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Sofyada sulltastçiler yakalandı 

, lstanbul, 13 (Telefonla)- Bulgar za-

ı -~Yah1 mUddetılTürkiye içinlHariç için 
:- Se.'!!f!k · · . . . . . 1300 2800 
_Altı a vlık . . . . . . 700 1300 

i - T~Li!FON : 2&97 i 

bıtası, bükümet aleyhinde bir suikast 
teşeb?üsünü meydana çıkarmıştır. Sui
kastçıler on dokuz kişidir. Hepsi de 
komünist teşkilatına mensuptur. Kt>n
dileri derhal devlet mahkemesine ve- ı· 
rilmişlerdir. 
----

Flatı " 5 ,, kuruştur. 
~ 

Cumhuriyetin Ve Cıım1ıuriyet Eseriniıı Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyası Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmış~ır. 
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Atina şehri, dost ve müttefik de'Vletler hariciye nazır
larını iştiyakla bekliyor .Şehir dündenberi donanmıştır 

Yarın akşam Yunan başvekili tarafından hariciye nazırlarına ziyafet verilecek 

Avrupa efkarıumumiyesi Atina konferansını yakından 
takibediyor. Antenesko gece yarısı Belgrada vardı 

Bulgaristanın da Balkan Antantına girmesi ihtimali 
artık sürprizli bir haber addedilmemektedir 
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onseyden· iyi haberler bekleniyor 
İstanbul, 13 (Yeni Asır muhabirinden) - Hariciye vekili doktor Aras 

Balkan konseyi toplantısına iştirak için bu akşam Semplon ekspresiyle 
Istanbuldan ayrıldı, istasyonda hararetle teşyi edildi. 

Dr. Aras, Nişte Bükr~şten ve BeJgraddan gelen Romen ve Yugoslav 
~~::::::=.~.~~~· ~~JS~~ hariciye nazırlarına mülaki olacaktır. Selanik tarıkıyle Atinaya kadar 

"Cllı=ız..27.;~A~t;gm~a~daki 7wk-Yıman Ticatet odası toplardı lıalindr seyahatleri birlikte dev~m edecektir. Ba/lwn kons' Vl devre başkam Mılıin Sto radınoVİ( 
_ '7.ıf!TTJL'T/T/'?YT.LZLLLZZZJ'..z:t.JCZTLL/LZ/_LLL,17/.LZZ;;rTLZZZT-zz:T/.J/ZL::/./.2'XZLZ!J~ ~ 7/TL/_AZ/LX/.=L. "L/L/.:TZLCA 

Niçin? D~legasyonumuz Cene vreye ~~reket ediyor Alman Krup müessesesiyle 

Balkan cephesi Varılan Türk-Fransız itılafını akame- Vapurlar anlaşnıası dün 
kuvvetlidir... te uğratmak Suriyenin zararına olur lstanhulda imza edildi 

Balka11 koııseyi, yarınki Pa· - lstanbul 13 (Telefonla) -
•arteai giınü, Yııgoslaıı ba5- Bu fikri Fransız matbuatı ileri sürüyor. Ve Suriyeye Royter ajansı tebliğ ediyor: 
Vekili Stoyrıdinoviçin baş· • Türkiye lkbsat vekaleti ile 
lcanlığında olarak A11- zorluk Çlkarmaması tavsıye olunuyor Krupmüessesesiarasındadaba 
NA D A toplanacaktır. Şa:"" Is tan bul 13 ( yeni Asır ) _ 7 vapur siparişi için yapılan 
kt Akde~ıia statııkosuııa te· Hariciye Vekaleti genel sek- müzakereler muvaffakıyetle ne-
~as eden meselelerle birlikte reteri Menemencioğlu, Hatay ticelenmiştir. Evvelce sipariş 
«aosla11ya-Bulgaristaıı aı·a· ana yasasının ihzari görüşme- edilen 6 vapurla birlikte Türk 

Bt>ıdaki ebeıtı dostluk tıma- !erine iştirak için Cenevreye ticaret filosu için yapılan sipa-
hedesinitı de göriişiilmesi gitmek üzeredir. Kendisine ha- riş yekunu 13 vapuru bulmuş· 
111'«1ıteıneldir. riciye vekaleti erkanından bazı tur. Bunun mukabilinde 11 se-

zevat refakat edecektir. nede ödenmek üzere 10 milyon 
y 

Yab ugoslav • Bulgar paktı, bazı 
Ilı ancı mebafilde dedikodu 
tıı e~zuu olmuştu. Bir takım fa-

Paris, 13 (A.A) - Anad'olu Türk lirası verilecektir. 
Ajansının hususi muhabiri bil- Bir Hollanda grubuyla eko· 
diriyor: 

nomi bakanlığı arasında da İnformation gazetesi Hatay 
- Sonu 3 üncü sa/ıi/ede -

Dr. Alas Almanı•anın Ankara sefiri 
Vo11 l(el!Rt'le f!Öriişüvor zı yeler labirentinde dolaş

llıakt 
d an hoşlananlar bu hadise-

davasının halli suretinden mem· 
nuniyet beyan ediyor. Ve Su
riye heyetinin teşebbüslerinden 

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

en B lk ... a an antantı aleyhinde 
""ana( k lard ar çı armışlardı. Balkan-
letı, a. olup bitenleri büyük dev
"o' rın ınenfaat gözlükleriyle 
"' rnıe· g;ıfJer ge alışmış olanların bu 
,... ıne şaşılamazdı. Onlar 
·~ıyer -

Yor( 1 şoyle muhakeme edi· 
ardı: 

iki . 
harptcı Balkan barbı ile büyük 
Buıg a.n mağlup olarak çıkan 

ıırıstan .Ad 1 d . . . 
llıelc y • a ar enızıne ın-

Y.un' .ugoslıtvya - Romanya ve 
llıek anıstan aleyhinde genişle
diğ' . ~nıellerinden vazgeçıne
ıııA: .'çın Balkan antantına gir-

~ ... ışr 
Buı .1' ltalya ve Almanya 

·garısta b . ' 
eı... • nı u sıyasette se.bat 

"'ege t 'k Rarist eşvı etmişlerdi. Bul-
dosu ~n, Yugoslavya ile bir 
t1alce~ Paktı imza etmekle 
l raı on ya - Dobriça - garbi <ya .. . 
den u~erındeki emellerin-
,, vazge · 'd' ? ualka çmış mı ır Yoksa 
bir n antantının bünyesine 

zaaf nı • 
1> 1 arız olmuştur? 
llQ su (' 

ziyad . a. 1 ortaya atanlar daha 
ler ze· ıkınci ihtimal~ kanidir-

• ıra "B 1 . . Yonc u garıstan revız-
llıiş ul hulyalarından feragat et-

0 saydı Yugoslavya ile iki 
- Sonu 2 net 5ayfada -
Şevk.e1. El1Igt.:n. 

bahsederek diyor ki: 
- "Asıl Hata Suriye itilafı 

yapılırken Ankara itilafı taah-

hütlerini hatırlamamakta olmuş- Son Cenevre toplantısında Menemencioğlıı, Fethi Okyar ve Sııat Davas 
tur. Suriyenin teşebbüslerine açılmamalıdır, Suriyenin teşeb- vasını açmak ve neticelendir-
rağmen her halde Türk - Fran- büsü kendi :zararınadır. Zira mek imkanını bulacakbr. 
sn: çetin münahaşası tekrar Cemiyeti Akvama girince da- - Sonıı üçüncü sahıfede -....................................................... l~ği'ü'~"k';;ı~""lı~·;ı·~ .... d~ğ'ii'~i'i~'"'"""" 

/ngiliz ktalı Majeste altmcı jorj 

Kralın sar' a növbeti 
~eçirdiği yalandır 

Bu" haberi 
hükümet 

veren bir mecmua 
enıriyle toplanmıştır 

Londra, 12 (A.A) - Hükü
met mabafili kralın basta oldu
ğuna dair ecnebi memleketler
de ortaya çıkmış olan şayiaları 
kat'i surette tekzip etmekte
dirler. Bu mahafil doktorların 
taç giyme merasiminden evvel 
ve sonra bu merasimin yorgun
luğunu tahl\mmül edebilmek 
için istirahat tavsiyesinde bu
lunmuş olduklarını _ilave edi-

yorlar. 
Malum olduğu üzere kralın 

nahif olan bünyesi çocukluğun
da kendisine pek ziyade te
yakkuz ile bakılmasını zaruri 
kılmıştır. 

Cevalcade mecmuası bükü
met tarafından toplanılmış olan 
bugünkü nüshasında şöyle di
yordu: 

-Sanu 4 üneil salıilede-

KIZILAY BALOSU . 

Dün 
' 
gece coşgun bir 

içinde geçti neşe 
Kızılay... Bü· ı 

tlin dertlere şifa 
veren, yoksuzla
rın yegane hamisi ~~~ 
Kızılay, yıllık ha- . 
tosunu dün ak- ı..1'..!l< !lli 
şam yine hükü
met konağındaki t'L-. 

geniş salonlarcla 
verdi. DaveCıiler u.,,.,.~ 

saat dokuzdan iti- f;:~f'~~~~ 
baren gruplar ha· 
!inde gelmeğe 
başlamışlardı. Bu 
geliş s&at on bire 

kadar mütemııdi- •.jf~~r~:_:~ 
yen devam ~ut t 
Bu saatten SUI" 

ra biitün~ saloııbt- ı_c~' ,,,, 
hınca hınç t.en.,., 
cek derecede doi- lli;~~1;~\'.'~ 
muştu. Büfenin 
idare~ini deruhte 
eden Murat Türk
menin lstanbul
dan sureti husu
-Sonıı Sahife 4 le- ~3 



akan ce 
· <uvvet idi 

• 
esı 

••• 

1 Tetl<i ~Je • 
1 bi 

Bu "' .. ba ı.ntar 1f3 
önll ·orlar .• 

- Baş tarafı 1 inci sahi/ede -

taraflı bir pakt imzalıyacağı 
yerde Balkan antanbna girmeyi 
tercih ederdi" diyorlar. 

Vaziyeti bir de bizim görü
şümüzle muhakeme edelim: 

ayı hazıra 

Birkaç gün evvel şehrioıiı~ 
gelmiş bulunan lktısat vekalet& 
iç ticaret umum müdürü Müaı· 
taz ile lkbsat vekaleti ihracat 
kontrol başmurakıbı Hakkt 
Nezihi, ynrm sabahki ekspresle 
AnkP>raya gideceklerdir. 

Mümtaz ve Hakkı Nezihi, 
dün de alakadarlarla temasla" 
rına devam etmişler ve akşaıll 
şereflerine verilen bir ziyafette 
hazır bulunmuşlardır'.. 

Balkan antantı Balkanlarda 
toprak statukosunun muhafa
zasını tekeffül etmiştir. Bu ba
kımdan revizyoncu teşebbüsle· 
rin mutlak surette düşmanıdır. 

Sovyet 
lzmir konsolosu 

Milli sanayiin rasyonel ilerlemesi 
gayesiyle mühim tedbirler alınıyor 

111111~ 

Urla hadisesi 
lzmir - Urla yolunda bir oto" 

Bugüne kadar geçirilen tecrü
beler dört Balkan devletinin 
koJlektif emniyet sahasında sar-
11lmaz bir tesanüd cephesi kur
duk.lannl meydana koymuştur. 
Yugoslav - Bulgar muahedesi
nin imzalanmasına ne Ankara, 
me Atina, ne de Bükreı itiraz 
etmemiştir. 

Bu müşahededen kolaylıkla 

anlaşılabjlir ki Sofyanın Bel· 
grada yaklaşmış olması Balkan 
Antanbnı zaafa düşürmek 
föyle dursun kuvv~tlendirecek 
bir hadisedir. Bulgarlar pekali 
bilirler ki revizyoncu bir poli
tikanın cebir ve şiddet yoluyla 
tahakkukuna imkln yoktur. 
Yann Avrupamn vaziyeti ne 
kadar kanıırsa karışsan Balkan
larda Statukoyu bozmak isti
yen her teşebbüs dört mütte
fik devletin müşterek cephe
siyle karşılaşacakbr. Zihinlerde 
ycrleşmiı olan bu kanaati zaafa 

düşürebilecek mahiyette bir tek 
misal göıterilemez. Balkan 
dewJetleri en Y3him hldiıeler• 
den kuvvetlerinin ve birliklerinin 
sağlamlığmı tebarüz ettirerek 
çıkmışlardır. Bu hakikatin an
laşılmamış olmaıı imkansızdı. 
Bizce Yugosla• - Bulgar mu· 
ahedesi, Bulgaristanı Balkan 
antantına yaklaştıran bir adam-

dır. Alman gazeteleri Yugoslav· 
Bulgar muahedesini memnuni· 
yeUe karşıladılar diye bu mu
ahedenin Balkan cephesinde 
bir yarık teşkil ettiğini iddia 

etmek kadar gülünç birşey 
olamaz. Filhakika bu gazeteler 
" Bulgnrislan tecerrüd ve mu· 
hasaradan Murtuldu " şeklinde 
makaleler yazdılar. 

