, Berlin,in nüfuzu aza .. 
lacak demektir. Gerçekten tesbit edil
diğine göre Berlinae çocuğa karşı sevgi 
ve alô.ka bilhassa harp •onu yJlarından 
pek az bulunmuştur. 1932-33 yılların• 
rında mevcut bulunan izdivaçlardan 
köylerdekilerin onda dokuzunun çocu .. 
ğu olduğu halde, Berlindekilerin beşte 
ikisinin çocuğu olmamı§br. 

Diğer büyük şehirlerde dahi çocuk 
makımından vaziyet hemen hemen Ber
lindekinin aynıdır. Şu halde uüfuz ba
kırnından hükümetleri ilkönce alaka .. 
dar edecek mıntakalar büyük tehirler
dir. Bundan dolayıdır ki, Almanyada 
da bu her milet için önemli meselenin 

halline büyük şehirlerden b"§lanmış
tır. 

lngilterede 
Vergller artırılacak 
Roma, 21 (Ö.R) - Avam 

kamarasında 1937 - 38 bütçesi 
hakkında izahat veren hazine 
bakanı Sir Neville Chamber
lain vergilerin artırılacağını bil
dirmiştir. N etekim irat vergisi 
bir lngiliz lirası irat için 5 şilin 
olacak ve yeni bir milli müda
faa fevkalade resmi tesis edi
lecektir. ......................................... , 

Kiralık Ev 
Gayet havadar güzel man

zaralı Göztepe vapur iskelesi
ne dört dakika mesafede kul-
lanışlı ve kirası elverişli iki ev 
kiralıktır. Göztepede Abdül'e
zel paşa yokuşunda bakkal B. 
Bedriye veya telefonla 22~6 
numaraya müracaat. 

S. 6 H. 2 (398) 

1 
düncü Mehmet, öğretilmiş bir itapla: 

- Aziz elendi 1 Sen bizim aleyhimiz· 
de imişsin 1 Senin başını aldınnm. 

Deyince. Aziz efendi gülerek: 

- Gürcü Nebinin isyanı mühimdir. mizden bir serdar nasbedilerek müsel- Dedi. Murat ağada surat bir kari§ 
Ona karşı çıkacak bir serdar llizım. O Ifilı leşkerlerle üzerlerine yürümek, fil- olmuştu. 

- Sultanım! Sana bu laflan kim öğ· 
, retti} 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: 13 

1 Diye padişahın çenesini, yanağını ok-
· şayıp gülerek ayrılmışb, dördüncü Meh
medin tahb arkasındaki perde gerisin
den de bunu Kösem Sultan duymut. 

Demişti. Kara Murat ağa, vezirden 1 ra, Sofu Mehmet paşanın tarafını iltizam onun nüfuzunu kırmağa ceht 
gelen mektubu; getiren adamın gözü eden bazı adamlarla, canı yananlar sa· O da tamamen sipahilere ve 
önünde cart! diye yırtarak: rayın ideta külhanbeyi olan Kösem Sul- sultana bağlanıp kalmıştı. 

- Git söyle 1 Veziri izama 1 Böyle tana karşı suikaade teşebbüs etmişlerdi. Vezir Sofu Mehmet paşaya 
ıey yoktur. Olsa bile maslahat ona ait içeriden, kendilerine gizli gizli bir vi.ad yoktu. 

etmişti. 

Tarhan 

itimadı 

değildir, hududu a,masınl geliyordu. Bu vaadi, bu yardım vi.adini 1 Vezir Sofu Mehmet p8.f8., ne camie 
Cevabını göndermişti. Bu korkunç hi- de yapan, dördüncü Mehmedin anası gider, ne kiliseye kabilinden iki arada, 

diseler uyandırdı. Vezir Sofu Mehmet Tarhan sultandı. bir derede yapayalnız kalakalmlfb. 
paşa, l\1urat ağanın saraydaki nüfuzunu Bir zaman müftü ile beraber olup, •...•..•. 

bilerek susmağa mecbur olmuştu. Ama yeniçeri ağalarının arasına katılan Ah- J Ne olduğu, ne olacağı belirsiz, kor

lstanbuldaki yeniçeriler de bunu du- düli'ıziz elendi: boğdukları deli lbrahime I kunç bir keşmekeş lstanbul afakını böy· 
yunca: karşı ağzına geleni söylerken Kösem Su] .. lece sardığı sıralarda: 

- Medet Allah 1 Sen misin buna göz tanın tarafını abdalca iltizam ediyor, ; - Gürcü beyi ayaklanmış! Dediler. 
yuman 1 akıllı, deliye söyletir fehvasınca hakaret I - Ve hem 1 Dediler Katırcıoğlu da 

Cesaretini alarak, sarhoş kafileler ha- edıyorken, kendisinin de sarayca fu son ona itihak etmişi 
linde, güpe gündüz, yoldan geçen ka- demlerinde hakir olacağını dü§Ünmiyor-1 •. , •• 
<imlan tutup tutup, bağırta, çağırta du. Abdülaziz efendi, deli doluluğa ağa- I Bu korkunç haber oarayı istila eti~ 
ocaklarına götürdüler. ların arasından ayrılmadığına rağmen yeniçerileri korkuttu, vez.iri ve başbap. 

• · · · · . bir ıarafa çekilmişıi. Tarhan sultan bunu kaldığı müftüyü evhama sardırdı. 
lstanbulda dat bir, feryat iki oldu. larkedip ona kuvvet verdi. j Vezir bu korkunun içinden kendi Ie-

Bunu fırsat belliyen ağalar, Kösem Su!- Bir gün huzura çağınlan Aziz efen- hine bir hJs alıp, hiç davet edilmeden 
· ek.arla okulmu !ardı. diye, henüz edi • sekiz yanımdaki dör- Sa.raya gitti: 

da ancak Murat ağadır, lznihünıayun hal fitneyi def'ü izale etmekür. -Emrüferman vezirindir, ama, buo-
sadır olursa çıkaralım! - Doğru! da benim mecalim yok, benden daha 

Dedi. Saraydan ona: - Kimi serdar seçelim? özge yiğitler var, onların nasbı elyektir. 
Git biltün ağalar ile görüş, razı ge- Sesleri belirdi. Artık celse hararet- Cevabını verince, vezir: 

lirlerse gönder, haklısın! lenmeğe başladı. Oradan, buradan mü- - Ağa, bu iş mühim iştir. Cemaat ı._ 
Emri verildi.. talealar yürütüldü. Be!ki yarım saat karar vermiştir. Senin serdar olmaklı, 
Vezir Sofu Mehmet paşa kubbe altı- 1 hiçbir kimsede karar kılamadılar. Ve- 1 ğın münasiptir. 

na Yeniçeri ağalarını ve kendi tarafta. 'ı zir zaten aklına kestirmişti : - Paşa, ferman başım üstüne, lfiltlo 
rı ulemayı, ŞeyhülislAmı. falan çağırıp - Bence Murat ağa en münasibidir, ihtiyarım, korkarım beklenen netice 

ı 
divan kurmuştu. Gürcü Nebinin yakalanması ancak onun hasıl olmaz. 

Herkes yerli yerine yerleştikten son- marifetiyle olur, zira, ağa gözü yılmaz, - Ağa! itiraz kalmadı. Çık git! 

ra: kahraman ve idare sahibi bir adamdır. Diye ısrar edince, Murat ağa ayağa 
- Ağalar divanımız kuruldu, ınak- Ondan layıkını bulamıyorum, siz ne kalkıp, arkada§larına da işaret ederek: 

sadım size Gürcü Nebinin ihtilalini aç- dersiniz, müftü efendi! - Bakalım paşa aramızda bir rneş-
mak ve meşveret etmektir. Ne dersi- . Müftü kavuğunu iki tarafa sallayıp: veret edelim; makul taraf ne ise elbeı 
niz? ı -Peki! makul! cevap veririz. 

Dedi. Ortalıkta bir sük('ıt hüküm sür- Cevabını verdi. Orada bulunan taraf- Diye divandan ayrıldı. 
dü, birbirlerine bakıştılar. Şeyhülis- tarlarına : Vezir, ağzı açık, lfılümephut kalakal• 
!fu:n: ı -Siz ne dersiniz ? mış, divan da böylece işi hiçbir şeye 

- Ne tedbir alınması llizımgelirse - Siz ne dersiniz ? bağlamadan bozulmuş, dağılmıştı. 

elbet siz devletlu bilirsiniz. 1 Sualini soran Vezir hepsinden de: 
Cevabını verdi. - Ala! makul! bu mühim iş bir sabi- Birkaç gün ağadan haber bekliyeıı 

Bu söz divanın sük\ltuou ihliU etmiş, bi vücut adama muhtaçtır, cevabını a- veziri, saraydan çağırdılar. 
ağalardan birisi de: lınca, gözünü Murat ağaya çevirip : Foça açıklarında, yardımsız kalıp, 

Efendi hazretleri doğru söyliyorlar. - Ağa, bu iş sizin uhdenize düştü. düşman donanmasının hücwniyle mağ· 
Elbet te tedbiri siz düşünmtişsünüz.. Hemen sefer hazırlı~ düzüp, yanına l('ıp olan Timur kaptan, (Asitneye) gel-
dür. vafir miktarda leşker alıp, yola çıkıp,, miş, hali Yeniçeri ağalarına hikaye et- _ 

Diyince, Vezir: muzafferiyeti gözetip, Gürcü Nebininj mişti. Murat ağa bir yolunu bulup Ti-
- Peki! Bunun en mühim tedblrL ;çl- istisaline çıkasın! - Bitmedi -
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YAZAN : MIŞEL ZEVAKO 

- 157 -
Beyninin içinde uğuldayan bir ses Kral süt nineye işaret ederek Fran-

vardı : suva D'Antiregi yanına getirtti. Ve ona 
Şevketlimiz.. Biz sizin misafirleriniz dedi ki: 

idik. Dostlarınız idik. 1. - Dostum biraz ileri gel.. Dün bana 
Şart her saniye pencereye koşuyor verdiğin sadakat yemininde durup dur· 

ninesine soruyordu : madığını sormak isterim. 
_ Oh t. O kadın gelmiyor. Hala o - Bir defa yemin ettim. !kinci defa 

lı:adın gelmiyor. yemin eden adamlardan değilim. 
- Şevketlim.Gönderdiğini~ ac'·- - Sana göstereceğim kadınla evlen· 

at yedide gitti. Şimdi saat selı:iz buçulı:.. mek ve onun çocuğunu da kendi öz ev
Merak etmeyiniz gelecektir. !adın gibi bakmak için bana söz ver

- Ya Antireg nerede? onu sordun miştin. 

mu ? - Evet şevketlim. Şu dakikadan itl-
- Burada şevketlim .. Kapının arka- haren herkes nazarında Madam Mari-

ıında. Çağırayım mi ? nin kocası olarak görünmek suretiyle 
_ Hayır, hayır şimdi istemez. oğlunuzun canını kurtamaklığımı isti-
Fransuva D'antireg. Krala çok sadık yorsunuz değil '!'i? 

bir iantiyom idi. iki gün evvel Orlean _ Evet dostum. 
valiliğine tayin edilmişti. _ Şevketlim.. Söz verdim. Sözilmde 

Orlean Mari Törenin doğduğu yerdi. duracağını. Sevdiğiniz kadına kendi is
Saat dokuzda kapı açıldı, Mari Tuşe mimi ver~ğim. Onu ailemin arma-

İçeri girdi. Çocuğu kucağında idi. siyle himaye edeceğim. Kollarurun 
K.raln gözlerinde bir sevinç parladı. kuvvetini, zekamın kudretini tamamen 

Mari Tuşe çocuğu süt ninesine vererek bu kadınla Kral oğlunu herşeye karşı 
Şarl'a doğru ilerleı).i. Kadıncağız • çok korumak için kullanacağım. 
zayıilamış, sararmış olmasına ragrnen Antireg büyük bir heyecanla bu te
daha güzelleşmişti. minatı verirken Mari mendille yüzünü 

Hastalığın kralın çehresinde yaptığı kapamış mütemadiyen ağlıyordu. Jan
değişiklikleri görünce göz yaşlarlll_'. tu· tiyom bu defa genç kadına dönerek de
tamadı. Elini dizlerine aldı. Bagnna di ki: 
bastı. Süt nine Çocuğu Şarl'a verdL - Madam. Dünyada hiçbir şeyden 

Kral, genç kadın aralarında çocuk.. korkmayınız. Kocalık sa!Mıiyetlerimi 
Göz yaşları ve öpcükler .. Bu defa Şarl sizi mesut yaşatmak, canilerden koru
Mariy; teselli etmeğe uğraşıyor, diyor- maktan başka birşey için kullanmıya-
du iti: cağım. 

_ Mari beni dinle. Ben artık ölece- Delikanlının sözleri çok kuvvetli ve 
ğim .. Belki bugün, belki yarın, belki de istikbal için büyiik teahhütleri ihtiva 
birkaç gün sonra öleceğim. eyliyordu. 

_ Şarl'ım, benim güzel Şarl'ım. Sen Dokuzuncu Şarl, genç kadınla, genç 
ölmiyeceksin. Bu kötil diişünceyl ka· erkeğin ellerini birbirine birleştirdi: 
fandan çıkar. Seni kötü yollara sürük· - Çocuklarım her ikiniz de mesut 
liyenlerin gözleri kör olsun.. Dökülen olunuz .. Dedi. 
kanlar onların başlarına dökülsün.. Küçük yavrusunu da birkaç defa öp-
-Hayır, Mari hayır!. Ben öleceğim. tükten, bağrına bastıktan sonra onu 

Bir daha gelişinde beni bulamıyacak· Mariye verdL İlave etti: 
sın, ağlama. Beni dinle. Sen zavallı ca· - Mari vaktın1ın tamam olduğunu 
nımın meleği idin .. Ben öldükten sonra hissediyorum. Bugünden itibaren her 
senin sıkntı çekmeni, üzülmeni iste- sabah buraya gel. 
mem. Saadet senin hakkındır. Mesut - Emin ol Şarl.. Eğer bu şatoda ka· 
yaşamalısın, bu çocuk herşeyi öğren· !arak sana bakmış olaydım, kat'i suret
diği zaman bana lanet etmemesini ona te seni iyi ederdim .. 
anlatacaksın!. Kral başını sallıyarak Jantiyoma hi-

- Bırak Şarl Kalbimi parçalıyor- tap etli: 

Tire asliye hukuk mahkeme
sinden: 

Tire kazasının halka köyün• 
den Gök lbrahim oğlu Osman 
Gök tarafından Tirenin mah
mutlar köyünden Hüseyin kızı 
Fatma aleyhine açtığı boşanma 
davasında müddeialeyhin gös• 
terilen ikametgiibta bulunma
dığından terkederek semti 
meçbule gitmesi mahkeme mü
basırin meşruhatından anlaşıl
mış ve halen mezburenin ika
metgahının meçhuliyetine bina· 
en tebligatın mahkemece ila
nen icrasına karar verilerek 
davetiye varakası mahkeme di
vanhanesine talik edilmiş ve 
yevmi muhakeme 29 Nisan 937 
Perşembe günü saat 10 mual
lan olduğundan yevmi mezkiir
da bizzat veya tarafından bir 
vekili kanuni göndermesi aksi 
tııkdirde duruşmanın gıyaben 

devam olunacağına dair .keyfi
yetin tebligat makamına kaim 
olmak üzere ilin olunur. 

1241 (703) 

1 LAN 
IZMIR BiRiNCi ICRA ME

MURLUGUNDAN: 
937/8671 D. No. 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve icraen satılmasına karar 
verilen 5 çuval küspe 6 çuval 
kum darı, 2 çuval bezelya, 11 
aded kü"kürt tulumbası, iki 
çuval bakla, şıleynğ tozu, bir 
kantar, 11 çuval yanmış kükü:t, 
(Dieu et mon droit) markalı 
para kasasının 26 • 4 - 937 ta
rihine rastlıyan Pazartesi günü 
saat 11 de lzmirde Kestane 
pazarında açık artırma sure
tile satışı yapılacaktır. Bu sa· 
tışta muhammen kıymetin yüz
de 75 ini bulmazsa 2 inci ar• 
tırması 30 - 4 • 937 Cuma S. 
11 de yapılacaktır. 

Taliplerin tayin edilen gün 
ve saaatte mahallinde hazır 

bulunmaları ilan olunur. 
1244 (707) 

sun!. - Haydi Antireg Mariye arkdaşlık 
- Biliyorum sevgilim. Fakat ne Ç!'· et .. Vakıt g\,ldi. Şimdi annem nerede iKTiSAT VEKALETl iÇ 

re. Bu sabah son vasiyetimi yapmak ve ise gelir.. TiCARET UMUM MÜDÜR-
icap eden emirleri vermek için seni ça- Mari, Şarlın kucağına atıldı. Sarmaş- LÜGÜNDEN : 
ğırttım. Evet.. Böyle lazımgcliyor. Bun- tılar. Tekrar tekrar öpüştüler. Ertesi I 
lar sana kralın emirleridir. İşte bu se- sabah buluşmak üzere ayrıldılar. Türkiyede kaza işlerile ça ış· 
ninle son konuşmamız olacaktır. Beni Mari kapalı arbaya bindi. Antireg mak üzere kanuni hükümler 
affet. hayvanına atladı. Araba hareket eyle- dairesinde tescil edilmiş bulu-

- Güzel.. Emirlerin benim için mu- diği dakika Jantiyom toz,; dumana ka- nan ecnebi Sigorta şirketlerin
kaddcstir. Lakin sevgilim ne için böyle rıştırarak Şatoya gelen atlıları gördü. 
konuşuyorsun?. Bunların kim olduklarını görmek me- den La Prevuayans Kaza Si· 

- Son günlerımi rahat geçirmek, se- rakiyle biraz beklemeği muvafık gör- gorta şirketinin Türkiye umu
ni düşünmek, bu masum yavrucağı dü. Atlıların önünde gelen adamı tanı- mi vekili bu kerre müracaatla 
mesut etmek lilzım .. Emirlerimi ölü· dığı zaman sapsarı kesildi. Kendi ken· şirketin 1 Şubat 937 tarihinden 
ınümden sonra yerine getieceğine_ and dine söylendi. itibaren Türkiyede yeniden si-
içer misin? - Polonya kralı burada ha .. Ah şiın-

Kralın bu vasiyeti Mari Tuşeyi çok di Şarlın öleceğine inanıyorum. Çünkü gorta mukavelesi akdetmeme
müteessir ediyordu. Gözlerinden yaşlar kargalar koşuyorlar.. ye ve bu tarihten evvel akte
dökülerek sevgilisne teminat verdi. •Şarl'ın kardeşi Hanri Dük Danjo dilmiş bulunan mukavelelerin 

- Emirlerinizi tamamen yerine ge- Senbartelmi faciasından sonra Lehis- müddetlerinin hitamına kadar 
tireccğime yemin ederim güzel kralım! tan kralı olmuştu. Dokuzuncu Şarl'ın mer'i kalacağına ve Şirketin 

- Pekfila .. Senin sözünde duran bir ölmekte olduğunu Katerin dö Midiçi· tasfiyesile iştigal edilmesine 
kadın olduğunu bilirim. Ben öldükten den haber alınca gizlice Lehistandan 

karar verdiğini bildirmiştir. Bu sonra eğer yalnız ve himayesiz kalırsan çıkmış kardeşinin ölümünü görmek ve 
düşmanlarımın gözüne diken gibi bata- üçüncü Hanri adiyle Fransa kralı ol- şirketle alakası olanların lstan· 
cak ve ıstırap çekeceksin.. mak için Vensan şatosuna koşmuştu.• bulda Tahta kalede Prevoyans 

- Ne ehemmiyeti var. Ben ıstıraba Antireg bu vaziyeti gördükten sonra hanında Rene Asseo ve Albert 
göğüs veririm. Biricik arzum çocuğu· atını sürdü. Marinin arabasına yetişti. Tiano Kollektif Şirketine ve 
nu büyütmek için yaşamak olduğuna Dokuzucu Şart yine süt ninesiyle yal- icabında Iktısat vekiletine mü-
göre bana ne yapabilirler? nız kalmıştı. Kral pençereye doğru racaat etmeleri ilan olunur. 