Fakat hakikat başkadır: Tür
kiye - Yugoslavya - Yunanistan 
ve Romanyanın Bulgariatana 
karşı temayülJerinde hiçbir za
man husumet duygulan yer al
mamıştır. Bulgarlar kendi ken· 
dilerini tecrid etmişlerdi. Şimdi 
Balkan ailesinden ayrı kalmakla 

birşey temin edemiyeceklerini 
anladılar, ilk adımı atblar. Yarın 
bunu daha kat'i adımlann ta
kip edeceğini, Bulgaristanm 
Balkan antantında yer alacağıoı 
umarız. Atina toplanbsı bu hu
susta mevcud olan manasız şüp
heleri dağıtmağa yardım ede
cek, Balkan antantının ıarsıl
mazhğmı bir kerre daha gös
terecektir. 

Se"V ke"t El:l.18't.D. 

Memnuniyetle öğrendiğimize 
göre Sovyet Rusya hariciye 
komi~erliği şeflerinden Mark
sivrsky, Sovyetlerin lzmir je
neral konsolosluğuna tayin edil
miştir. Konsolos cenaplan bu
gün öğleden sonra lzmir vapu· 
ruyla şehrimize gelecek ve Sov
yet konsoloshanesi erkinı ta· 
rafından karşılanacaktır. 
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Üzümlerin 
haz•rlanması 
lktısat Vekaleti ihracat kont

rol tnemuru Ali Emre, üzüm ve 
star.dardizasyon hakkında bir 
rap~r hazırlamıştır. lktısat Ve
kaletine gönderilen bu rapor
da, üzümün bağdan toplana· 
rak, ıevkedildiği memleketlere 
aab§a çıkarılıncaya kadar geçir
diği devreler ayrı ayn göıte· 
rilmektedir. 

Tahrir masrafları 
Bina ve arazi vergileri tadi

lat ve tahrir masrafları için 
Maliyeden tediye emri gönde· 
rilmesine mahal olmadığı hak· • 
kmda Maliye vekaletinden vi
layete bir tamim gelmiştir. 
Bunda şimdiye kadar bu kabil 
tahsisat vekaletten verilmekte 
idi. Borçlu vilayetlerin hazine
ye karşı olan borçlarından in
dirilmek suretiyle mahsup mu· 
amelesinin yapılması ve veka
letten tahsisat beklenmemesi 
emredilmiştir. 

Şehir Meclisi 
Şehir meclisi pazartesi gilnii 

saat 16.30 da şubat devresinin 
son toplanhsım yapacaktır. · ·-·····-Bir Çek firması 

Mühim bir Çek firması, Zi
raat ve iş Bankaları tarafından 
teşkil edilmek tizere bulunan 
Türk meyvacılık limited şirke
tine ( Tü. M. E. L. ) iştirak ta
lebinde bulunmuş ve bilhassa 
bu şirket tarafından kurulacak 
tesisatla kurutulacak elmaları 
toptan satın almak teklifini ileri 
sürmüştür. Bu teklif a!akadar
larca tetkik edilmektedir. 

Su tarifesi 
Su tarife komisyonu dün de 

toplanmış ve tetkiklerine de· 
vam etmiştir. Elektrik tarife 
komisyonu da çarşamba gilnü 
toplanacaktır. 

Sanayiin kontrolüne dair ik· seferin mütalaası alındıktan 
tısat vekaletince bir layiha ha· sonra hazırlanır. 
zırlanmışhr. Layihayı aynen 4 - Bu kanunun tatbiki için 
yazıyoruz. birinci maddede yazılı müe.s-

Madde 1 - lkhsat vekaleti seselerden lilzumlu gfüüldlikçe 
milli sanayiin rasyonel ilerle- istenecek her türlü malümab 
meıi gayesiyle gerek husuıi meıkfır müesseseler, lkhsat Ve-
sermayeli olan, gerek serma· kiletince tayin olunacak şekil 
yesinde kısmen veya tamamen ve müddetler dahilinde görme-
devlet iştiraki bulunup bilva- ğe mecburdurlar • 
sıta kendisine bağh olan bü- istenilen malumatı mazeretsiz 
tün müesseselerin, idare ve iş- muayyen müddet içinde ver-
letme şartları ve ekonomik miyen veya noksan veya yanlış 
vaziyetlerini ve bu maksatla bil<liı en şahıs, şirket ve mü-
bunlara ait evrak ve vesaiki esseselerin müdür veya mümes-
tetkika salahiyettardır. s~lleri beş liradan 25 liraya 

Madde 2 _ Yapılan tetki- kadar hafif para cezasiyle ce· 
kat neticesinde görülen nok· :ıalandırıhr. Tekerrürü halinde 

bu ceza iki misli alınır. 
sanların ıslahı lktısat Vekale-

Madde 5 - Bilvasıta veya 
tine bilvasıta veya bilivasıta bilivasıta iktısat vekaletine 
bağlı olan sanayi müessesele- nıerbut bulunan müesseselerin 
rine lkbsat Vekaleti tarafından blançolarının bu teşekküller 
emredilebilir. lkbsat vekaleti, nıerkez idarelerince teferruatın 
yapılması lazım gelen ıslahatı tetkiki iktısat vekili veya ta· 
hususi müesseselere tavsiye yin edeceği kimselerin huzu-
eder. riyle yapılır. 

Madde 3 - lktısat Vekale- Madde 6 - Bu kanunun tat· 
tince her hangi bir sanayi biki için iktısat vekaletinin tayin 
şubesinde teklifi lüzumlu görü· eylediği memurlar 3003 nu· 
len ıslahat projeleri bu sanayi maralı endüstriyel mamulatın 
ile alakadar müessese ve kim- maliyet ve satış fiatlerinin 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eşrefpaşa einayeti 

Suçlunun şuurunda nok
sanlık olduğu söyleniyor 
Dr. Faik Muhittin suçluyu muayene 

ettiğini hatırlıyamamıştır 
Eşrefpaoa da Remzi ve ( dinlenmiş ve vaktile ince Meh-

Kadriyi öldilrmekle maznun medi muayene ve tedavi etti-
kahveci Hüseyinle ince Meh- ğini hatırlıyamadığını söylemiş-
met, Halil ve arkadaşlarının tir. Ancak protokol defterleri 
muhakemelerine dün ağırceza tetkik edilirse kendisini mua-
da devam edilmiştir. yene ve tedavi edip etmedi-

Maznunlardan, ince Mehmet ğinin anlaşılacağını ilave et· 
yalın ayak, aakalı uzamış üstn miştir. 
başı perişan bir halde idi. mü- Hapishane başgardiyanı ls-
temadiyen gUlerek sakaJlarıoı mail Hakkı da ince Mebınedin 
okşayan ve geyri tabii_ haller hapishanede gayri tabii birçok 
gösteren ince Mehmet arasıra hallerini gördüğünü, ötekine 
maznun sandalyesinin fistüne berikine hücum ettiğini gördü-
çıkıyor, elleri ile işaretler ya- ğünü, yemek yemediğini, iki 
pıyor, ayak parmaklarını ka- defa hastaneye gönderildiğini 
rıştırarak delilerde görülen ve oradan iade edildiğini, ÜS· 

bazı hareketler yapıyordu. Ya· tünü başıoı yırttığını ve sonra 
nında bulunan bir gardiyanla milnferide alındığını söyledi. 
jandarma onu teskin etmekle Maznun mahkeme salonun• 
meşguldü. dan çıkarılınca oynamağa baş-

Bu celsede müdafaa şahidi Iamıştır. Muhakeme ba~ka bir 
sıfatiyle Dr. Faik Muhiddin güne bırakılmıştır. 

TAYYARE SiNEMASI 1 TELEFON: 1 
3151 -----· 2 

BENJAMİNO 
FIL..Iıvı: 
G i GLi • 

nın büyük filmi en 

Saa - ti s • 

Bu filimde AIDA - MANON LESKO - TOSKA 
" Santa Luçiya ,, yı t!hıleyecek çok gllzel bir 

operalarıoın en 
mevzua malik 

~üzt:l şarkıları 
enfes bir aşk 

ile " Saadetim Sensin " ve 
hikayesini seyredeceksiniz. 

2·TELEF'C> 
Yunan sanatkarları tarafından temsil edilen 

PARAMUNT DÜNYA HAVADiSLERi 
Flaller ao - 40 - so kuruştur 

Cumartesi, Pazar ünleri 12,30 da başlar 
Jt~llllmıaııılll 

C-c.T 
MCA sözlü ve şarkılı filim 

SEANS SAA TLERI 
SAADETiM SENSiN 2 - 5,35 - 9,15 
TELEFONCU KIZ 4.10 - 7,50 

ft'!I~ 

kontrol ve teıbitine müteallik mobil içinde arkadaşı Mehmet 
kanun ile 3008 numaralı iş Kimili tabanca kurşunuyle &1-
kanununun sanayi müessese- dürmekle maznun Ali hakkın" 
)erinde yapılan teftişler hak- daki tahkikat evrakı şebrioıİJ 
kında verdiği salahiyet ve ağırceza mahkemesine gel-
mesuliyetJerini haiz olurlar. miştir. 
Ve mesuliyetleri takdirinde o Türk ceza kanununun 448 iıı-
kanunJar hükümlerine göre ci maddesi mucibince muha'" 
cezalandırılırlar. keme edilecektir. 

..................... :: ......•.........•...•..........• ~······························· 

lngllterenln hazu·llğı 
lngillete, K.ral aliuıa foıj'un taç 

giyme metasilnine hara1tl/e haz11/a
nıyor. BDtün /ngıliz aristokrasisi, 
avam ve Lord/ar kamarası tlzalart 
DominJ1onlann mümessil/eli yabancı 

memlekdlerden gelecek lıeydlo, Bur
juvazi sınıfını teşldl eden bir(ok şö
valyeler, baronlar Vestminsfttdeki 
uııufu/maz törene davet edifmi.şletdir. 
Bu tarihi kilisede 7700 mevki hazlf
lanmışflT. K.ral beşinci /oı jun taç 
giyme töreninde ancak 7200 mevki 
hazulannuşfı. Stuaıt/ar devfinderı 
kalma taht k<1lluktan kralın aıma
sıvle işle11mış kıı•mcttar kumaşlarla 
örtülü bulunacaklır.Davellilcte lıazır
lanan mevkiletiıı tabuıt/eıi ıütbtlerine 
göre ayrı ayn ıenlderde ve zmgınllkte 
o/acaktu. Sa/lana/ alan Vestminste
ıin gmp kapısındall eı·ecek, 55 metre 
uzunluğunda ııe 5,50 mef!e genişli

ğinde muhteşem bir lzalı üurinde taht 
mevkiitıe gerecektir. Tenvuat ışi lon
dtanın bııgüne kadar görmediği bir 
ihtişam arzedecektir. 

Gretna Green 
Demirhanesi artak 
nikah k•yamıyacak 

hkoçyada Gretna Green de
mirhanesinde aceleci aşıkların 
nikahları kıyılırdı. 1855 tenberi 
Gretna Hall'de birçok izdivaç
lar olmuştur. lngiliz hükümeti 
kanuna aykırı olarak vukubu
lan bu izdivaç kaçakçılığına 
bir nihayet vermek için bu 
mmtakada bir anket yaptırmış
tır. Anketin ifşaatına göre 
Gretna ismini taşıyan romantik 
mevkide bu izdivaç usulünü 
uyduran Mackie adında bir çift
çidir. Bu adam demirhanesini 
müze haline koyarak antik 
değerde olduğunu iddia ettiği 
eserlerle süslemiştir. 