- Ah Mari! Sen onları bilmezsin.. ileride bahçedeki ağaçlara gözlerini di-
Belki seni affederler. Lakin bu çocuk .. kerek kendi kendine söylenmeğe baş- 2-22-12 992 (581) 
Kral allesinden olduğu için bu zavallı !adı: 1 f'1•11Cz;uzzzzzrLZZZZZZZZZZZLlJ 

masumun leride hakkını istiyeceğinden - Yaşamak ne iyi şey .. Lakin tarla- Memur aranıyor 
ürkerek onu ortadan yok etmek ister- !arın sükOneti içinde yaşamak .. Benim Bir sigorta yazıhanesinde 
!er.. gibi kral ve bahtsız olmamak şartiyle .. 

Mari coğlum• diye haykırırken kral Karanlıkta hançer parıltılarını gör- altı ay çalışmak üzere Fran-
sözüne devam etti: memek, yediğim ekmekte, içtiğim suda sızca ve daktilografi bilen 

- Evet Mari. Bu çocuğu öldürecek- ve teneffüs ettiğim havada zehir bulun- iki Türk memura ihtiyaç 
!erdir. Ne kadar uzaklara kaçmış olsan, mak korkusundan Urkmiyerek yaşa- vardır. lseklilerin 330 numa-
ne kadar kendini saklasan yine onu ze- mak ne büyük saadet imiş .. Ah bir köy- ralı posta kutusu adresile 
hirliyecekler, boğazlıyacaklardır. lü olaydun. Bir bahçenin içinde küçük müracaatleri. 

S A S bir evim olaydı.. Oğlum ile beni seven (6B8) - us.. ınan.. us. S 8 1-3 

lzmlr Beledlyeslnden: 
1 - itfaiyede ve temizlik 

işleri hanında bulunan ve heyeti 
umumiyesinin bedeli ınuham

meni altı yüz elli bir lira elli 
kuruş olan altı adet kamyon 
dört adet tenezzüh otomobili, 
üç adet merkep arabası ve iki 
buçuk ton kadar hurda makina 
parçalarile bakır, pirinç, ve 
tulumba aksamı başkatiplikteki 
şartname veçhile 11-5-937 Salı 
günü saat on altıda açık artır
ma ile ihale edilecektir. iştirak 
için kırk dokuz liralık muvak• 
kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

2 - iki bin üç yüz altmış 
dokuz lira doksan kuruş bedeli 
keşifli havagazı fabr!kasında 
banyo, heli ve atelyesınde ta
mirat yapılması işi 11-5-937 salı 
günü saat on altıda açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Ke• 
şif ve şartnamesi ve planları 
on iki kuruş mukabilinde baş 
mühendislikte satılır. iştirak 
ıçın yüz yetmi, sekiz liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

22-28-4-8 1246 (706) 
- Şehir meclisi 26 N~san 

Pazartesi günü toplanacagın
dan sayın üyelerin o srün saat 
16 da belediyeyi teşrifleri rica 
olunur. 1245 (705) 

- Hava gazı fabrikası için 
alınacak muhtelif eb'adda elli 
adet hava gazı saati kırk beş 
gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. Hepsinin bedeli 
muhammeni bin iki yüz otuz 
yedi buçuk liradır. ihale 18 -
5 - 937 salı günü saat 16 da
dır. Şartnamesi.ni .görm~k. üzere 
başkatipliğe ıştırak ıçın de 
doksan üç liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya Banka 
teminat mektubu ile söylenen 
giin ve saatte encümene gelinir. 

1-8-15-22 988 (568) 

DOKTOR 

HANDAN 
K. SARACOGLU 

Doğum ve kadın hastalıkları 
Mütahassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel •. 3956 . 

Evi : Köprü "rapur ıskelesı 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon No. 2545 

iKTiSAT VEKALETi İÇ 
TiCARET UMUM MÜDÜR
LÜCÜNDEN: 

Türkiyede harik Sigorta işle
rile çalışmak üzere kanuni hü· 
kümler dairesinde tescil edil
miş bulunan ecnebi sigorta şir
ketlerinden la Prevoyans Ha
rik Sigorta Şirketinin Türkiye 
umumi vekili bu kerre müra
caatla, Şirketin 1 Şubat 1937 
tarihinden itibaren Türkiyede 
yeniden sigorta mukavelesi 
aktetmemeğe ve bu tarihten 
evvel aktedilmiş bulunan mu· 
kavelelerin müddetlerinin hita
mına kadar mer'i kalacağına 
ve şirketin tasfiyesiyle iştigal 
edilmesine karar verdiğini bil
dirmiştir. Bu şirketle alakası 
olanların Iıtanbulda Tahtaka.
lede Prevuayans hanında Rene 
Asseo ve Alber Tiano kollek· 
tif Şirketine ve icabında ikti
sat vekaletine müracaat etme
leri ilAn olunur. 

_ Çocug· u kurtarmak için bir tek ça· kadının arasında yaşı ya idim ne olur- ·--z.z.zı:zz:n:zzı>.:nm> 
FZT,LZZ7ZZZZZL.ZZ&L 7' 

re vardır. Senin yanında sadık ve cesa· du? · <l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
retli, her ikinizi bakmak hakkına sahip Bahçeye güller dikecektim. Ah ne 

2-22-12 993 (582l 

bir adam bulunmak lazımdır. Yani ev- tatlı hayal!. Merhamet et Tanrım!, Bir 
lenmek, bir kocan olmak lazım .. Etrafı- az sükOnet ver! 
mı çeviren bir sürü hainler arasında bir Buruşmuş yanakları üzerine iki dam
Janlıyom var. Ben onu sevdiğim gibi la yaş düştü. Perdeyi kapadı koltuğuna 
sen de ona say.~ı gösterirsin .. Bu Anti- oturdu. Kraliçe gelmiyecek mi.. Diye 
reg'dr. S.,n onunla evleneceksin.. sordu. 

- Aman şevketlim ne diyorsun?. Katerin bu sabah gelıniyecekti. Çün-
- Evet.. Bu benim son dileğimdir. kü Lehistan kralının Şatoya girmesi 
- Yapına sevgilim.. dolayısiyle çok meşguldü. 
- Bu benim irademdir. Şarl biraz sonra süt ninesinden ken· 
- Şevketlim. disini yatırmasını istedi. Büyük bir 
- Ben böyle istiyorum. karyolaya götürülerek yatırıldı. Kral 
- Kabul ediyorum. İtaat edeceğim. gözlerini kapıyarak daldı. Süt nine 

Bu çocuk için. senin oğlun için boyun ayaklarının ucun:ı basarak: 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. Yeri No. su Nev'i 

Depozitosu 
T. L. 

Eski M2. 
860 lzmir - Mersinli Bornova Cad. 14 kahvehane 172 50,00 

izahatı yukarıda yazılı gayrimenkulün peşin veya taksitle satışı 
22 • 4 - 937 tarihinden itibaren üç gün müddetle artırmaya 
konulmuştur. 

Müzayede 26 · 4 - 937 Pazartesi gllnü aaat ONDA Banka· 
mız binasında yapılacaktır. 

istekli olanların yukarıda yazılı Depozitoyu Veznem;ze yatı-

:Sahife~ 

VATAN OTELi 
CZZZ7'.'LZZ'.Zzz:ıl7%Z:ZZZZ2:7.l2Z:ı:;;,c:sı:zzzı~~7A 

Keçeciler Cellalbaşı sokağnda 
5 "'V'E:: 7 :ı::::> E:: 

Yeniden tanzim ve tefriş edilen VAT AN oteli müşteri
lerinin her türlü istirahatini temin eylemeği düşünmüştür. 
Sıcak ve soğuk banyoları geniş ve havadar bahçesi vardır, 

Fiatler tasavvurun fevkinde ucuzdur. 
Temizliği ve ucuzluğu bir kerre tecrübe 

(357) 

• HERKULES 
GÜBRE HÜLASASI 

Tütün 
Çiftlik 

Bağ 
BahçE. 

Bostan 
Limonluk 

Ağaç 
Çiçek 

Sahiplerile meraklılarının 
hayretle istifade 

edecekleri bir gübredir. 
" Herkules ,, gübre hühhası Avrupa ve Amerikanın milyon

larca çiftçileri tarafından seoelerdenberi kullanılmaktadır. 
Toptan satış yeri : ikinci Belediye caddesinde 
Kartal makarna fabrikasının satış deposunda , __ _ 

• ................. 5__.1.0•'•59•1ıM .. H3., 

Bağcılar!. Tütüncüler!. 
Öteden beri erişilmez ün kazanmış kiı:ı;ıy~v.i. Avrupa giib· 

relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bıldırırız. 