Yapılan tetkikler bu e~erle
rio de sahte olduğunu meyda-
na koymuştur. Mackie bu sa
yec\e yuda 1500 lngiliz lira~n 
k:ızanmakta idi. lskoçya ka
m nları Iskoçyada evlenecek 
olanların asgari 21 gün Iskoç
yada kalmalarıoı mecburi kıl· 
dığıodan evlenmekte acelesi 
olanlar Gretnaya giderek ni
kahlarını kıydırmakta idiler. 

Tahkikatı idare eden Lord 
Morisison Gretna demirbane
sinde nikah kıyılmaıunın yasak 
edilmesini ve cuulsllz akdolu
nan nikahların gayn meşru 
tanınmasını iatemiıtir. 

HükDmet tahkikat heyetinin 
raporundan sonra Gretna Gre
en 'de kıyılacak nikAblann meş
ru olmıyacağını ilan etmiştir. 

MU alles klllsesl 
Avusturyada Vambach şeb· 

rindeki kiliselerden birinin üç 
kapısı, üç kulesi, 3 papası, üç 
orgu, bahçesinde üç ıığacı ve 
333 adet koltuğu vardır.Binayı 
yapmak için de tamam 333333 
florin sarfedilmiştir. Bu yüzden 
halk arasında kilisenin adına 
( müseJleR kilisesi ) adı veril-

Japon kalbi 
Japon Sıhhiye nezareti Ja" 

ponyada en çok ölümii mudP 
olan hastalıklar hakkında bir 
atatistik hazırlamıştır. Bu sta· 
tiıtik bütün kliniklerden ve 
hastanelerden gelen raporlar• 
istinat etmekte olup elde edi
ı~n neticeler cidden alaka uyao'" 
dıracak mahiyettedir. Rakaoı

ların ifadesine göre Japonlar 
yeryüzünde kalp hastalığına eP 
az tutulanlardır. Dünyanın he
men her tarafında kalp has
talıkları ile kanın aui devera" 
nından mütevellit hastaiakla! 
en çok vefiyatı mucip olduğa 

halde Japonyada en az olan• 
lardır. Filhakika Japonyada 
100,000 ölümden ancak yedisi 
kalp hastalığından veya kan" 

serden ileri gelmektedir. Av
rupada kalpten en az vefiyat 

verenler ltalyanlardır. On bin 
ölüde sekizi kalptendir. Frao
sada bu nisbet on binde 15,3 
tür. 
Vlolet ve Dasu Hilton 
Okurlarımtz Violette ve DasY 

Hiltonun baştarındao geçenleri 
hatırlarlar. Bu bitişik hemşire· 
lerden Violette Hilton geçen" 
lerde evlenmek üzere idi. Ne
den sonra bu izdivacm bit 
oyundan ibaret olduğu anlaşıl
dı. Bu sefer sahihten evlenmiş. 

Ve 5000 kişi Teksasta yapılan 
evlenme t6reninde hazır bulun
muştur. Dasy Hilton kendi 
mütalaasını soran bir gazete· 
ciye: 

- Ben de Violette kadar 
mesudum, demiştir. 

GUnahın gUzelllAI 
Bir ar amatörü olmakla övil

nen yeni zenginlerden biri ls
tanbulun meşhur ressamların" 

dan bjrine başvurarak bir gÜ" 

zellik tablosu için Havvaoıo 
resmini yapmasını istemiı .. 

Ressam hemen sormuş: 

- Havvanın günah işlemeı
den evvelki resmini mi, günahı 
işledikten sonraki resmini oıİ 
istiyorsunuz ? 

Gözleri parlıyan yeni zengin 
şu cevabı vermiş: 

- Günah esnasındaki reS" 

mini yapamaz mısınız? ,, 
··············•············•······•·•·•• : 

Fikir kırınttları : • • 
= • • • • • • Acınır .. 
= En acmacak dullar koca" : 

ları hayatta iken dul kalan• i 
!ardır. : 

' ( Jloude/ot ) : 
k·r , 

En acınacak mütefek 1 i 
başkalarının fikriyle geçi- i 
nendir. : 

••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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" inkar ,, bir 
fa~iletnıiş meğer 
"HYıne ahlak kitabı der ki; 
işi ~~~~l~eşeriye!,. bir kabahat 

e ıgınız zaman sakın "inkar 
etllle · " 
d 

yın... Açık açık, dobra 
obra .. • · 
1 

soyıeyıverin kabahatinizi. 

kşte 0 da kabahatlerini açık 
açı söyl · · eyı•erıyor mahkemede: 
.f- Çaldık, dolandırdık .. Tah

rı etfk 1 • vurduk paraları. 
t ;: Karı oynattık, rakı içtik, 
a anca çektik birbirimize. 

- Biz umumbaneye gittik, 
unıunıbaneci bize geldi. Yal-
Yardık h . 
1. umum anecıye, sonra 
"UZU çe . d.k z· k . . vır ı . ıyafet çe tık 
Yedık içtik b~ı-u asa ... 

* 
d Bunları söyliy:a bir memur

ur unutmayın. Yazan da ga· 
tel eler 

lnsa~··" kl • c . Ylrlı ıgın,. bu dere· 
esı karşıs d .. . .• . ın a urperıyor, ıgre· 

lnıy_or. Kızmakla ag· famak his
erı · · k ıçınde bu sahneden kaçıp 

t 
ur~ulnıak istiyor. Tahsilsiz, iç 
enıııt"· h 

d 
ıgı, a lakı, şuur ve vic-

anı h'·d · b· u ayınabit olan, asla ter· 
kıyetkar bir müdahaleye maruz 
d~lınıyan insan bir (felaket) tir 

'Ye pek çok defalar söyledim 
Y~ düşündüm. Bu insan memur 
0 ursa büsbütün afettir. .. 

A •• 
hlak kitabı iddiasında hala 

ısrar d' . ? b e ıyor mu bılmem Fakat 
• ~ sahifeyi okuduktan sonra 
kınkir,, ın bir fazilet olduğuna 

anaat getirdim. 
d KiiJki; yapmadık, etmedik 
._:~erdi. Kaşki inkar etse· 

VENi ASii' 

Üç Hariciye nazırı bu akşam Niste birleşecekler 
r:/f//Z//7//ZJ 

Atina şehri, dost ve müttefik devletler hariciye 
nazırlarını iştiyakla bekliyor. Şehir donanmıştır 

-BaştaraJı birincı sahı/ede- ı ANTONESKO BELGRADDA konseyi müzakerelerinin mt:r· ı sulbunu sağlamlaştırmıştır. Müt• 
Konseyin açılacağı Pazartesi Belgrad 13 (Yeni Asır Mu- kezi Avrupada büyük alakayla hiş fırtınaların daimi tehdidi 

akşamı, Yunan Başvekili ge- habirinden ) - Romanya ha- takip edileceğini, Bulgarıstanın altında bulunan bir Avrupada 
neral Metaksas tarafından bir rıcıye nazırı gece yarısı tam da Balkan paktına girmesi çok Balkanlar daimi bir güzel ha-
ziyafet verilecektir. Balkan on ikide Belgrada vasıl oldu. muhtemel olduğunu yazıyor. va mıntakası olmuştur . Bü-
matbuat kongresine Türkiye Hararetle kaı·şılandı. Kendile- Atina, 13 (Ö.R)- Yarından tün Avrupada yarın ıçın 
namına işt i rak edecek murah· rine tahsis edilen otelde gece· sonra mt>saisine başlıyacak olan sinirlendirici bir kararsızlık 
haslar, genel basın direktörü yi g"çirecek, yarın öğleye doğ- Balkan antantı konseyinin içti- hüküm sürerken Balkan antan· 
Vedat Nedim , Anadolu Ajansı ru Dr. Stoyadinov:çle birlikte ma devresi dolayısiyle "Proia,. tının mes'ul hükümetleri sulh 
genel direktörü Muvaffak, Ati- Atinaya hareket edecektir. gazetesi şunları yazıyor: eserlerine devam etmekte ve 
naya hareket ettiler. Berlin, 23 (Ö.R) - D. N. B. Beynelmilel ufuk hergün da· her mülakatta memleketlerinin 

Pazartesi günü, saat on bıı- Ajansının istihbarına göre, Ro- ha ziyade kararır ve her ge· samimi dostluk ve işbirliğini 
çukta meçhul asker abidesine manya hariciye nazırı Anto- çen gün sulh için yeni endişe· takviye eylemektedirler. Bey• 
çelenk koyacaklardır. Kongre nesko Atinaya Belgrad yolile Jer doğururken Balkanlarda nelmilel vaziyetin endişe verici 
saat on ikide açılacaktır. Bu gitmekte olduğundan Belgrad- Avrupanın diğer ufuklarında inkişafından doğan emniyetsiz-

hlle 3 

isyan var 
Generaller tevkif 

edildi 
Malagua, 12 (A.A) - Hen· 

durasda ihtillil çıkmıştır. Men· 
doza ve Almendares isimlerin· 
deki asi generallerle siyasi 
liderlerden bir kaç kişi Tezu
cigalpa'da tevkif edilmişlerdir. 
Bunların tayyare meydaniyle 
hükümet merkezinin kışlalarını 
tahrip etmek için hazırladık
ları harp malzemesi vaktiyle 
meydana çıkarılarak müsadere 
edilmiştir. Atlantik sahilinde 
asi general Jose D Avilla hü
cuma geçerek Pregrese cıva
rında bir treni yoldan çıkar· 
mıştır. Vak'a mahalline gön
derilen hükümet kuvvetleri 
asileri hezimete uğratmışlardır. 

Genral Jose D Avila dağ-
lora iltica etmeye mecbur 
kalmıştır. 

Delegasyonumuz 
Cenevreye hareket etti 

günün gecesi saat on buçukta da Yugoslavya başvekili Sto· kesafet peyda eden bulutların lik ve karışıklık tezahürleri 
Yunan başvekili tarafından bir yadinoviçle buluşacak ve seya· aksine sabit bir güzel hava göze yerine Balkanlarda yakın kon· E Başta10/ı birincı sahi/ede -

kabul resmi. yapılacaktır. Ecnebi h t b b d d k kt d p t · ·· - f f · d · t xcelsior diyorki : Suriye, a e era er evam e ece • çarpoıa a ır. azar esı gunu erans are esın e emnıye ve Türk-Fransız itilafının tatbikat 
gazeteleri muhabirleri de bu !erdir, Romanya ve Yugos- balkan antantının mutad kon· sükunet sesleri duyulur. 

d 1 tarzına itiraz edecek ve Sancak resmi kabule davetli İt er. lavya hariciye nazırları arasın- seyi Atinada, sıcak samimiliği Bu da şüphesiz dünya sul· 
statüsunun Suriye kanunu esa-Kongre, Çarşaırba günü me- daki bu mülakatın bu iki mem· şimdiden his edilen bir hava huna müsbet bir hizmettir. Bü-

k sisiyle hemahenk olmasını is· saisine snn verecektir. O a • leketin lta 'ya ile münasebet· içinde toplanıyor. Balkan dev· tün milletlerin tesanüdü vifak 
h · d l 1 b b d h l' d · b. li · · k teyecektir Cenevre anlaşmasın-şam Türkiye sefaret anesın e eri mese esine la sis edileccg· i Jetleri mümessillerini ura a a ın e ış ır ğı ım anı. hak· 

k dan fazlasını istemek zorlukla bir :ı.iyafe-t vetilecektir. haber alınmaktadır. Romanya umumi ve sıcak bir sempati ında parlak bir derstir. Ye-
. · k d k varılan Türk-Fransız itilafını Balkan matbuat kongresının ve Yugoslavya ltalya ile dostça bekleyor. Esasen balkan an· ter i, mazi e endilerini ayır-

Balkan gazeteleri arasında me· geçinmek ve münasebetlerini tantı konseyinin müzakereleri mış olan sebepler ne olursa ol· akamete uğratmak ve Suriyenin 
sai birliğini daha müess;r bir inkişafa uğratmak niyetinde· daima bu sempati ve samimi- sun, mantık ve müşterek men- zararına hareket etmek olur • 
şekle sokacak kararlar a'acağı dirler. yet havası içinde cereyan et· faatlerin derin hissi hakim ol· Prensiplere dokunmıyan bazı 
ümit ediliyor. Belgrad, 13 (Ö.R) - Yu- mektedir. sun. teferrüata ait tashihler 25 Şu-

ANTONESKO HAREKET 1 B 1 . . 1 b d ANTONES batta mütahassıslar toplantısın-gos avya u garıstan arasında Çoktan geçmış o an ir e· KONUN da yapılabilir. Suriyelilerden 
ETTi yapılması düşünülen gümrük vir vardı ki o zaman Balkan iZAHATI F 

.. ransanın vazifesini kolay!aş-
Bükreş, 13 (Ü.R ) - Hari- birliği meselesi Balkan konse- yarım adasında her olan şey Bükreş, 13 (A.A) - Anto· tırmak bekleniyor, diyor. 