Hacıdavut zade 
R A H M i K A it A D A V U T 

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

IZMIR 
Telefon 

Türkiye 
J\ızılay l\urumu 

Böbrek: karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

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



....... 
Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. Yeri No. Nev'i 

Eski Y. 
Depozitosu 

M2. 
241 Karşıyaka alaybey Celal sok. 72 78 ev 
214 Turan Menemen sokak 17 218 " 
330 Bayraklı kanarya " 4 4 " 
355 Kar,ıyaka alaybey hengam so. 36 11 " 
426 •• " mirat sokak 44-1 25-1 arsa 174.50 

ada 17 Parsel 6 
427 Karşıyaka alaybey naldöken 106 108-1 " 

tramvay cad. ada 13 parsel 5 
428 Karşıyaka alaybey hayal çık· 8 16 

mazı ada 5 parsel 5 
429 Karşıyaka alaybey naldöken 114-1 

tramvay cad. ada 13 parsel 9 

" 

" 
430 Karşıyaka alaybey naldöken 113,115,109 ,, 

tramvay cad. ada 14 parsel 19 
431 Karşıyaka alaybey yalı cad. 221 215 " 

ada 13 parsel 19 
434 Karşıyaka alaybey şadiye so. 14-12 15-16 " 

ada 26 parsel 7 
437 Karşıyaka aJaybey n;aldöken 81,83 79 ,, 

tramvay cad. ada 26parselt1 
441 Karşıyaka alaybey piliç sok. 10,12,16 18 ,, 

ada 20 parsel 1 
442 Karşıyaka alayhey cihan so. 

ada 20 parsel 14 
5 7 " 

443 Karşıyaka Celalbey naldöken 120 116 " 
tramvay C. ada · 13 parsel 11 

447 Karşıyaka alaybey Suzan so. 5-2 9 " 
ada 16 parsel 22 

448 Karşıyaka alaybey fenerci so. 8-10 2 " 
ada 14 parsel 2 

449 Karşıyaka alaybey ban sokak 18-20 14 " 
ada 14 parsel 6 

451 Karş•yaka alaybey çakıcı " 18 18-1 " 
ada 9 parsel 4 

453 Karşıyaka alaybey Suzan ,, 9-3 23-1 ,, 
ada 16 parsel 15 

454 Karşıyaka alaybey piliç " 24-26 22 " 
· ada 20 parsel 9 

455 Karfıyaka alaybey ban " 
ada 15 parsel 5 

456 Karşıyaka alaybey cihan ,, 
ada 16 parsel 20 

2 

1 

459 karşıyaka alaybey süreyya ,, 15 
ada 26 parsel 9 

2-1 " 

3 " 

15 " 

242 :Carşıyaka alaybey Celilbey76-76.1 82,84 ev 
ada 19 parsel 8 

197 

115 

324.25 

352.50 

987.25 

270.50 

384 

696 

1514.50 

569 

518 

1347,50 

322.50 

154.25 

196. 

96.50 

392. 

589.50 

713.50 

460 karşıvaka alaybey yah c. 205,207,209 211·209arsa 1099 
ada 13 parsel 23 

469 karşıyaka alaybey mehtap so. 18 23 arsa 
ada 35 parsel 12 

470 karşıyaka alaybey piliç sokak 23 27 " 
ada 34 parsel 8 

472 karş•yaka alaybey sevda 
ada 15 parsel 38 " 8 4 " 

489 karşıyaka alaybey hamamcı ,, 2,4,6,8 ,, 
ada 44 parsel 16 

490 karşıyaka alaybey alavemini 
çıkmazı ada 44 parsel 28 

7 1 " 

491 karşıyaka alaybey naldöken 21-13 17 ,, 
tramvay c. ada 44 33 

493 karşıyaka afaybey Sütçü so. 2-4-6 25 " 
ada 44 parsel 8 

494 lcarşıyaka alaybey sezai " 
ada 44 parsel 6 

507 karşıyaka donanmacı mah. 
nuhbey ıok. ada 79 parsel 9 

12,14 12 " 

27 41 " 

509 karşıyaka donanmacı mah. 20 
aydoğdu s. ada 86 parsel 7 

512 karşıyaka o!:manzade m.Tarık 17 
sokak ada 102 parsel 1 

513 karşıyaka osmanzade Tarık 11 
bey S.ada 97 parsel 21 

514 karşıyaka osmanzade Tarık 15 
• bey S. ada 97 parsel 19 

515 karşıvaka osmırnzade Tarık 7 

30 " 

15 tt 

9 " 

13 " 

5 " 
bey S. ada 97 parsel 23 

516 karşıvaka osmanzade Tarık 8,14 8-!,10 ,, 
bey S. ada .96 parsel 17 

519 karşıyaka osmanzade Tarık 28 24 
bey ada 103 parsel 14 " 

" 520 karşıyaka osmanzade Tarık 24 22 
bey ada 101 parsel 6 

521 karşıyaka osmanzade yalı 188 168-1 ,, 
cumhuriyet cad. ada96parsel 6 

522 karşıyaka osmanzade reşa· 49 41 ,, 
diye sok. ada 11 O parsel 16 

523 karşıyaka osmanzade resa· 29·2 25-'.l ,, 
diye S. ada 100 parsel 23 

524 karşıyaka osmanzade resa· 14 12 ,, 
diye S. ada 97 parsel 14 

525 karşıvaka osmanıade Tahir 1 28 ,, 
bey S. ada 106 parsel 1 

526 karşıyaka donanmac• m. ;\y- 7 9 " 
dm sokak ada 105 parsel 8 

531 karşıyaka osmanzade 2 ci ay• 11 24-1 " 
dın S. ada 100 parsel 16 

532 karşıyaka osmanzade 2 ci ay- 5 30 
dın S. ada 101 parsel 21 

541 karş•yaka baharive m. hafız 18 20 
efendi S. ada 166 parsel 9 

" 

" 

" 545 karşıvaka bahariye abacı so. 21 2 
ada 163 parsel 16 

546 karşıyaka osmanzade yaşar 17 17 " 
oğlu S. ada 117 parsel 14 

552 karşıyaka osmanzade rahmi 2 6 " 
bey S. ada 108 parsel 1 

" 
554 karşıyaka osmanzade şimendi- 97 

fer sol<ak ada 113 parsel 31 
555 karşıyaka osmanzade ziyabey 3.5 1-3 " 

sokak ada 99 parsel 15 
556 karşıyaka osmanzade ziyabey 8 14 " 

sokak ada 100 parsel 9 
551 karşıyaka osınanzade reşadiye 82 

cad. ada 113 parsel 11 

309. 

66. 

8. 

441. 

41. 

1113. 

176. 

910. 

152. 

602. 

740. 

257. 

146. 

229 50 

1295. 

1144. 

243. 

795.50 

533. 

553.50 

859. 

1693. 

540. 

80. 

250. 

212. 

486.50 

264. 

208. 

204. 

1185. 

358. 

140. 

90 
360 
25 

360 
15 

25 

10 

40 

35 

150 

35 

50 

55 

125 

120 

40 

100 

25 

20 

15 

5 

25 

50 

70 

175 

220 

20 

4 

l 

35 

2 

170 

15 

75 

35 

75 

60 

35 

15 

25 

130 

110 

25 

320 

45 

35 

130 

101 

35 

7 

15 

25 

50 

30 

45 

35 

95 

22 

13 

~ENi ABIR 

566 kalfıyaka osmanzade reıadiye 35 31 " 
cad. ada 100 parsel 10 

572 karşıyaka osman:ıade mabet 8 8 ,, 
sokak ada 109 parsel 14 

1443. 

1854. 

573 Karşıyaka 011manzade 2 ci ay· 19 18 ,. 
dın S. ada 100 parsel 12 

574 karşıyaka osmanzade 2 ci ay· 29 6 ,, 
dın S. ada 99 parsel 5 

843. 

546. 

575 karşıyaka osmanzade reşadiye 58 60 ,, 
sokak ada 109 parsel 10 

576 kar.şıyaka osmaıızade reşadiye 36 36 ,, 
sokak ada 101 parsel 12 

930. 

877.50 

577 karşıvaka 011manıade resadiye 39 31-2 ,, 
!lokak ada 100 parsel 17 

592 karşıvaka alaybey mehtap so. 27,29 29 ,, 
ada 16 parsel 35 

1257. 

484. 

608 T eoecik sürmeli sokak 89 89 ,, Ar 185. 
1-2 hissesi 

627 Karata, Icadiye sokak 28 11 ev 
8-40 hissesi 

633 Ririnci aziziye m.kmm sokak - 47 " Ar 136. 
3.4 hissesi 

642 Dördüncü Sultaniye Eşref- taj48 42 ev 
paşa ada 10 parsel 10, 3-8 hissesi 

162. 

647 Dofapfıkuyu M.DofapJrkuvu so.es.54 62 ,, 
ada 474 parC1el 10, 8-16 hinesi 

649 Davı~mir M,Yeldeğirmeni çıkmazı 94 ,, 
ada 87 parı1el 15. 1-2 hissesi 

36: 

80. 

667 Birin~ Sultaniy~ Havai geçidi - 22-1 ana 62.50 
ada 45 parsel 11. 1-2 hissesi 

653 3 üncü karataş acıan4'Ör sokak taj 19-2 
ada 655 narsel 19 

arsa 

658 Burnava Yaka mevkii ikinci yaka S. 50 ev 
731 Birinci karataş Mansnrıade yokuşu taj 1 ev 

ada 706 p;rr~el 11. 1-2 hit11sesi 
675 Kadiri ve M.Mescit sokak 3-4 hissesi 30-36 ev 
676 ,, M. Kireçli 11okak 3-4 hissesi - 3 ev 
677 Orhanive M. Yokusbası taj 19 13 ev 

ada 101 parsel 56, 56-64 hi!'ıu•si 
679 Fatih M.Mehmet a~a sokak 94, 98 86 ev 

ada 493 panel 13, 1-4 hissesi 

-. 

ar.360 
" 153 

72 

690 Karşıvaka Osmanıade Yaşaroğlu S. 13 arsa 702 
a~a 117 parsel 11 

702 Hatunive M. Dellalh~sı sokak taj 2 
ada 382 parsel 38, 320-640 hissesi 

702/1 Hatunive M.Dellalbası sokak taj 4 
ada 381 parsel 38, 320-640 hissesi 

70212 Hatnnive M.Dellalbası sokak taj 6 
ada 382 parsel 38, 520-640 hissesi 

ev 

ev 

ev 

712 Kestelli mah,Kahraman sokak es.22·2 24 oda 
ada 192 parsel 78, 1-2 hissesi 

713 Kestelli mah.Kahraman sokak 28-3 30 arsa 
ada 192 parsel 82, 1-24 hissesi 

290 

290 

290 

20 

22 

85 

115 

50 

35 

65 

70 

50 

35 

10 

35 

12 

10 

30 

5 

2 

10 

20 
100 

12 
10 
20 

ıs 

70 

300 

300 

300 

10 

1 

715 KetJtelli M.lkiçeşm~lik caddesi 168,170 ev ve 81.50 170 
ad8 190 par!'el 8, 32-72 hissesi 182-184 dükkan 

716 istiklal mah.Gündüz sokak taj 16,18,20 ev 98 
ada 386 parsel 22. 35-64 his. ye:16,16-1,16-2 ' 