K. ErgUneş ciye nazırı Anlonesko refaka- yinde müzakere edilecektir. bütün Avrupaya endişe ve· nesko muhtelif istizahlara ce· Şark 

A tinde karısı, haric:ye müsteşarı, Yugoslavya mahfellerı bu fikre rirdi. O devirde Balkanlar ec· vap vererek demiştir ki: 
iman Krup hariciye siyasi işler direktörü taraftar olmakla berab~r bunun nebi " nüfuzlarının " rekabet Evvela Montrö mukavelena- • d"f J • • • 

olduğu halde Balkan antantı bütün Balkan milletlerini alaka- sahnesi idi ve bunlar Balkan mesinde boğazda seyrisefer Şlm en 1 er eri iŞi 
lllU

00

essesesı"yle k . . "k k .. d d milletlerini birbirine kar•ı ko- 1 onseyine ıştıra etme uzere ar ettiği kanaatinde irler. Bu ' noktasından Romanyanın men- stanbul, 13 (Yeni Asır) -
b h h k · · yarlardı. Balkan milletlerine 

35- B_aş taraJı ı inci salııfede - u saba are et etınış ve ıs- se->ep:e meseleyi ancak Balkan f l . . k d faatleri muahaze edilmi•tir. Eski Şark şimendiferleri heyeti 
1 za er erını mütea ip ve ünya • 

IQı yon florin (takriben dört tasyonda muhafazakar partisi antantı kadrosu içinde hallet· Saniyen Bulgar • Yugoslav umumiyesi bugün fevkalade 
ıtıil harbi esnasında diğer imli· 
1ı· Yon lngiliz) lirası miktarında reisiyle Türk:ye, Yunanistan meği muvafı~< buluyorlar. banlar da mukadderdi. Te· paktı Balkan paktının Roman- olarak toplantıya davet edil-
?' sermayenin Türkiyede tel· Yugoslavya elçi'.eri, Fransız Atina, 13 (Ö.R) - Gazete· şekkür olunur ki bu acı yaya bahşettiği teminatı hiçbir miştir. Şirketin evvelce verilen 

81.z istasyonlar Ereg"lı· ve Mer· ve Çekos!ovakya işgüderleri, ler Pazartesi günü Atinada d veçhile müteessir etmemiştir. karar mucibince bükümete ait 
1111 l" ' daha birçok şahsiyetler tara· başbyacak Balkan konseyi için imtihanlar ders ol u ve Ve Belgrad hükümeti Bulga- olduğu bu toplantıda kendile-ınıanlarının inşası ve Kon· Balkanlılar anladılar ki men- rine tebliğ edilerek şirket taR· 
)il ovasında sulama ve kurut- fmdan selamlanmıştır. bütün hazırlıkların bitirildiğini faatleri birbirine el uzatmak- ristanla yaptığı müzakerat fiye haline girecektir. 
tıııı •ıneliyesi işine tahsis için ATlNA ŞEHRi DONANDI yazıyorlar. Atina siyasi maba· tadır ve işbirliği yolunda sa· hakkında Romanya hükümeti· y .1 h 
Y~pılan müzakereler neticelen· Atin..ı 13 (Yeni Asır muha· fili konseyin bu devresinefev- mimiyet ve kararla yürümek· ne malümat vermiştir. eŞI ay eyefi 
:ıştir. !ürkiye bunun karşılığı birinden) - Atina şehri, dost kalade ehemmiyet veriyorlar. tedir. ÇEKLER ve KÜÇÜK Istanbul, 13 (Hususi)_ Ye-
t ~~k uzere uzun bir müddete ve müttefik devletlerin bari· lira Yugoslav· Bulgar Paktı Türkiye ve Yunanislanın ba- ANTANT şil ay heyeti bugün saat 14 de 
da sını edilen tediyatı Hollan· ciye nazırlarını iştiyakla bek· ile Rüştü Aras • Ciano müla· rışması bu yeni zihniyetin ilk Belgrad, 13 ( A.A) - Çe- Fahrettin Kerimin başkanlı· 
raya hububat, üzüm, tütün ih- liyor. Türkiye, Yugoslavya ve katından beri Balkan hariciye tezahürü olmuştur. Avrupanın koslovakyanın küçük itilaf züm- ğında toplanmıştır. 
acatiyle yapacaktır. Romanya hariciye nazırlarına nazırları arasında bu ilk umu· diğer taraflarında, asırlarca resini terketmeği ciddi surette KAÇAKÇJLJK 

lk lstanbul 13 (Yeni Asır) - hususi trenler tahsis eclilmiştir. mi temas olacaktır. kanlı mücadelelerle karşılaşmış derpiş etmekte olduğuna dair 
Ilı tısat vekili Celal Bayar Al- Kendileri hudutta karşılanacak· Atina, 13 (Yeni Asır) - iki milletin barışması bir hayal olan şayialardan bahseden Po- ae Kaçakçı yakalandı 
1 an deniz tezf"ahlarına ısmar· tır. Siyasi mahafil Balkan antantı sayı'ıyordu. Halbuki Türk. Yu· litika gazetesi küçük itilaf Ankara, 13 (A.A) - Geçen 
k~cak olan vapurlar için ala· Hariciye nazırları şerefine konseyinde Yugoslav • Bulgar nan dostluğu bugün herkesin erkanı arasında tam tesanüdün bir, hafta içinde gümrük 
'ta arlardan izahat almıştır. Atinada şenlikler ve resmi ka· dostluk muahedesinin mevzuu· anladığı bir realitedir ve bir devam etmekte olduğunu ve muhafaza örgütü biri ölü 68 
k eni Vapurlar satın alma mu· buller tert:p edilmiştir. bahs edileceğini ısrarla iddia milleti bir diğerine bağlıyan bunların harici siyaset saha- kaçakçı 1035 kilo gümrük 

0
tVelesi hazırlanmıştır. Bugün, Atina istasyonu Türk, Yu· etmektedir. dostlukların en sağlamlarından sında hattıhareketlerinin asla kaçağı, 161 Türk lirası, yedi 
anıadığı takdirde mukavele gos'av, Romen ve Yunan bay- lstanbul 13 (Yeni Asır) - biridir. Balkan antantı, az sonra değişmemiş bulunduğunu yaz· Tüfenk, 77 mermi ile 20 ka· 

!,•rın İınza edilecektir. raklarile süslenmiştir. Viner Jomnal gazetesi, Balkan yarım adarnızın istikrarını ve maktadır. çakçı hayvanı ele geçirmiştir • 
•••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türk- lıalyan dost uğu 
Italya, Türkleri sağlam 

bir millet olarak 
ve mağrur 

tanır 
Atatürk gibi bir şefin 

hayret veren bir 
idaresinde Türkiye aleme 
hayatiyet göstermiştir 

Rolll 13 A ·a a, (A.A) - Anadolu 
d J llsının h • h b. . b·ı ir1• ususı mu a ırı ı -

Yor: 

rü~talyan matbuatı Milano gö-
•llleleri et f d k. . Iar ra ın a ı neşrıyat-
ına d 

ltıenıı k evam etmekte ve iki 
bat e et arasındaki münase· 

ın dost · k. biih ane ın ışafı üzerinde 
14~~-sa durmaktadırlar. 

rııze\:n.odd~ çıkan Ambrossitnol 
1 

81 ıyor ki 
tıılya T" kl . 

ltıııg' ur erı sag· lam ve 
tur b. ·ıı A~til ı~ ?11 et olarak tanır. 

•inde '~- gı~ı bir şefin idare
•er ~rkıye aleme hayret 
tir. '11

1~ırk_hay~tiyet göstermişlllif ur ıyenın Akdenizdeki 
.. _. "tıı .. k -.., muna aşa götürmez. 

Ya Akdenizde diğer millet· 

Jerin menfaatine dokunmağı 
asla düşünmemiştir. Türkiye 
ltalya dost!uf{unun Akdeniz 
sulhu için her noktadan kıy· 
metli olduğu aşikardır. " 

Milanoda çıkan Sera gaze· 
tesi diyor ki: . .. . 

Milaoo mülakatı ıle Turkıye 
Italya teşriki mesaisinin temel· 
!eri atılmıştır. ltalyaya Anado
luda emeller atfederek iki 
memleket arasında nifak sok· 
mağa çalışan ecnebi pr?pagan· 
dasına Türklerin artık ınanma· 
dıklarını memnuniyetle tesit 
ediyoruz. 

Stampa gazetesi itimat, sa· 
dakat ve hüsnüniyete müstenit 
bir Türk ltalyan teşriki mesai· 
ıinin ehemmiyetini izah etmek· 

tedir. Gazete diyor ki: 
Akdenizdeki adalarımız Ana· 

dolu sahillerine müteveccih ile· 
ri karakollar değildir. Bunlar 
lngilterenin olduğu gibi Italya· 
nın da imparatorluk ile müna· 
kalalının serbestisini temin 
ederler. Biz Akdenizin garp 
ve şarkındaki milletlerin kabi· 
liyetlerini serbestçe inkişaf 
ettirmelerini ve bu denizin mu· 
kadderatını yükseltecek bir 
kardeşliğin vücut bulmasını 
istiyoruz. 

Giornale D'Italia adaların hiç 
kimseye müteveccih bir vazi
fesi olmadığını tasrih ile Ak~e
niz havasının faydasız şüphe· 

!erden temizlenmesini ve İtal· 
yanın Türkiye hakkındaki si· 

Egenin· sulama ışleri 
Kamutay alkışlar arasında otuz bir 
milyonluk tahsisatı kabul etmiştir 

Ankara, ıs (Yeni Asır Muhabirinden) - Garbi Anadolunun sularından 
istifade edilmek Uzere yenide~ yapılacak su işleri için Kamutayda otuz bir 
milyon liralık tahsisat kabul edllmlşth-. Müstacelen bltlrllmesı lcabeden bazı 
işler için hUkUmetin mecllsten istediği on bir milyon llralık tahsisat da 
mecllıate alkışlar arasında kabul edllmlştlr. Bu paranın Uç milyon lirası zirai 
kombinaların derhal kurulmasına sarfedllecektır. 
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yasetinin 1928 siyasetinin ayni H L • db 
olmasını istiyor. ava ın erg 

Gazete diyor ki : 

Türk-Italyan münasebatı SÜ• Harbının kaldırıl- Kahirede 
ratle düzelmiştir. Milaııo müla-
katı bunun bir delilidi. Akde- maSJnl istiyorlar bulunuyor 
niz milletlerinin münas etlerin-
deki tekemmül Avruııa niza· Londra, 13 (A.A)-200 mek· Trablus 13 (Ö.R) - Tayya· 
mını takviye eder. Bunu temin tep hocası bir istida ile Bald- reci Lindberg burada karaya 
hususunda her millet kendi vine müracaat ederek lngiliz İnmiştir. Lindberg hükümet 
uhdesine düşen mesuliyeti tak· hükümetinin askeri tayyareci· sarayına giderek valinin misa· 
dir etmelidir. Türkiyenin hak liği tamauıiyle ilga ederek ge- firi olmuştur. 
ve menfaatlerini müdafaada lecek silahları bırakma konfe- Kahire 13 (Ô.R) _ Tayya· 
büyük şuur gösteren Türk hü- ransında bütün milletlere hava reci Lindberg saat 15,30 da 
kümet adamlarına bu mesuliyet harbinin kaldırılmasını teklif burada karaya inmiştir. Ge· 
hissinin bulunduğu şüphesizdir. etmesini istemişlerdir. ceyi burada geçirmiştir. 
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Istanbul -Edirne asfalt yolu 

Yedi ay içinde ikmal 
ve teslim edilecektir 

Bu yol ikmal edildikten sonra Edir
nenin Turistik ehemmiyeti artacaktır 

Edimedeu bir manzaıa 

Edirne, 13 (Hususi) - Islan· 1 den lazımgelen tedbirler alın-
bul - Edirne arasındaki asfalt maktadır. 
ıosenin lstanbul - Lüleburgaz Dün şehrimize gelen 1iraat 
arasındaki kısmının inşası önü- vekaleti köy bürosu şefi Fikri 
müzdeki teırinievvel ayında ik- bu çiftliğe giderek bazı tetki-
mal edilerek teslim olunacaktır. katta bulunmuştur. Çiftlik mü· 

f 1 dürlüğüne Trakya umumi mü-
As a t yolun iki tarafına ya- fettişliği pamukçuluk şefi Avni 

pılacak olan yarımşar metre Akvardar tayin edilmiştir, 
genişliğindeki kaldırımın da ya- Edirne 13(Hususi)- Hava'ar 
kında inşaatına başlanılacaltbr. son günlerde yağmurlu gitmekte 
ilkbaharda ağaç dikme mevsi- ve Trakyanın umumiyetle her 
minde de yolun iki tarafınııı tarafına sürekli yağmurlar düş-
akasya fidanları dikilecek, bu mektedir. 
suretle yolun iki kenarı tama- Bu yağmurlar zer'iyat İçin 
mile ağaçlandırılacaktır. Fidan- toprağa gereken tavı vermiş 
lar kısmen lstanbul, kısmen de bulunmaktadır. 
Edirne nümune fidanlıldarından HARALAR 
temin edilecektir. 

lstanbul - Lüleburgaz arasın
daki şose ikmal edildikten son
ra Edirne • Lüleburgaz arasın
daki kısmı• asfalt olarak inşa
sına başlanılacakbr. Bu iş için 
Nafıa Vekaletinin 937 bütçe
sine tahsisat konacağı anlaşıl
maktadır. 