120 

720 T epedk Sakızlar sokak 38 arsa :;:r 20 
728 Birinci ve ikinci kordon 484,501-332,273 ev ve dükli.An 970 

, , Nıaan ı•a7 

888 Karşıyaka osmanzade Ziyab~y sokak 15 
ada 99 parsel 1 O , 

" 1830 ,, 9S 

889 Karşıyaka Alaybey Şadiye sokak 14-2 arsa -
ada 27 parsel 2 

890 Karşıyaka Alaybey Şadiye sokak 
ada 28 parsel 11 

27 arsa 486 so 
891 Karşıyaka Alaybey Şadiye ıokak 17-17 ,, 225.SO 25 

ada 25 parsel 16 
892 Karşıyaka Osmanzade Repdiye S.37 31-1 " 5075 505 

ada 100 parsel 11 
893 Karşıyaka Osmanzade ,, sok.41 37 tarla 2669 160 

ada 11 O parsel 2 
894 Karşıya'~a Osmanzade ,, sok.43 37·1 ,. 2655.50 135 

ada 110 parsel 19 
895 Karşıyaka Osmanzade ,. sok.45 37-2 ., 1548 150 

ada 110 parsel 18 
896 Karşıyaka Osmanzade " geçidi 3 41·2 ., 4083 100 

ada 110 parsel 14 
898 Karşıyaka Osmanzade ,, sok.31 27 ana 348 

ada 100 parsel 19 
899 Karşıyaka Alaybey şimendifer cad.45 59 ., 103.SO lS 

ada 36 parsel 38 
903 Karşıyaka donanmacı ma.Şayeıte S.74 60-1 ,, 920.60 135 

ada 54 parsel 8 
905 Karşıyaka Donanmacı Ma. Fadıl 17 19 " 2140 430 

bey S. aida 76 parsel 4 
909 Karşıyaka Osmanzad~ timendi· 123-137 tarla 3898 155 

fer S. ada 112 parsel 6 157,63,73 
910 Karşıyaka Osmanzade demiryolu 7 57 arsa 553 

çıkmazı ada 112 parsel 6 
914 Karşıyaka Osmanzade Tabirbey 5 24 " 1520 

sokak ada 106 parsel 3 
915 Karşıyaka Osmanzade Soukkuyu 9 

Bostanlı çıkmazı, ada 148 parsel 36 
tarla 1939 

917 Karşıyaka Donanmacı M. Ay· 24 34 arsa 544 
doğdu sokak ada 86 parsel 9 

ıs 

95 

10 

50 

921 Karşıyaka Osmanzade Nazlı 32 40 ,, 248,50 25 
sokak ada 89 parsel 12 

925 Köprü iskelesi çıkmazı tramvay cad. 600 arsa 172.50 295 
ada 791 parsel 36 119.50 

934 Güzelyurt m. azizler sokak. Ye:65,67,69taj.81,83 ve 42 180 
ada 201 parsel 2 85 iki dükkan 
19475806-26127360 hissesi 

938 Güzel yurt m.Türkpazarı sokak 32 taj 40 dükkan 5.50 45 
ada 199 parsel 2 

596208-808704 hissesi 
940 Güzelyurt m. azizler sokak 13,15,17 iki ev 204 50 

ada 199 parsel 16, 75-528 biHesi 
941 Birinci karalaş icadiye sokak 16 16 ev 155 

5-11 hissesi 
959 ikinci karataş tramvay caddesi 274 304 ,, 250 

1·4 hissesi 
981 Güzelyurt m.azizler sokak 23 11 30 

ada 199 parsel 17, 15-36 hissesi 
1-3 hissesi 

735 Karataş irfan sokak 9-801iisseıi 24 24 ev 
750 ikinci Süle,vmanive kiremitçi S. 6 taj 8 arsa 

4
4o6 

2 
984 K6prü iskele tramvay caddesi 

ada 791 parsel 39 
600 arsa 210.SO 240 

1 

ada 166 parsel 8, 128-256 hissesi 
6 

1004 Birinci karataı postacı Ali Riza s. 25 ta j 29 ev 6 
756 ikinci Süleymaniye Mısırlı cad. Bili No. 

ada 154 parsel 17, 3-4 bi11esi " 
195 ada 608 parsel 11, 392-1344 hi11esi 

1013 AyavukJa Rana sokak 39 
6 

ev 5 
768 Toraman Mah. cedit sokak 16 taj ev 3 7-96 hissesi 

ada 411 parsel 19, 28-80 hissesi 1026 Ayavukla birinci azizler Rana ı. 14,16,taj 10,12 iki ev 51 
774 Güzelyurt M. Şan çıkmau sokak 29 

ada 199 parsel 77, 2-14 hissesi 
777 Güzeivurt M.lkiçeşmelik cad. 4,6,8 kahve, yahudi- 150 

ev 6,32 hissesi 
1030 Karataş tramvay caddesi 103,103-1,103-2 ev ve dükkan 46 

21-48 hissesi 

50 

ada 203 parsel 64, 2-16 hissesi hane, fırın 
779 ikinci Süleymaniye M.Yüıbaşı Hasan 55-57 ev,bahçe 

ağa S. ada 142 parsel 13, 46080-371640 his. arsa 
80 

1097 Karşıyaka Bahariye m. hafız ef. s. 8 10 ev 
ada 165 parsel 8 

100 

789 Birinci karataş Teşvikive sokak 5, 5-1 9 taj ev 1127-A. Ahmetağa m.kaymakan Nibatbey C. 34-29,84 dükkan 300 
ada 207 parsel 13 34-30,86 

150 
ada 601 parsel 3, 35-64 hissesi 

804 Güzelyurd mah. Gebeş sokak Bili No. ev ve avlu 10 1128 Ahmetağa m.kaymakam Nihatbey C. 34-27,80 ,, 200 

ada 201 parsel 6. 2-8 hissesi 
807 Hasanhoca mab. Osmaniye S. 24 taj mağaza 

ada 343 parsel 76, 14-24 hissesi 
815 Birinci Süleymaniye Aras sokak ye. 23-37 taj ev 

ada 596 parsel 1 
821 Güzelyurd mah. Gebeş sokak 

ada 199 parsel 90, 7 -48 hisse8i 
14-16 lıtj ev 

837 Güzelyurt m. Haçı Süleyman sokak 22 
ada 198 parsel 7, 3-5 hissesi 

oda 

839 Güneş mah. Gelincik sokak taj 4 11,23 ev 
ada 196. tparaeJ 8, 28-48 hissesi 

840 Güneş mab. berberzade sokak ada 51 ev 

120 

20 

30 

25 

60 

85 
197 parsel 76 4203-7776 hissesi 

842 Ahmeta2'a m.Alipaşa cad. ada 269 16 taj 16 dllkkln 40 
parsel 35 1-3 hissesi 

843 Ahmetağa m.şadırvanaltı. ada 269 
parsel 20, 1-3 hissesi 

844 Abmetaia m. şadırvanaltı ada 269 

it 13 

" 11 

35 

25 
parsel 21, 1-3 hissesi 

" 39 ev 35 846 Birinci karat aş postacı Ali Riza ef. 
s. ada 608 par.sel 6, 35-80 hissesi 

852 Güneş mah. 2 nci hacı ıüleyman sokak ,, 4-2 ,, Ye aYlo 70 
ada 194 par~el 2 1-2 hi11esi 

853 Gilneş mah. ikinci hacı ıüleyman sokak yabuthanede oda 3 
ada 197 parsel 13 4-11 hissesi 

858 Bornova eski havra yeni yıkık minare 26 ev 
s. 40-160 hissesi. 12 sehim itibariyle 

20 

865 Toraman mah. cedit sokak taj 4 arsa 5 
ada 411 parsel 13, 12-24 bi11esi 

867 Güzelyurt bacı süleyman sokak 
ada 198 parsel 6, 8-24 hissesi 

16 " ve oda 10 

871 Birinci aziziye debağ ahmet sokak 
3·8 hissesi 

872 Birinci karalaş icadiye sokak 
ada 605 parsel 20, 35-56 hiueıi 

874 Güneş mah. azizler sokak 
ada 197 parsel 80, 3-48 hissesi 

51 ev 10 

17 taj ,, 150 

20 ,, 10 

ada 207 parsel 11 
Mevki ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin 

veya taksitle ödenmek üzere satışları "30-4-1937,, Cuma gunu 
saat onda ihalesi yapılmak kaydiyle artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize 
yatırarak artırmaya girmeleri ve yanlarında birer fotograf getir· 
meleri ilan olunur. 11-22 1137 (635) 

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

Taze Temiz Ucuz Uaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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

To;çe Oriyantbank 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZBllB 
MERKEZ! : BRRLlN 

Almangada 17~ Subeıl Mevcutiur 
Mermaye ve ihtiyat ak9eıi 

165,000,000 Rayhsmuk 
559 karşıyaka osmanzade reşadiye 76 

çıkmazı ada 113 parsel 13 " 
149. 10 • 881 ikinci süJeymaniye yllıbaıı Hasanağa 41 taj ,, 

sok. ada 132 parsel 15, 3-8 hi11eai 
20 Tftrkiyede Şubeleri : lSTANBUL ve lZMlR 

Mıınrcla ŞubeJert : KAHJRE ve JSKEND.ERIYE 

" 
561 karşıyaka osmanzade retadiye 64 

çıkmazı ada 113 parsel 5 
-~.:.......c562 karı aka osmanzade n 14 10 ,, 

690. 45 

311(;. 125 

883 ikinci ınJeymınire kiremitçi sokak 6 
ada 166 parsel 7, 128-256 bissesl . 

arsa 2 Her ttirlö banka muaıoelatnı ifa vo kabul eder 
c ALMANY Al>A seyahat, ikamet, tabıil ve eaire için 

887 Karııyaka oımanzade repdiye cad. 51 tarla 777 m2. 62' t1bnn 1;1eraitle RKGTSTRRMARK ıatılır. > 1)-h 
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F ratelli Sprco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
STIJRNUS vapuru dyevm limanı

mızda olup Amaterdam, Rotterdam ve 
Hamhorıı limanlan içiıı yük alcaktır. 

TRrI'ON vapuru 1 8 nioanda limanı
mıu ıı:dip yüküaü tahliyeden sonra 
Burpa n.nıa ve Köıtence limanları için 
yük: alac•ktrr. 
Svemb Orient Linein laımpanyuı 

GUNBORG vapuru 26 nisanda Rotter-

N. V. 
W. F. H. Van [)er 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE UNIE 

HAMBURG 

X vopnru ı2 mayısta bek
lenilmektedir. Rotterdam,Ham
barg ve Bremen için yük ka
bul !!der. 
AMERiKAN EXPORT UNES 

The export ate.em.bip cOC"pOration 
EXCANCE vapuru 1 7 nisanda helı:.le

nilmektedir. Nevyodı: için yük kabul 
eder. 

daın, Hamburg, Gdynia ve Skandinav- EXMINlSTER vapuru 26 ni-
ya limaıılan için yük alacaktır. sanda beklenilmektedir. Nev-

SERVICI MARlTIME ROUMAlN york için yük kabul eder. 
ALBA JUUA vapuru 2 1 nisanda PiRE AKTARMASI Amerika seri 

Seferler gelip Pire, Malta ve Manilya limanları 
için yük alacaktır. EXETER vapuru 23 nisanda 

SUÇEAVA vapuru 19 mayısta gelip Pireden Nevyork ve Bostona 
hareket edecektir. Malta, Cenova ve Manily limanlan i"i" ~ Seyahat müddeti 

yük alacaktır. Pire - Boston 16 gündür 
Yolcu ve yük kabul eder. Pire • Nevyork 18 gündür 
ll&ndalci hareket tarihleriyle navlun- Service Maritim Roumain • Bucareot 

!ardaki değişikliklerden acenta mesuli· DUROSTOR vapuru 2 mayısta bek· 
Yet kabul etmez. lenilmektedir. Köstence, Sulina, Galats 

Daha fazla tafsilat için ikinci kor- ve bütün Tuna limaıılan içinyük kabul 
donda Tahmil ve Tahliye binası arka- eder. 
talığına müracaat edilmesi rica olu· JOHNSfO Warren lines L TD 
nur. 

sında FRA TELLi SPERCO vapur acen
TELEFON : 4142 / 422 1 / 2663 

DOKTOR 

Sami Kulakçı 
Kulak, Boğaz, Burun hasta

lıkları birinci sınıf 
mütahassısı 

Muayenehane: Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 23ıO 

Evi: Göztepe tramvay cad· 
desi 992 Telefon 3668 

ı-26 (481) 

LIVERPOOL 

JESSMORE vapuru. 9 Ma
yıs'ta beklenilmektedır. Liver• 
pool ve Anversten yük geti
recektir. Burgas, Varna, Kös• 
tence, Salına Kalas ve lbrail 
limanları için yük kabul eder. 
Socictc Royale Hongroiae Maritime 

SZEGED vapuru 19 nisanda bekle
nilmektedir. Belgrad, Novisad, Buda· 
peı\e, Bratislava Linz ve V ıyana liman. 
lan için yiilı: kabal eder. 
Den Noralı:e Midddha'nlinje ..OSLO 

BOSPHORUS vap_.. 19 nisanda 
bddenilmeldedir- Ayni sün Hayfa, 
Dieyep Te um.um Norveç 1U,,.n1an içia 
yll< lrahu1 eder. 

SARDINIA vapuru 22 mayısta bek· 
lem1mektedi. Pire, ltkendriye, Diyep, 
ve umum Norveç limanlan için yük ka
bul eder. 

Emlak ve Eytam bankasından: 
C.No. yeri No.sı Nev'i Depozitosu 

Taj T.L. 
23 Aydın Hisar mahallesi. 

Ada 144 
2 ey ıso 

26 Aydın T eziler mahallesi. 4 
ada ı78 " 50 

99 Aydın Ramazan paşa mah mimar 7ı dükkin 150 
sinan sokak. ada 73 parsel 9 

117 Aydın Ramazanpaşa mah. üçüncü 8 " 75 
sokak. ada 73 parsel 1 

ı20 Aydın Ramazanpaşa mah. mimar ı9 mağaza 400 
sioan sokak. ada 78 parsel ı 

ı63 Köpıülü mah. Çankaya sokak. 43 ev ıso 
ada 428 parsel ı2 

1 Aydın Güzelhisar mah. Turan 7 " 150 
park sokak. ada 235 parsel 9 

19ı Aydın Veysipaşa mah. bükümet 5/8 dükkiio 140 
caddesi. ada 46 parsel 5 

ı95 Aydın Ramazanpaşa mah. birinci ey 250 
sokak. ada 19 parsel 7 

ı97 Aydın namazan p,. m.hükümet 43,44 dükkan 300 
bulvarı yoğurt, yağ pazarı. 
ada 53 parsel ı 

200 Aydın Köprülü mah. Inönü 43 ev 250 
caddesi. ada 426 parsel ı ı . 

lzahah yukanda yazılı gııyrimenk~llen"n bedelleri peşin öden
mek üzere satışı 24·4·937 Cumartesı guoü saat onda ihaleleri 
yapılmak üzere arttırmaya konulmuştur. 

istekli olanların yevmi mezkürda hizalarında gösterilen depo· 
zitoyu Milli Aydın Bankasına yatırarak Aydın avukatımız bay 
Süleyman Eraydın yazıhanesine müracaatları ilan olunur. 

8-22 1078 (608) 

Devlet Demiryollarından: 
ı - 30 yaşından yukarı olmamak ve işletme merkezlerinden 

öğrenilecek şartlarımızı haiz olmak şartiyle yüksek tahsil gör· 
müşlerden slajiyer hareket müfettişi alınacaktır. 

2 - istekliler kendilerine lazım olan izahat ve tafsilatı almak 
için Ankara, Haydarpaşa ve lzmir işletme müdürlüklerimizden 
birine müracaat etmelidirler. 

3 - ilk alınacaklara ı30 lira maaş verilecek ve iki sene 
staj müddetinin hitamında müfettişliğe liyakati tasdik edilenlerin 
maaşları ısı liraya çıkanlacaktır. 

4 - - lmtihancia ve staj müddetinde temayüz ederılerden 
(Lisan bilenlerden) lüzumu kadarı bir sene müddetle Avrupaya 
gönderilecektir. 

5 - Son müracaat günü 10 • Mayıs· 937 dir. 
17-22-27 12oı (675) 

Urla Belediyesinden: 
300 metre hortumu ve tekmil teçhizat ve yedek aksamı ile 

muhammen bedeli 2300 lira olan hem elde ve hemde araba üze· 
rinde taşınır yangın için bir adet kompile Motopomp 3 - 5 • 937 
tarihinde pazartesi günü saat 15 de açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

Eksiltme Urlada Belediye binası içinde Belediye Daimi eocü
.ıııeni huzurunda yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 172 lira 50 kuruşluk muvakkat 
teminat ile kanuni ve şartnamede yazılı yesikalari ibraz etmeleri 
aıeşnıttar. Şartnameler İzmir ve Urla Belediyesinde görülür, ve 

ara!ll:ı: veril r. 22-25-28-30 (702 1233 

YENi ASIR 

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
İRİNCi KORCON REES 

BINASI TEL. 2443 
Lllerman Lioes Ltd. 

LESBIAN vapuru ı9 martta 
Londra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracak ve ayni za• 
manda Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

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

OPORTO vapuru limanı
mızda olup Liverpool ve Svan
seadao yükünü tahliye ediyor. 
Ayni zamanda Liverpool ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

FLAMlNIAN vapuru 5 ni· 
sanda Liverpool ve Svaosea
dan gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpool ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

ı Muhasebeci 
Aranıyor 

Ticaret kanunlarını ve def· 
ter usulüne ve daktilo bilen 

askerliğini yapmı' Türk teba· 
asından bir muhasebeci memu· 
ra lazım vardır, ecneb1 lisan 
bilen bilen tercih edilecektir. 
Aranılan evsafı haiz olanlar 

her gün saat ı4-ıS kadar 
Dolmada Ali Haydar Nazlı 

Ticarethanesine müracaat et· 
sinler. 

20-22 (690) ---·-----· Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
The General Steam HORTAÇ U 

Navigation Co. Ltd S 
AD ]UT ANT vapuru nisan Muayenehanesini Birinci 

nihayetinde gelip Loodra için Beyler sokağı 36 numaraya 
yük alacaktır. nakletmiştir.Hastalarını müs-

NOT : Vürut tarihleri, va- takil olarak kabul ve tedavi 
purların isimleri ve navlun Üc· eder. TELEFON 2946 
retlerinio değişikliklerinden me· 

~s~u~li~ye;:t~k~a:,:b~u:;,l ~e~d,:,;;ilm~ez;·,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,,;;;-~~-::;:;-~ ı - 26 (2101] 

Sigara da 
~ . 
Içsenız 

Daima RADYOLIN 
~ .. ıt_::~-. ~· ~ ',' . .. 

Halka müjde 
Yeni çeşitlerimiz mağazamıza 

gelmiştir 
Rali ve Vitler bisikletleri ve küçük çocuklar için 3 ya· 

şındao ıs yaşına kadar muhtelif bisikletler. Zündap, Dia
mont, Dürkop motorsikletleri. 