Edirne - lstanbul asfalt yolu 
lstanbuldan Edirneye, Edirne
den de Avrupa yolu ve Bulgar 
hududu üzerindeki Kapı ma
halleye kadar yapılacaktır. 

lstanbul • Edirne asfalt şo
sesinin ikmalinden sonra bedii 
Ye tarihi eserlerle dolu olan 
Edirnenin mevki ehemmiyeti 
artacak ve Istanbul otomobil 
yolu açılmış olacaktır. 

DEVLET ÇiFTLiKLERi 
Edirne, 13 (Hususi) - Lüle

burgaza bir saat mesafede ve 
3S bin dönümden ibaret bulu
nan (Türk geldi) çiftliği hükü
raet tarafından istimlak edilmiş 
ve (Devlet çiftliği) adını al
mıştır. 

Bu büyük devlet çiftliğinde 
yapılacak işlere başlanmak üze· 
redir. Burada açılacak o'an 
(Köy muallimleri kursu) da 

n isanda açılacağı için ş;mdi-

Edirne 13 (Hususi)- Trak
yanın bayati bir ihtiyacına ce
vap veren inanlı harası büyü
tülmeğe başlanmıştır. 

Mevcut elli aygırlık depo 
kısmına yeniden elli aygır isti
ap edecek fenni ve modern 
bir aygır ahırı evvelce (20249) 
liraya müteahhide ihale edile
rek inşasına devam edilmek
tedir. Bu suretle yüz aygıra 
çıkarılan kıymetli damızlıklarla 
aygır deposu faaliyetini bir 
misli arttıracaktır. 

Trakya illerine her yıl de
ğerli ve saf damızlık boğa 
tevzi eden inekhane kısmı da 
bugünkü mevcudunun iki misli 
daha çoğaltılacaktır. 

iki yüz inek alacak olan yeni 
inekhane binaları da yapıl
maktadır. 
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lngiliz kral! hasta 
değildir 

- Baş tarafı bilinci sap/ada -
Esham borsasında muhtelif 

mahafilde ve hatta parlamento 
mahafilinde hükümdarın yeni
den sar' a növbctleri geçirmiş 

olduğuna dair bir şayia dolaş· 
mıştır. Fakat bu şayia kralın 
etrafındakiler tarafından tek· 
zip edilmiştir. 

AŞK, MACERA ve ESRAR TEFRiKA No: 67 
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!tasa ardına kadar açık dur11yordu ve (44 Yıl 
sonra gelen mektup) meydanda yoktu •• 

Sonra başını çevirerek ho- J 
murdanır gibi sordu : 

- Ne istiyorsunuz? 
Zavallıların adeta dili tutul

muştu. ikisi de birşeyler söy 
!emek ister gibi birkaç defa 
yutkundularsa da bir türlü mu
vaffak olamadılar. 

Morgan ayni gür sesiyle tek· 
rar bağırdı : 

- Çabuk ağzınızı açın .. 
Yoksa~ 

Nihayet 13 kendisinde biraz 
uıaret buldu ve kekeleye, ke· 
keleye bin müşkülatla konuş· 
mağa başladı : 

- Şey efendim.. Şey.. Siz 
yanlışlıkla Roberti değil, bir 
şeytanı öldürmüşsünüz .. 

- Delirdin mi seni O nasıl 

laf öy e?. 
- Yani efendim.. Robert 

gaiplere karıştı da .. 
Morgan yerinden fırlıyarak 

hayretle sordu: 
- Ne dedin?.. Robert ga

iplere mi karıştı?. 

- Evet patron.. Siz cese
dini ölüm kuyu,una atmamız 
için bize emir vermiştiniz. Biz 
de bu emri yerine getirmek 
maksadiyle,karanlık odaya gir-

YENi ASIR 
=-

Mü sif bir hadise • 

Mersinde bir talebe, 
muallimile boğuştu 

Mersin, 13 ( Hususi ) - Mersin ortaırıektebinde müessif bir 
hadise olmuştur: 

Resim dersinden " 4 " numara almasından müteessir olan 
Mehmet isminde bir talebe, muallimine bunun sebebini sormuş; 
cevap alamayınca aralarında bir boğuşma olmuştur. Boğuşma 
esnasında merdivenden yuvarlanan muallim hafifçe başından ya• 
ralanmrştır. 

Muallim, hadiseyi polise haber vermiş ve adliyece cürmümeş· 
but yapılmıştır. Mahkeme talebeyi beş lira para cezasına mah· 
küm etmişse de muallimin de kendisine mukabelede bulunduğlil 
naıarıitibara alınarak cezanın alınmasından sarfınazar edilmiştir, 

Yeni Asır - Hadise, bir talebenin muallimine karşı takındığı 
çirkin tavırdan dolayı şayanı teessürdür. Ancak bir muallimin de 
talebesini tecziye için zabıtaya başYUrmak ıstırarında kalması 
aynı derecede teessüre şayandır, sanırız. 

f'ilistinden Ayrılmağa gelmez 
Londra 13 (A.A) - DeyliMeyl gazetesine göre Filıstindeki in· 

giliz kuvvetlerinin b:ışkumandanı general Dili ayrıldığı tak· 
dirde yeniden karışıklıklar çıkması ilıtimalinden endişe ederek~ 
mezuniyetinden muvakkaten vazgeçmeğe karar vermiştir. 

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

Palamutun standardize işi 

Palamutların beş tipe ay
rılması kabul edilmiştir 
Alakadarlar, bir raporla keyfiyeti 
lktısat Vekaletine bildireceklerdir 

Palamutun standardize edil
mesi hakkında yapılan toplan· 
tılar tam bir anlaşma ile neti
celenmiştir. 

1 lktısat vekaleti iç ticaret 
umum müdürü Mümtaz ve 
ihrrıcat baş murakıbı Hakkı 
Nezihinin verecekleri rapo· 
ra göre bir nizamname ha· 
zırlanacak ve bu nizamname 

Haber aldığımıza göre, gece 
geç vakite kadar devam eden 
toplantıda, palamutun beş tipe 
ayrılması ve standardize edi- gelecek seneden itibaren meri-
lerek ihracı kararlaştırılmıştır. yete girecektir. Seneye, pala-
Bu toplantıda tipler tesbit mut ihracatı kontrola tabi tu• 
edilmiş ve y<!ni ihracat mer• tulacak ve bu beı tip esas 
kezleri bulunmuştur. olacaktır. 

······························································~························ 
KIZILAY BALOSU 

Dün S?ece 
'-' 

coşgun bir 
• , 

neşe içinde geçti 
- Raş!atafl 1 inci Sav/ada -

siyede getirttiği orkestranın 

ortalığa yaydığı neşeli hava 
içinde danslara başlanmış bu· 
lunuyordu, Saat bire doğru, 
artık eğlence kemale gelmiş ve 
davetliler coşmuştu. Dumanlı 

başları mesteden bir tango hava• 
sını diğer bir tango tak;p ediyor, 
yüzlerce çift ölçülü adımlarla 
dönüyor ve muttasıl dönüyor
lardı. Renk renk tuvaletler, 
geniş salonda çiçek demetleri 
manzarasını veriyordu. 

Hülasa, salon tam bir bahar 
manzarası gösteriyor, neş' eler 
dakikadan dakikaya artıyor, 

çoğalıyordu. Küçük salonlar 

dik .. Fakat yerde ne görelim? 
Yerde, kanlar içinde ve delik 
deşik olmuş Robertin elbiseleri 
olduğu gibi duruyor, lakin için· 
de kimsecikler yok.. Delikanlı 
dört beton dıvar içinden gaip
lere karışmıJ.. Biz zaten o ço· 
cuğun bir şeytan olduğunu, 

Berlin oteli vak'asından sonra 
anlamqtık .. 

Bu sözler üzerine Morgan 
büsbütün aklını oynatır gibi 
oldu ve yerinden fırlayarak, 

ikisine de hatırı sayılır birer 
tokat aşketti: 

- Defolun buradan .. Benim
le alay mı ediyorsunuz! miskin 
herifler.. Buna imkan varmı? 
şeytana periye inanan kimse
lerin teşkilatımda çalışmaya 
hakkı yoktur. 

17 bir elile yanağını tutarak 
ağlar gibi konuştu : 

- Bize inanmayorsanız ka
ranlık odaya gidüb, hakikati 
görebilirsiniz. 

Morgan böyle bir hadisenin 
vukubulabileceğine İhtimal ver-

yine yüzlerce kadın ve erkeği 
sinelerine çekmiş bulunuyorlar, 
Memleketin münevver simaları, 
münevver aileleri hep bir ara· 
da .• Saat ilerliyor, sesler yük
seliyor: 

ŞANZE LEDAMI 
Şimdi işte Kadril oynanıyor, 

Beri tarafta büfenin önünde 
ellerde içki dolu bardaklar do· 
)up boşalıyor. 

Bu neş'e gün ağarıncıya ka
dar gittikçe arttı, herkes ken· 
disine, bir yıl yetebilecek neş' e· 
yi muhakkak bu akşam topla
mış bulunuyordu. Bu neş'enin 
yaşanmasına vesile olan Kızıla· 
ya binlerce minnet. 

memelı:le beraber, soluğu ka· 
ranlık odada aldı. Hayreti .• 
Hakikaten ortada Robert 
yoktu ve yalnız elbiseleri du
ruyordu. Caketi alarak mua· 
yene etti.. Atmış olduğu 9 
kurşundan, 7 tanesi isabet et· 
miş ve her taraf kana bulan· 
mıştı ... Bu işe bir türlü akıl er· 
diremedi.. Gangesterlik haya
tında böyle bir hadise ilk defa 
başına geliyordu. Yedi kurşunla 
v~cu~u delik deşik olan 
bır kımsenin ölmemesine im
kan var miydi? Fevkalade ola
rak böyle bir bal baş gösterse 
bile, Robert her tarafı sıkıca 
kapalı olan karanlık odadan na
sıl ve nereye firar edebilirdi? 
Hem böyle çok kısa bir zaman 
içinde.. -

Oniıçe sordu : 
- içeriye ne vakıt girdiniz? 
- Derhal efendim.. Siz öl-

dürür öldürmez ... Aradan belki 
on saniye bile geçmemişti

Morgan ceketi yere atarak 
dışarı fırladı ve : 

- Bütün geçitleri kapatınız! 
Diye bağırdı. Binadan içeriye 
ve dışarıya kimseyi bırakma· 

Partiler ----· Söz verdiler 
Barselon, 13 (A.A)-Evvelce 

birbirine düşman olan partiler 
gün geçtikçe birleşerek bundan 
sonra birbirleri aleyhinde bu
lunmıyacaklarına dair söz ver
mişlerdir, Btı partiler harbın 

kazanılması için ellerinden ge
leni yapacaklarını beyan et· 
mektedirler. 

Marjari 
Mürettebatı ispanyaya 

Dönmlyor 
Varşova, 13 (A.A) - Ser• 

best Bask cumhuriyetinin bay• 
rağını taşıyan Mar jarı ismin
deki lspanyol gemisi Gaynia 
limanına gelmiştir. Serbest 
Bask cumhuriyetinin Valensiya 
ve Burgos hükllmetlerini tanı· 
madığı malümdur. 

Marjari geçen llkteşrinin yir· 
misinde Bilbaodan hareket 
ederek muhtelif limanlar ara· 
sında şimdiye kadar dolaşm1ş 
idi. Geminin mürettebatı dahi
li harp bitm.:den evvel lspan· 
yaya donmek istemediğini be· 
yan etmiştir. 

Roterdamda 
Su altında ilk tUnel 

inşası 
Roterdam, 13 (Ö.R) - Ro

terdamda se altında ilk tünelin 
inşası için mukavele imza edil
miştir. 2 milyon lngiliz lirasına 
malolacak olan bu tünel 1941 

senesinde bitecek ve Roterda
mm nehirle ayrılan iki kısmını 
birleştirecektir. Tünelde oto
mobiller, siklistler ve piyadeler 
için ayrı ayrı ayrı yollar bulu· 
nacaktır. 

Urla Halkevinde 
Urla, (Hususi) - Halkevi· 

mizin komite seçimleri yapıldı. 
Spor komitesine: Halim Yal· 

çıner, Niyazi Ocak, Şükrü Yal· 
bay, Hasan Can, Falih Algan; 

Ar komitesine: Bedri Ayok, 
Yaşar, lsmail Barlas, Feriha 
Barlas, Nadide Altay; 

Sosyal yardıma doktor Münir 
Ersoy, doktor Nebil Pek baş 
seçildiler. Yeni spor komitesi· 
nin tertip ettiği 4 bin metre 
bir koşu Urla ile Urla isk.:lesi 
şosası üzerinde yapılacaktır. 

Birinci ve ikinci geleceklere 
kıymetli hediyeler verilecektir. 

Ar komitesi faaliyetlerinden 
olarak musiki kolunu canlan
dırmağa karar vermiştir. ilk iş 
olarak Pazar günleri mandolin, 
keman ve piyano gibi çalgılar 
üzerinde dersler verilmektedir, 
Yakında (Mavi yıldırım) piyesi 
temsil edilecektir. 

yınız .. Bu esrar mutlaka çözül· 
melidir .. 

Sonra Gordona dönerek: 
- Derhal Şikagodaki ve di

ğer bütün şehirlerdeki şube· 
!ere telefon ediniz. Bir saat 
içinde, maiyetimde çalışan ne 
kadar adam varsa hepsi en yakın 
şubede hazır bulunsun. Umumi 
yoklama yapılacak .. 

Kimseye itimat edemiyordu. 
En emniyetli adamlarından iki 
kişiyi yanına alarak bütün bi
nayı, en gizli yerlerine kadar 
altüst etti. Fakat neticede hiç 
bir ip ucu elde etmenin imkanı 
olmamıştı .. 

Yorgun argın odasına çekil
di. Beyni zonklıyordu . . Çok 
bedbin olmuştu. O kadar ki 
neredeyse ruvelverini çekerek 
kendisini öldürecekti. En müş
kil ve en karışık hadiseleri 
bile derhal hallediveren büyük 
bir zekaya malikti. Fakat işte, 
şimdi en ufak bir aydınlık bu
labilmekten bile aciz kalıyGr ve 
13 ile 17 nin (Robert şeytandır) 
demelerine hak verir gibi olu· 
yordu. 

- DePam edecek-

'' Şubat uuı?' _. 
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Kocalara dair 
Dünkü " kurtlara dair ,. ya• 

zıda fındık, incir kurtları üte" 
rinde yapılan etüd, o davett• 
bulunmuş bayanlardan birçoğu• 
nun hoşlarına gittiğini JütfeO 
gönderdikleri tezkereden anla• 
dım. 

Bu tezkerede memnuniyet• 
!erini bildirdikten sonra, yaloıı 
kadınların fındık, incir kurdun• 
benzediklerini değil, biraz d• 
erkeklerin hangi mahluklar• 
benzediklerini yazmamı, ve ilk 
önce kocalan tasniften başlı• 
yarak kadının ençok haogİ 
kocayı sevebileceğini etüd et· 
memi emrediyorlardı. 
Doğrusu koltuklarım kabar

dı. işte emirlerini seve seve ye• 
rine getiriyorum : 

Kocalar, üç nevidir. Ekseri• 
yet " kazak, kılıbık " diye ilıİ 
cins zannederse de böyle de• 
ğildir. Aslında üç nevidir : K•· 
zak, Kılıbık, Ôdek... " Bati 
yerlerde ödük, hödük telaffıı% 
olunursa da doğrusu ödektir .• 

Kazaklar : Kadınları hükUııı· 
leri altına alan, onlara her sös• 
!erini geçiren; haklarında akl• 
gelmedik eza ve cefayı ref' 
görenlerdir. Kadınlar en çok 
bunları sayarlar ki tabiidir. Zi· 
ra insan mizacı tab'ında zıdd• 
maildir. Kadınlar güzel, nazik, 
ince, latif, vefakar, müşfik ol· 
dukları için kendilerinde bu• 
lunmıyan çirkinlik, kabalık, zır• 
tapozluk, vefasıdık, kötü kalp• 
!ilik ilah .. Gibi zıd zevkleri ka· 
zak eşlerde bulmakla tabiat 
kanununun hükmünü ifa ve 
müvazeneyi temin ederler. Tıp 
ve psikolojide bu nev'e " sa• 
diss " tabir olunur. 

Kılıbıklar: Kadının her dedi• 
ğini yapan, her hevesine bo• 
yun eğen, vefakar, müşfik ko• 
calardır. Kadınlar bunları biç 
sevmezler ki bu da tabiidir. 
Çünkü erkek mahluk dişi mab· 
lüktan başka biçimde yaratı!: 
dığından incelik, vefakarlık, 
yumuşaklık gibi dişilere mab• 
sus hasletlerin ı-rkeklerde bu• 
lunmasiyle tabiat kanununull 
müvazenesi bozulur. Tıp ve 
psikolojide bn nev'e "fetişist. 

tabir olunur. 
Ôdekler: Kadınları görünce 

titriyen, karılarından dayak ye• 
yen, bayanları suratlarına tükür· 
se yağmur yağıyor, diyenlerdir. 
Eşleri tarafından yüzleri tırma· 
!anıp alkanlar içinde kaldıkç• 
bunların keyiflerinden ağızları· 
nın suyu akar; bir kısmı da, 
karısı kapıyı açmadı mı, saba• 
ha kadar sokaklarda dolaş· 
mağı vazife sayar. 

Tıp ve psikolojide bunlar• 
"mazohist" tabir olunur. 

Kadınlar en çok bu kocaları 
severler. 

Sebebi?. Henüz anlıyamadı· 
ğımı itiraf ederim. Biraz mii· 
saade buyurulsun da lazımge• 
len kitapları toplayıp etüd ede• 
yim.Belki bir cevap verebiliriıı>• 

TC>:E>-c.J"~ 
Yeni Asır - Gelecek nüsha' 

mızın Tarih köşesinde çıkacalı: 
"Ôdek bir sadrazam., yazısı~1 

okumalarını şimdiden kariler•• 
mize salık veririz. 
------~--.-

Sabotaj 
Clnayetlerlnden haber 

alındı 

Londra 13 (Ö.R) - BahriY" 
nezareti Avu~turalya harp ge' 
milerinde komünistler tarafın' 
dan yapılmış bazı sabotaj cina• 
yetlerinden haberdar olmuştııt• 

Prens Pol 
Hırvat reisiyle görUtlll 

Belgrad, 13 (Ö.R)- Krallılı 
naibi prens Polun Hırvat paf' 
tisi lideriyle görüşmesi Sırp ' 
Hırvat uzlaşması ile alakad•' 
bulunmaktatl--

4 
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Valensiya top sesleriyle uyanmıştır 
Bir asi harp gemisi şehre 20 mermi atmıştır 
Malagada şimdi de 120 avukat kurşuna dizilecek 

Pıı . 13 ô ad rıı, ( .R) - Valenıi- ı 
an haber veriliyor: Bu sabah 

=·~ . 2 de şehir şiddetli top 

h 
8 erıyle uyanmıştır. Bir asi 

arp ge . . h" . . mısı şe ır üzerıne, 
t•ıı:ıaı · t'k . bü • 11 ı ametınde, bazılan 
le ~uk Çaplı olmak üzere, 20 
Ilı~ •r mermi •tmıştır. Bunlar 
kilgor• k~yü y•kınınd•ki mev
t bere düşmüşlerdir. Hemen 
~ a.ffuz işareti verilmiş ve 

: alı büyük bir sükünet gös· 
~rıııiştir. Hükümet tayyareleri 
b ten•da t•yyare karargahını 
oıııbardıman etmişlerdir. 
Roma, 13 (Ô.R)-Malaganın 

2~P~ından sonra birçok kızıllar 
llıd:llıyetçiler tarafından esir 
e İfmitlerdir. Bu suretle ele 
ıreçirilen milislerin sayısı bin 
•ek· 
1• ız Yüz kadardır. Nasyona-
.;•tlerin Almeria istikametinde 
1
t eri hareketleri devam etmek· 
ed' b ır ve buna engel olan ancak 
•v•ların bozukluğudur. 
Roma, 13 (Ô.R)- Salaman

ıra~an bildirildiğine göre bu 
l~h~rdeki avukatlardan yüz yir
~d•ıı rejime muhalif oldukları 
1 d' • 
1 ıaaıyle mahkemeye verilmiş-

l
erdir. Avukatlar kendi kendi-e .. 
rını müdafaa etmektedirler. 

b Cumhuriyet müddeiumumisi 
Unların idama mahkfim edil

llıelerini istemiştir. 
b· P.fadrid, 13 (A.A) - Havas 
ıldiriyor: 

L: Asiler dün gece Garp par
b~ıı~a taarruza geçmişlerse de 
f Ulun hücumları milisler tara
~n~an geri püskürtülmüştür. 

sıler dağınık bir şekilde kaç
ına· 

1• 1 
ga mecbur olmuşlardır. Mi-

•: e.r bu arada üç siper işgal 
~ ıtıışlerdir. Üniversite mabal
esi örıu·ndek" h" kü t b sı· . ı u me cep e 

§imdi düzelmiştir. Ve Meucleu 
~~ntakasiyle irtibat tesis edil· 
... •şiir. 

•t P.fadrid, 12 (A.A) - Matbu
ııı v.e halk, düşmanın ilerle· 

8 
~sırıe mani olmak için umumi 

t' erberlik ilan edilmesini is
b:~~ldedir. Müdafaa meclisi 
,;·ı uınet merkezinin müdafaa
le~~ ~emin etmek için alınacak 
P • •

1rler hakkında bütün siyasi 
•rtıler f"k· 1 • • lwf· . ın ı ır erını sormuştur. 

etıil:lısl.erin garp parkında elde 
bu _lerı muvaffakıyete rağmen 

ır.::_nlerde asilerin şiddetli bir 

taarruzuna intizar edilmekte
dir. 

Hüklimet makamatı milislerin 
düşman tarafından yapılacak 
taarruzları akamete uğratmağa 
muktedir bulunduklannı beyan 
etmişlerdir. 

Madrid 12 ( A.A ) - Öğ
leyin müdafaa meclisi tarafın· 
dan neşredilen bir tebliğe gö
re Meuclea mıntakasında hıı
kümet kuvvetleri taarruza ge
çerek mühim bazı mevzileri iş
gal etmişlerdir. Bu kuvvetler 
ayni zamanda Los Rozes mın
takasında da muvaffakıyetli 
hüc·ımlar yapmışlardır. 

Cephenin diğer mıntakala
rıno a da bir değişiklik yoktur. 