Miş!eo iç, dış lastikleri. Petromaks lüks lambaları. 
Umum lzmlr ve Ege mıntakası acentası 

Herşey taksitle verilir 
N. Sadık Daml<ıpınar Balcılar No: ıs6 

lzmir Ziraat mektebi müdüriüğün
den: 

1 - Mektebi!Diz ihtiyacı için 10 ar beygir kuvYetinde mazotla 
müteharrik tam dizel marka müceddet iki adet motörle pompa 
tesisatı 17-4-937 tarihinden itibaren on beş gün müddetle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Motör ve pompa tesisatının muhammen bedeileri 3575 
lira 64 kuruştur. 

3 - F eoni ve hususi şartnamesini görmek isti yenlerin hergün 
mektebe başvurmaları. 

4 - Taliplerin eksiltmeye iştirak edebiloıeleri için yüzde 7.5 
depozito arını gösterir 268 lira ı7 kuruıluk malsaodığı makbuza 
veyahut Banka mektubu ile birlikte ihale günü olan 3.5.937 Pa
zartesi günü saat 15.30 da mektepte hazır bulunmaları. 

17-Z'l-27-2 ı202 (676) 

lzmir Muhasebei Hususiye Müdür
lüğünden: 

Tıraşça Alman çiftliği, Gölova, Sancaklı, Karapınar, Çileme Çamköy, 
Şaşal köylerinin arazi tahrir ve tahkikatı neticelenmiş olduğun
dan 937 mali senesi yergilerinin yeni tahrir kıymetleri üzerinden 
tahakkuk ettirileceği 2901 sayılı yasanın onuncu maddesine tev-
fikan ilan olunur. ı242 (804) 

:tahlfe s _., 

ANSIZIN Y AKALIY AN AGRILAR 
Y~iiiii''iii;· .. 'i~·~·ş~··GRIP'iN 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almakla derhal izale edilebilir 

GRIPIN 

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

icabında günde üç kaşe alınabilir. 

GRIPIN 
Artık Balık yağı içilemez 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Balık yağından kat kat kuv

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

Kuvvet, Can, Kan 
iştah verir. 

DEPO: 

S. Ferit Eczacıhaşı 
ŞiF A eczanPsidir. 

-

#ıa. .. 1m1111m ... 111m-.:ııırm ... ın:ımm!lll~Bll!ıam..:1m~ 

HüSEYIN KAYIN 
Mobiiye mağazası Şekerciler No.26 

Bir defa gelip görünüz 
Modern, temiz malzeme 

Birinci sınıf işçilik sipariş kabul eder ------

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani o!ıır. Komojen 

saçların kökJerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçlann 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen Kan:ıuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağaznlıı• 
rında bulunur. 
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Çin orduıu artık memleketin mukadderatına el atmak lüzu
munu kat'i olarak hissetmiştir. Japonların Çinin kalbine daya
nan ve zaman zaman koskocaman ülkeleri ayıran selerlri müsa
maha ile karfılanmıyor. Başta general Çan-Kai-Şek olmak üze
re ordunun genç generalleri ordunun Çin iflerinde harekatını 

Geçen halta ordunun geçit resmi münasebetiyle ordunun en 

faal generalleri bir toplantı yaparak bazı kararlar almışlardır. 
yanı dikkattir ki bütün Çin gençliği ve yüksek tahsil talebeai 
ordunun arkasındadır. Muhafazakarlar ve büyük aervetli 11 • 

nıllar ordu silindirinin idareyi ele almasını endişe ile karşıla• 
mışlardır. Peilingmiao şehrinin Japon idaresinden alınarak 

Çin topraklarına tekrar katılmaaı için Çinin bir harbı bile göze 
aldığı haberleri gelmektedir . 

Çin ordusu motörize edilerek genişletilecektir. Hatta orduyu 

tanzime karar vermişlerdir. z 

doyurmak için, memlektin iktıaat ve gelir kaynaklarını i.tiamar 

etmek hakkı da büyük erkCınıharbiyeye verilmektedir. Çok fa· 

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

Bir dünya • • 
ıçın ekonomi konferansı 

Alman şansölyesinin sözlerinden lngilizler 
memnundurlar. Fransızlar ise şüphededirler 

V eziristanda bir Cumhu
riyet kurmak istiyorlar 

Hümanite • 
yenı bir Alman karşısındayız, diyor manevrası 

Hind milliyetçilerinin maksadları anlaşıldı 
Paris, 21 ( ö.R ) - Almanyanın bir 

dünya ekonomi konfransına iştirak et
meğe hazır olduğu hakkında tansölye 
Hitler tarafından İngiliz İşçi partisi li
derlerinden B. Lansbury'ye yapılan be
yanat Fransız gazeteleri tarafından 

ehemmiyetle tefsir edilmektedir.Ko~ü
nİ!t cHumanite> gazetesi bu beyanatın 
hüsnü niyeHnden şüphe ediyor. Bu ga
zeteye göre Almanya 1 şimdiye kadar 
takip ettiği geniş mikyasta silahlanma 
eiyasetinden sonra, bir müddet dinlen· 
meğe muhtaçtır. Ne denirse densin bu 
dinlenme müddeti elzemdir. Bunun için 
doktor Şahtın liberal beyanatı, Parise 
11eyahati ihtimali, B. Hitlerin Lansbury 
vasıta.siyle yaptığı beyanat ve ıu eon 
zamanlardaki bütün diğer nazi tezahü
rah saikleri kolaylıkla anlaşılabiecek 

feylerdir. Fakat ıimdiye kadar apaçık 

zi.fiyet eserleri göstererek Almanyayı 

ıilahlanmakta serbest bırakmış olan de
mokrasiler için çok mühim bir mesele 
ortaya çıkmaktadır.Bu yeni Alman ma
nevrasına kapılmak lizım mıdır} Hit
lercilere eilah ve harp malzemesi teda
riki İçin daha geniş vasıtalar vermeli 
midir? Müstakbel harbı hazırlamalı 
mıdır) Almanyaya mahrum olduğu de
mir madenlerini temin ederek ileride 
bize karşı ateı edecek toplar yapması
na imki.n hazırlaınah mıdır} Açıkçası, 

ıulhun istikbalini kat'! olarak tehlikeye 
düşürmek doğru mudur? 

cRepublik> gazeteei de AJmanyanın 
vaziyeti hakkındaki fÜphe ve tereddüt
lere İştirak etmekle beraber F ransanın 
ve bütün demokrasilerin Almanyanın 
son takındığı uysal tavırdan istifade 
etmelerini ve bundan mümkün olan 
faydaları çıkarmağa çalışmalarını lü-

zumlu görmektedir. B. Hiterin ıon be
yanatı Amanyayı sulha icbar etmek için 
dünyanın eline mükemmel bir fırsat 
geçtiğini gösteımektedir. Yeter ki Va
ıington. Londra ve Paris beraber yü
rümeğe ve li.zım gelen teşebbüslerde 
bulunmağa muktedir olsunlar. 

1NGIUZLERIN TEFSiRLER! 
Londra, 2 1 ( AA ) - B. Lansbury

nin Führerle yaptığı mülakat hak
kmdaki beyanatı lngilterede mü
ea.it bir akis uyandırmıştır. Deyli Tel
graf gazetesi Almanyanın beynelmilel 
münasebetlerin ıslahına doğru büyük 
bir adım attığını inkir etmek mi.nasız 
birşey olacağını, bununla beraber bü
tün zorlukların zail olduğuna inanmak 
mevsimsiz olacağını kaydediyor. 

1923 senesinde Münılıteki ılıtıltilde llıtteı g-eneıal E11k ve Lııdendoı/la 
resmi bir mümessile değil muhalefetin bulunması muhtemel addedilmemekte· 
bir mümessiline yapılmasını tetnkit et• dir. 
rnekle beraber beyanatın bir dünya eko- BiR GEÇiT RESMt 
nomi konferansı projesini ileri götürece
ğini bildiriyor. Ve diyor ki: 

Almanyarun Cenevre ham maddeler 
konferansına iştirakten imtina ettiğini 

gözden uzak tutmamalıdır. 
Nevs Chronicle gazetesi de B. Hitlerin 

beyanatının Paris, Roma, Vaşington ve 
Londrada çok müsait karşılandığını, bu
nun Almanya tarafından Milletler Cemi
yetine arkasını döndüğiindenberi doğ

rudan doğruya yapılmış ilk teklif oldu
ğunu ve B. Lansburynin Alman mille
tinin harp istemediğine kanaat getirdi· 
ğini bildirmektedir. 

Londra, 2 1 ( AA ) - Daily Mail 
gazetesi müstesna olmak üzere bütün ga
zeteler Lansbury .. Hitler mülikabnı iti
matsızlıkla karşı1amakta ve tecrübenin 
Alman hükümetinin icraabna intizarı 

emreylemekte bulunduğunu hatırlatmak
tadırlar. 

Daily Telgraf Almanyanın iptidai 
maddeler tevziinin kontrolü komitesine 
İ§tİrakten imtina etmiı olduğunu habr
latarak şöyle demektedir: 

Şimdi ıöz B. Ruzveltindir. Fakat 
Amerika reisicumhurunun yapacağı tek 
lifin muvaffakıyetle neticeleneceğinden 
emin olmadıkça her hangi bir teklifte 

Berlin, 20 ( AA ) - Führerin do• 
ğumunun 48 inci yıldönümü B. Hitler 
ile B. Göring, Blomberg, Von F rits<:h 
ve Reederin huzuriyle yapılan muazzam 
bir askeri geçit resmi ile tesit edilmiştir. 

Kesif bir halk kütlesi saat 11 den iti• 
haren iki saat devam eden bir geçit rea· 
mi yapan askerleri alkışlamıştır. Asker .. 

ler beş kilometre üzerinde büyük bir in .. 
tizam halinde saflar vücuda getimişler
dir. l ,550 zabit, 13,000 nefer, 1500 sü-
vari, 950 motörlü kıt·a Berlin mevki 

kumandanı general Seifertin kumanda· 
sı alhnda geçmiıtir. Halk bilhassa mo• 
törlü kuvvetleri a1kıılamıştır. 