Salamanga 13 (Ô.R)- Nas
yonalist harp gemileri "T ros
kan" adlı bir Sovyet vapurunu 
zaptetmişlerdir. Vapurda is
panya kızıllarına ait birçok 
harp malzemesi vardı. Vapur 
nasyonalistlerin kontrolll albn· 
daki bir limana ııevkedilmiı ve 
içindeki malzeme mlisadere 
edilmiştir. 

Salamanga 13 (Ô.R)- Nas
yonalist tayyareler Almeria'ya 
70 kilometre mesafede mevzi
leri bombardıman etmişlerdir. 
Madridin 150 kilometre şimali 
şarkisinde bazı mevziler itgal 
edilmiştir. Madrid cephesinde 
O niversite mahallesinde kızıl
ların hlicumlarını pllskllrten 
nasyonalistler 3 top ve 3 mit
ralyözle 4 O Fransız olmak 
lizere birçok esirler almışlardır. 

Londra, 13 (Ô,R) - Geçen 
gün ademi müdahele tali ko
mitesinde Portekizin ispanya 
ile kendi arasındaki hudutta 
beynelmilel bir kontrol kolunu 
reddetmesiyle ortaya çıkan 
nazik vaziyet henüz halledilmiş 
değildir. ispanya mesP.lesinde 
bilhassa alakadar olan altı dev
letin, yeni Ingiltere, Fransa, 
Sovyet Rusya, Almanya, ltalya 
ve Portekizin mümessillerinden 
mürekkep altı kişilik hususi 
tali komite dün toplanmıştır . 
Bu celsede Portekiz delegesinin 
teklif edilen uzlaşma projesi 
hakkında hükümetinin görüş· 
)erini bildireceği umuluyordu. 
Bu projeye göre portekiz 
yoluyla ademi müdahale taah
hütlerinin ihlal edilmemesi 

!.,a:ıan : Tok Dil Tefrl ka No: ıo• 

kii Başlangıci yle kapı dibine çö- ı d.:· ~ere serpe bir yorgun bağ
" 

1 
Urduktan sonra başından 

.. eçell) . b 
d•r h erı aşından sonuna ka-
lllllattı~ıııen hemen bir solukta 

ıır~ofıı Mehmet paşa bu telaş 
dib·

1
'

1
llda ayağa kalkmıı, kapı 

ile ~k z l;ıfa 
11

• ço en agarcıbaşı Mus-
di I gayı merakla koyu, ko 

il eıni r O 
'14diıe ~ 1

• sküdarda geçen -
t;ıll , _ llın son macerasını anla

~garcıbaşr -o . 
dil d~ sklidar etrafımda dön-
lltb, ~n~ü, .s~lar birbirine ka
rele . ogazıçı latanbulıın mina-
0,k~d tepesine çıktı, Is tan bul 
11111 kara kanştı, bir de bak

ı kendime kayıktayım. 

Herifler azılı! onlar bıyıklı 
Mahmudu vermediler .. 

Diyip dururken, Sofu Meh
met paşa kızmış: 

- Tüh! Allah müstahakını 

versin senin? be herifi Oskü
dara yalnız gidilir mi? Seni 
böyle kara göz kıyafetli! mas
kara suratlı, ipe, sapa gelmez 
sözlerle ağzına geleni savuran 
gorunce tahii bu mukabele 
olacak .. Hay Allah müstahak
kını versin! 

Odada Yeni çeri ağası da 
vardı. Yeniçeri ağası biç yerin
den kıpırdamamış, fakat ses
sizce bütün muhavereyi dinle
miıti. Sofu Mehmet paşanın 
soıı sözü üzerine çubuğunu 

için nezaret Portekiz limanla
rında yapılacaktı. Fakat bu 
limit tahakkuk etmemiıtir. Zi
ra Portekiz delegesi bu me
sele hakkında don hnknmetin· 
den hiçbir talimat almamıştı. 
Bu sebeple ademi mlldahale 
ve kontrol işine hikim olan 
bu mOhim meselenin bir neti· 
ceye ulaştınlması gelecek haf
taya kalmış ve kararın bu su
retle geriye bırakılması hiç te 
nikbin olmayan tefsirlere yol 
açmışhr. 

Sol cenah lngiliz gazeteleri 
ispanya meselesi hakkında sa
bırsı:ı.lık belirtileri göstermeğe 
başlamışlardır. Liberal ve işçi 
gazetelerin harp muhabirleri 
ispanyanın cenup cephesinde 
-Malagada• yapılan askeri 
hareketlere ecnebt g6nlllln 
ve müfrezelerinin temin ettik
leri yardım hakkında tafıilitla 
dolu telgraflar çekiyorlar ve 
bu yabancıların iştirik ettik
leri harp sahnelerinin dehşet 
ve mezalimini kaydediyorlar. 
Gazeteler bu vaziyete rağmen 
ademi mlldahale prensibini fili 
ve hakiki bir hale sokmak 
için sarfedilen gayretin bir ne
ticeye ermediğini teessüfle 
müşahede etmektedirler. "Oa
ily Herald" bu şartlar içinde 
tesirleri ancak General Franko 

lehinde olan bir ademi müda
hale anlaşmasının muhafaza• 
sında fayda olup olmadığını 

bile açıkça sormaktadır. 
Paris 13 ( Ö.R ) - Ademi 

müdahale komitesinde Porte
kizin vaziyeti Fransız gazete
leri tarafından şiddetle karşı
lanıyor. " Populaire " diyor ki: 
Ademi müdahale komitesinde 
Portekizin takındığı tavır ve 
hareketi tefsire imkin yoktur. 
Bu hareket, ademi mlidabale
nin filen tahakkukuna karşı 
aylardanberi yapıla gelen sis
tematik sabotajın devamından 
ibarettir. Bunun açıkça takip 
ettiği maksat ta lspanyol fa
şizmine yardım etmektir. Tali 
komitenin dünkll içtirıaı hiçbir 
netice vermemiştir, 

Zira Portekiz mümessili hü
kümetinden kat'i talimat al
madığını söylemiştir. Son ha
berlere göre Portekiz kendi 

eline alıp çekerek, dumanını 
savurduktan sonra: 

- Paşam! zaten bu adamın 
iş görmek hüneri yok iken si
zin bu mühim umur ile onu 
tavzif etmeniz akla yakın de· 
ğildi, kusura kalmayın, defedin 
şunu şuradan biz bunun çare
sine bakanz elbette .. 

Diyip müdahale etli,. 
Bu müdahaleli söz, Sofu 

Mehmet paşaya kar edince: 
- Çık dışarı be herifi haki

katen seni adam sayıp gönder
diğimize bize sad he7.ar teessüf! 

Zagarcıbaşı Mustafa ağanın 
her taraftan sonra bir de Vezir 
yanından koğulması sırasında, 
lstanbulda müthiş bir kepaze
lik doğmuştu. 
. . . . . . . . 

Kahya Haydar ağa zade, 

topraklannda beynelminel bir 
kontrol tesisini redde daima 
karar vermiı bulunmaktadır. 
Fakat buna mukabil Lizbon 
hnkOmeti galiba mahdut salA
hiyetli lngiliz mllşahitlerinin Por
tekiz • ispanya hududunda 
bulunmasını kabul edecektir. 
Portekiz sahilinin kontrolline 
gelince, Lizbon hllklimeti ıim
diye kadar buna muvafakatini 
bildirmemiştir. Şunu göz önün· 
de tutmak gerektir ki Porte· 
kizin bu meselede inat etmesi 
hususi bir manevra icabıdır. 
Portekiz diğer iki Faşist hükli
metle tam bir anlaşma dahi· 
!inde hareket ediyor. Zira Al
manya ve ltalya ile Portekiz 
arasında hakiki bir it b6111mü 
vardır, 

Berlin ve Roma hllkllmetleri· 
nin takınamıyacaklan bir vazi
yeti Lizbon hııknmeti almakla 
bu iki hllkOmete asilere adam 
ve malzeme göndermek yo
lundaki faaliyetlerini tamam
lamak için vakit kazandırmak 
maksadını güdllyor. 

"Oeuvre., gazetesinde de 
Genevieve Tabouis şu iza
hatı veriyor: Baılıca alakadar 
altı devlet mümessillerinin içti
maında Portekiz ı<!firi Lord 
Plymouth'a cesaret verici hiçbir 
haber getirmemiştir. Mevcut 
kanaat Portekiz kara hudut
larında olduğu gibi, deniz yo
luyle de her kontrolü reddet
mektedir. Fakat Lord Ply
mouth komiteyi faaliyet halinde 
tutarak diğer telkinlerin müna· 
kaşasını mümkün kılmak için 
talimat almıştır. Ancak şimdiki 
halde hiçbir celse tarihi tesbit 
edilmemiştir. lçtimaın herhalde 
gelecek hafta sonundan evvel 
yapılamayacağı tahmin ediliyor. 

Tebliğ 
neşredilmiyecek 

Helsi, 13 (Ô.R)-Finlandiya 
hariciye nazırının Moskovaya 
yaptığı seyahat hakkında hiç 
bir resmi tebliğ neşredilmiye• 
cektir. Esasen bir martta vazi
fesine haşlayacak olan yeni 
cumhurreisinin ibtıhabı sebe
biyle şimdiki kabine o tarihte 

~ islifa edecektir. 

zavallı ve her şeyden habersiz 
sipahi oğlanının kollarını bağ
lıyarak, Sofu Mehmet paşaya: 

Biz bir hayli sipahi ya
kaladık, içlerinde en azılılan 
elimizdedir, ne ferman buyuru
lur?. 

Diye haber salmıf, Sofu 
Mehmet paşa da: 

- Siyaset meydanına gölü
rüp, boyunlarını urup taban
larına ok sokup, kafalannı 
dahi mızrağa alıp, çarıı orta• 
sına ilka eyliyelerl 

Diye katillerini emretmişti. 
Verilen bu emir yerine gel· 
mişti, zavallı iki sipahi Şehza
de camii meydanına götürüldü
ler. 

yok. 

Bize kıymayın .• 
Günahımız, kusurumuz 

- Canımızı bağışlayın. 
- Etmeyin, amanınl 
Feryadiyle hüngür hüngür 

Sultan Ahmet camii sokakları 
etrafındaki sokaklarda ya· 
kaladığı ve karşılarına Zagar
cıbaşının çıkıp ta, onu koğa
larken birisini kaçırdıkları üç 1 

siyaset meydanında ağlayan iki 
biçarenin başlarını kahya Hay
dar zade kopardı. 

::sanna 5 

lngiltere müthiş silahlanıyor 

Harp, şimdiye kadar 
bu derece büyümedi 

Ingiltereni silahlanmasına sarfedilecek 
400 milyon Almanyada heyecan uyandırd 

Londra 13 (Ô.R) - Harbiye ı grubu bilyle bir ıiyasete tid
Naun Duf Cooper aıkeri ba- detle muhalefet elmeğo karar 
ıı mOesaıııeleri ziyaret ettlkden vermiştir." 
sonra mOhiın bir içtimaa riya- Morning Post gazetesi soı-
set etmiı ve ıu beyanatda bu· yalistlerin hükümetin finans 
lunmuştur : programını hayretle karşıla· 

Avrupada harp tehlikesi hiç maaına şaııyor. Zira bu progra-
bir zaman bu kadar bllyllk olma- mın beklenmiyen hiçbir şeyi 
mııtır. Avrupa her za- ihtiva etmediğini ı6ylüyor. 
mandan ziyade ıilahl,dır Taymiı gazetesi Sosyalistle-
ve en iyi g6rlic0 müşahitler tin ciddi ekonumik akislerden 
bile bi~ fellket.i ilnceden haber t~mamı:n yanlış olduğunu bil-
veren ışaretlerın bOyDk harp· dırerek diyor ki: 
t~nh~~ hiç bir zaman aıll "Atlee 1931 de işsizler için 
ıımdıkı derecede bliyük ve heye aktedilen ve miktarı şimdikin-
can verici olmadığmı itiraf den çok daha az istikrazın da-
ediyorlar. Vaziyetin bu !:arar- bi finansal istikrarı sarstığını 
sızl~~ı kar!1•1~ında dm:liye ~azırı söylemiştir. Fakat bu iki istik-
lng-ılız mı 1 ~~ a aa P anını raz birbiriyle mukayese edil-
tamamlamak ıçın avam kama- mez. 1931 deki hlikü t ·ıı . 
rasından 400 milyon liralık bir tin itimadını h~ · b 1 me mı de 
• • • • •iZ u unmıyor u. 
ıstıkraz ıçın ruhsat aramağa Deyli Meyi gazetesi dört yüz 
mecbur kalmıştır. • milyonun çok az olduğunu bil-