Führer generalleri tebrik etmittir .. 

HITLER1N SöZLERI 
Berlin, 20 (AA)- Führer doiumu• 

nun yıldönümü münasebetiyle kıtaata 40 
bayrak dağıtmışbr. Bu merasimi mütea .. 
kip kıtaat bir geçit re1mi yapmııtır. 

Führcr askere hitaben söylediği nu• 
tukta ezcümle demiıtir kiı 

- Geçen asırların hararetle arzu e~ 
tiği ıey bugün bir realite olmuttur. Bir 
millet imparatorluk, bir fikir, bir irade 
ve binaenaleyh bir sembol bayraklarınız· 
da gördünüz. Gamalı haç milletimizin Führer yalnız ekonomik müzakere· 

1 ...................................................................................... . 
eri kabul etmektedir. B. Lansbury Füh- L h 

rerin Sovyetlerin iştiraki meselesinden e ı·stan Ha. nazırı Bu·· k-
bahsetmediğini bildirmiştir. Fihakika 
böyle bir konferanstan dünyanın en bü- 1 

yük bir milletinin iştiraki olmaksızın~ re te temaslar yapacak memnunİ)·cti mu~ip b_ir netic~ beklene- Ş 
mez .. B. Ruzveltın musbet hır neticeye 

varııa:a~a kani olmadan kafi bir adım lktısadi v~ turizm 
ataca~ı ı e muhtemel değildir. 1 

meselelerine de temas edilecek 
Gazetc-nin diplomatik muhabiri Va

tingtonun fnP' iltere mü:;bet neticelere 
varılaca~ı mütalaasında olduğu eabit ol

madan B. Ruzveltin hiçbir teşebbü•te 
hulunmıyacağı kanaatini bildirmektedir. 

Daily Mail gazetesi de Alman beya
natının çok mühım olduğunu ve bunun 
beynelmile yatışma yolunda fevkalade 
mühim bir merhale teşkil edeceğini ya
ZJyor. 

Morni b 

Bükreş 21 (A.A) - Bükreşe hareket edecek olan Lehistan 
hariciye nazırı B. Bekin ziyareti Avrupa meseleleri hakkında 
noktai nazar teatilerine medar olacaktır. Ancak Lehistan ile 
Romanya esasen iki memleketin hudutlarını mütekabilen zıman 
altına alan bir ittifak muahedesi ile birbirine sıkı surette bağlı 
olduklarından yapılacak görüşmeler Leh • Romen ittifakının ha
yatiyetinin teyidinden başka bir manayı haiz olamaz. B. Bek ile 
B. Antenesko ayni zamanda iktisadi meselelerle turizm mesele-

roncsansının ve dirilmesinin ali.metidir. 
Keza bu işaret yeni Alman ordusunun 
doğmasıdır. istikbalin tarihini siz yaza
caksınız. Bu tarih te geçmişin tarihi gibi 
ferelli olmalıdır ki bu daha kolay ola
eakhr. Çünkü bunu ilk defa olarak bir
leşmiş bir Alman milleti yapacak ve ya

zacakhr. 
Müteakıben harbiye nazırı Mareşal 

Von Blomberg söz alarak askere hitaben 
ezcümle §U sözleri söylemiştir: 

- Bu bayrakların kahraman mazisiy
le iftihar eden halde ve gelecekte kanı· 
nın aon damlasına kadar Führere ve 
millete sadık kalmağa hazır bir ordunun 
üzerinde daima dalgalanmasını temenni 

ederim. 
VIYANADA TEFKtFLER 

Viyana, 21 ( AA ) - Zabıta dün 

akşam B. Hitlerin 48 inci yıldönümünü 

tesit için yapılan nümayişlere i§tirak et
mİ§ olan 90 naziyi tevkif etmiştir. Zabı· 
ta Gamalı salip taşıyan altı bayrak mü
sadere etmiştir. Bunlardan bir tanesi Ya· 

hudi camiast santralının üzerine çekilmiı 
idi. 

Braunau Lusihn Alman kolonisi bu 
yıl dönümünü Führerin doğmuş olduğu 
evde ve bilhassa Almanyadan gelmiş 

olan birçok misafirlerin huzuriyle tesit 
etmiştir. 

Münih radyosu Braunau kilisesinin çan 
seslerini bugün bütün Almanyaya nak
lebniştir. 

FRANSIZ GAZETELER! NE 

DiYORLAR? 
Paris, 2 1 ( AA ) - Gazeteler bu· 

gün Hitler • Lansbury mülakatı ile bey· 
nelmilel ekonomik konferansın toplan
ması ihtimallerine bilhassa ehemmiyet 
vermektedir. 

cAmi du Peuple> diyor ki: iptidai 
maddeler yokluğundan dolayı yavaş ya• 
vaş ölüme doğru gibnekte olan Alman 
ekonomisi ile ihracatının doğurduğu mec 
buriyetler nihayet harpçı planların mec
buriyetini mağlup etıniftir. Almanyada
ki bu fevkalade tebarüz ettirilmeğe de
ğer bir hadisedr. 

Berlin borsası dün bu haberi memnu· 
niyetle aelB.mlamıştır. Maamafih bu be
yanattan li.zungelen bütün neticeleri is

tihraç için birkaç gün daha beklemek la· 
zundır .. 

Zira B. Ruzvelt Amerikanın menfaat
lerinin nerede olduğunu çok iyi bilmek· 
tedir. Bunun için elindeki en büyük ko· 
zunu zamanı gelmeden oynayacağını 

Jsya11ı ıdare ı!den /pi ve eşi 
Londra, 21 ( ö.R ) - Dokuz nisan miyetle nazarı itibare alınmasını istemit• 

tarihinde cereyan eden ve lngiliz gaze- lerdir. 
telerince Veziristan hi.diseleri adı ve- Hindi.standa, Hint milliyetperverleri· 
rilen Hint milliyetçilerinin protestoları nin hakiki maksatları hu h8.dise ile ilk 

lngilterede derin akilser uyandırmıştır. defa açığa vurulmuş oluyor. Hindistanm 
Alakadarlar hadiseyi ıöyle izah ediyor· muhtelif yerlerinde küçük küçük cum• 
lar: huriyetler kurulması arzu edilmektedir. 

9 nisan günü Veziristanda 1 lngiliz IP1NIN F AAUYETI 
memuru feci tekilde katledilmiılerdi. ipi 
fakirlerinin tertip ettikleri bu cinayetler 
üzerinde lngiliz memuriyeti derhal faa
liyete geçerek bunu tertip edenlerin be
hemehal bulurunııııını istemiştir. 

Bunlar Şaktu civftrında 11ğındıkları 

yerlerde yakalannllllardır. lnııiliz kuv
vetleri bu hadise üzerinde vivardaki bel· 
li başlı kasabalarda ıılcı tertibat alm11· 

Londra, 20 ( AA ) - Yeni Delhi· 
den bildirildiğine göre, ipi fakiri cami 
cimi gezerek İngiltere aleyhinde mu· 

kaddes cıhat için vaizde bulunmaktadır. 
Arsolkot' da birkaç lngiliz müfrezesi 

hücuma uğramıştır. 

zannetmiyoruz. !ardır. Hidisenin münferit olduğu işae 

Roma, 21 ( ö.R ) - Hint na.syona• 

liıtlerinin reisi Hindistanda tatbik edilen 
yeni anayasanın hiç de demokrasiye uy
gun olmadığını ve milletin emellerine te-

Ekselsior ise diyor ki, dünya ekono- . edilmipe de alakadarlar bunun üzerin· 
mi konferansı gibi muazzam bir eserin de ehemmiyetle durmuşlardır. kabül etmediği için Hint kongresi tara• 

fından ona karşı mücadeleye devam 
edileceğini söylemiş, tam bir istiklal için .. 

lspanyol meselesini yalnız ispanyayı ali.- öğrenildiğine göre İngiliz memurları· 
kadar eden dahili bir mesele mahiyeti- nın hildise hakkında verdikleri rapoTlar 
ne indirilmedikçe iyi neticeler vereceği~ ehemmiyetle tetkik edilmektedir. Ve· de yapılan son İntihaptan sonra hükü
ni ümit etmek bir hayali ham gütmektir.. ziristanda bir cumhuriyet kurulmasını is- metin halkın istiklalini hükümsüz bırak .. 

Betit Jurnal diyor ki, B. Ruzveltin top· leyen Hint milliyetperverleri, işin ehem· mağa çalıştığını il8.ve etmiştir. 

::y~~!~:~:ı:nı:::::~·a~:e!ah~:;:~ 1 ""[j'ij';;-y···~··i'kt~·~;·ı···k·~~-f~;~~;~~-R~~~-~i'~ ... 
anlaşılan birşey varsa o da Roma ile Ber-

linin infirad vaziyetlerini terketmek is· çok müsait karşılandı 
temeleridir. Bu ise (totaliter) devletle- , 
rin uzlaşma arzularını göstermektedir. Roma, 21 (Ô.R) - ltalyan gazeteleri B. Hitlerle B. lansburry 

Figaro diyor ki, Hitlerci zimamdarla- arasında olan mülakatı alaka ile kaydediyor, Fakat tefsir etmi· 
rın esas fikri acaba nedir} Bunlar birer yorlar. Meselenin esasına, yani bir dünya ekonomi konferansın 
tecrübe balonu mudur} Yoksa zihinleri içtimaı ihtimaline gelince Roma gazeteleri hatırlatıyorlar ki B. 
kanştırmak mı istiyorlar} Mussolini ekonomik işbirlig" ini Avrupada normal bir vaziyetin 

Her ne olursa olsun muhakkak olan ~ 
iadesine esas şart olarak göstermiştir Fakat bunun güçlüğu bizıey varsa o da bir evin inıasına tavan-

dan baılanamıyacağıdır. Daha evvelden gizlenmiyor. Zira böyle bir teşebbüsün muvaffak olması için 
sağlam duvarlar yapmak icap eder. siyasi bakımdan müsait şartların hazırlanmış olması lazımdır· 