Londra 13 ( A.A) - Sala- diriyor. Ve h'· k.. t h' 
h h f'Jd .. 1 d".. u ume enaz ır 

iyettar ma .a 1 e ıoy en ·~·: milyar istemek cesaretini göı· 
ne göre Malıye nazırının mıllı t ı· ·d· d' 

400 
.
1 

erme ı ı ı, ıyor. 

mOdafaa için mı yon lngi- N K 'ki · · 
. · b ı· • ı . evs ronı gazetesı ıse 
Jız lırasına a ıg o an yenı tah- · d.k. k "k · t• b" 
· d • h kk d ki şım ı ı e onomı vazıye ın ır 

sısat alın ıgı a ın a be- · tik kd' .. 't ı d • 
yanatını mühim askeri ıslahat ıs ~az .a ıne musaı 0 ma ıgı 

k
.b d kt" vergılerın arttırılmasının daha 

ta ı e ece ır. d - ı · k · d d" 
L d 13 (A A) G 

ogru o acagı anaatın e ır. 
on ra, . - a~e- . 

teler milli müdafaa için 400 Berlın,. ?3 (A.A) - Milli 
milyon sterlinlik bir istikraz mO~affa açın beş sennede sar-

kd. meselesi h kk d fedılmek Hzere 400 milyon 
a ı a ın a uzun I T I' b l 
tefsirlerde bulunuyorlar Deyli ngı ız ırasına a iğ olan 
Telgraf gazelesi bu ;edbirin bir istikraz a~tedildiği ha~-

! 200 ·ı 1 k kında evvelkı gHn Nevıl· evve ce mı yon o ar11 
derpiş edilen istikrazın şimdi le Çemberlayn tarafından avam 
400 milyona çıkanlmış olma- kamarasında yapılan beya-
sından dolayı hayret edilmek- nat burada büyük bir be-
tedir. Evvelce vergilerin tez- yecan uyandırmıştır. Alınan 
yidi tasavvur edilmişti. gazeteleri bu havadisi ilk say-

Gazete bundau batka tesli- falarında neşrederek sulh za-
hat için 1937 bütçesine ko- manında Ingilterede görülme-
nulacak tahsisat 170 mil· miş olan bu silahlanma siyaseti 
yon olarak tahmin edildiğine dolayısiyle hayret göstermekte-
göre !>u rakamı beşle darp ve dirler. 
sonra 400milyona ilave edilince 
leslihat programının beş yıl 
zarfında 1 milyar 200 milyon 
sterlin sarfını istilzam edece
ğini hesap etmektedir • 

Deyli Herald gazetesi büt
çede her sene için 200 milyon 
derpiş edildiğini, buna 400 
milyon istikraz da ilave edilin
ce beş sene için bir milyar 
400 milyon sterling ~arfedile
cek demek olduğunu, yani her 
lngilizin milli müdafaaya 30 
lngiliz lirasiyle iştira~ edece
ğini yazarak diyor ki : 

"Bu suretle vergilerin tezyidi 
gayri kabili İçtinap olacaktır. 
Fakat derhal içtimaa davet 
edilen işçi partisi parlamento 

Birbiri arkasına b11şları mey
dana uçan bu masumların göv· 
deleri depreşip, tepinirken baş
ları da gözleri dehşetle, ağız

ları kanla açılmış bir halde 
Adeta başlı başına canlı imişler 
gibi bir hayli yuvarlandılar, 
topraklara bulandılar, başlar 
kanla ıslanmış toprağın çamur
larını korkunç ynzlerine bulaş· 
tırırken, g6vdelerde gırtlak
larında: 

- Hırrrl 
- Hırrrrl 
Ederek son seslerini salmış

lardı .. 
Yeniçeriler bu biçarelerin ka

falarına mızrak, ayaklarına da 
demir sokarak, birkaç gezdir
dikten sonra Şehzade camii 
meydanına mızrak ve demire 
takılı cesetlerini çakıp te,hir 
ettiler. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
Osküdardaki bıyıklı Mahmut 

kendisini alıp götürmeğe gel
diklerini haber alınca küplere 
binPl~ 1 

Yuda heykeli 
Roma, 13 (Ö.R) - Haile 

Selasiye tarafından Adis-Abe
banın en büyük bir meydanına 
vaktiyle dikilmis olan Yuda 
Arslanı heykeli Napoli yoluyle 
Romaya gönderilmiştir. Heykel 
Romada Zafer bulvarına rekze
dilecektir. 

Mısır kralı 
seyahate çıkıyor 

Kahire, 13 (Ö.R) - Kral 
Faruk validesiyle birlikte bir 
Avrupa seyahatine çıkacaktır. 
Bu seyahatin şubat sonlarında 
olacağı söyleniyor. 

- Bu ne kepazelik! Yaptıkları 
yetmiyormuş gibi bir de benim 
başımı mı keseceklermiş. Vay 
vay vay! Zaten ben Osküdara 
hazırlanıp, toplanıp üstlerine 
yürümek için geçtim, nerede 
kaldı, (bıyıklarını burarak) bı
yıklı Mahmut ne olduğu belir
ıiz heriflere teslim olacak •• 

Diye haykırmıştı. 
. . . . 
Teslim olan celpler, acemi 

neferler ve bazı sipahiler, şeh
ıade camii meydanında üç bi
çare Sipahinin başları kesilip, 
cesetleri türlü hakaretlere uğ· 
radığını duyunca, vesveseye 
dllştliler. Hepsi de leker, çifter: 

- Bunlar bizi birer, ikişer 
avlayıp gizlice, aşikarca kır
mak istiyorlar. Başımızın çare
sine baka ıml 

Kaygusiyle uzakta, yakında 
ne kadu sinmiş ve sığınmış 
acemi oğlanı, sipahi varsa ha-. 
b erleştiler. Can kurtarmak te· 
laşına düşen bütün teslim ol
muş ihtilalcılar bir gün içinde 
Sultan Ahmet camiine oluk 
oluk aktılar. 

- Sonu var -
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Holliv yıldıZ 
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mü tem diyen 

Oermaine Aussey 

Bir yıldız 
çıplak 

tren e yarı 
kalmış ... 

Fransız sinemasının en se· sonra trenin nihayet bulduğunu 
vimli simalarından biri olan görmesin mi? Meğer kendi va-
Germaine Aussey Saint • Ma· gonu çoktan trenden ayrılmış .• 
urice giderken garip bir vazi· Genmaine lsviçreye giden 
yetle karşılaşmıştır. Artist va· trende kalmış ... 
gonunda soyunmuş, makyajını ZavaJlı artist gece gömle· 
bozmağa çalışırken kapı çalın- ğiyle Bern'e çıkmış .• Vaziyetini 

• 
ı y iZ 

Cecil de Mille'e göre Holli
vud, daimi surette yeni yıldız 
yetiştirmeğe müsteit bir mu
hittir. Ancak nedense bu si
nema şehrine gelen yıldızlar 
uzun müddet sahne hayatında 
muvaffakıyet gösteremiyorlar. 
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mış, dostlarından biri: izah edinceye kadar hayli ko· Paramunt tarafından açılan 
- Germaine briç oyoıya· mik sahneler geçirmiş.. " Sinema Yıldızı mektebi ., bir 

cağız. Sen de gel diye sesle- Aşk vecizesi çok heveskarları yetiştirmiye 
niyor. Joan Cravford aşk sahasında başlamıştır. Fakat bunlar tah· 

- Gömlekleyim. istirahate vecize savurmakla meşhurdur. silli insanlar olmadığı için uzun 
ihtiyacım var. Beni mazur gö· işte genç k•z!ar için söylediği zaman muvaffakıyet göstere-
rün.... vecizelerden (1) biri : miyorlar. Ferd Mac:nuray gibi 

- Nazı bırak canım. Şam- -" Bir erkeği memnun eden bir anda parlayıp ta sönen 
panyalar hazır .. Üzerine Man- şey bir defa öpmektense iki artistler çoktur. 
tonu al, gel... defa öpülmektir. Şu şartla ki Bir Japon ylldızı Parlate 

Germaine musırrane davet- öpüşünüz ses vermemek şar· Japonların en meşhur yıldızı 
lere dayanamıyarak ipek kom· tiyle .. ,, Miçika Tanaka şimdi Pariste-

• e r yoı· 
hdır. Julius Meine ile izdi· 
vacım ailemin beni reddet· 
mesini mucip olmamıştır. Bilakis 
onlardan hala ayni şefkat ve 
sevgiyi bulmaktayım. Fransada, 
Avrupanın diğer taraflarında 
kazandığım muvaffakıyeti ka· 

zanacak mıyım? Fransızcayı 
bir Japon şivesiyle konuştuğum• 
dan boşa gitmemekten korku· 
yorum. 

Holllvud'da bekirlar 
ekseriyette 

Yapılan bir hesaba göre Hol· 
livud uufusunun yüzde 64 ü 
b~kardır. Bu netice, sinema 
şehrinde serbest izdivaçların 
fazla oluşuna atfediliyor. 

Bir anlaşma 
binezonu üzerine mantosunu Lily Damıta dir. Ve kendisini ziyaret eden 

L 1 d Şimdiye kadar Fransız filim• 
atarak terliklerle bir kaç va- i y Damita mayıs ayı için e bir gazeteciye şunları söyle-
goo ilerideki kompartimana geçi· zevciyle birlikte Istanbula ge- miştir : !erinde seyrettiğimiz tanınmış 
yor.Gecenin birine kadar içiyor· Jecek ve bir hafta kalacaktır. - Almanya - Macaristan ve sinema yıldızı T AMARA DESNI 
lar. Oynuyorlar ••• Uyku zamanı Meşhur yıldızlardan Cinger Ro· Avusturyada çok samimi bir lngiliz ıtüdyölerinden biriyle 
gelince dostlarından biriyle gers te Balkanlarda bir seya- kabul gördüm. Hayatımm bü- anlaşmıştır. lngilterede çevire· 
kompartimanına dönmek isti- hat yapacak ve: Atinaya gide- yük kısmı Avrupada geç- ceği ilk filim "lngiltereyi saran 
yor. Birkaç vagon geçtikten cektir. miştir. Kocam bir Avrupa· ateş,, tir. ................................................................................................................................................................................. 

"Erkekler allah değildir ,, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Erkeğe hakim olan kadının 
andıran kıskançlığı filmin ru 

"Erkekler Allah değildirler,, 
filmi İngiliz stüdyolarının mu· İ 
vaffakıyetli bir eseridir. Ot
hello bu komedi dramati~e 
mesnet olmuştur. Büyük Ingiliz 
şiiri Shakespeare: "Erkekler 
Allah değildirler " sözünü 
Desdemone söyletmişti. 

Filmin başlıca personajı ar· 
tistlerden müteşekkil bir yuva· 
dır. Burada Desdemone kıska· 

nan Othello rolünü oynıyan 
değildir. Şüphelerin kemirici 
heyecanları içinde çırpınan 

adnm Desdcmone (Gertrude 
Lnvrence) dir. Aktör bu müthiş 
şüphelere nibayet vermek için 
l<arısanın boğazını sıkacaktır. 
Fakat (Miriam Hopkins) ten 
başkası olmayan bir seyircinin 
fer yadı onu itidale avdet etti· 
rccektir. Birinci Otbello akşa

mı mCnekkidlerin en yamanı 
tiyatrod&>n hiddetle ayrılmış, 

kendi sekreterine henüz ilk 
defa olarak sahneye çıkan ak
törün bütün karyerini mahve
decek kadar şiddetli bir ten· 
kid yazdırmı~tır. Münekkid ya
zısını bitirince 2'itmiştir. 

bir ana şefkatini 
nu eşkil etmektedir 

Mirian Hookins 

Az sonra bir aktris münek· 
kidi ziyaret ediyor. Bu kadın 

münekkidin amansızca tenkid 
ettiği aktörün karısıdır. Koca-

sını o kadar hararetle müda· 

faa ediyor ki bundan mütees· 
sir olan Miriam Hopkins biraz 

önce yazılan yazıyı parçalıyor. 
Onun yerine aktörü mazur gös· 
teren bir ikinci yazı yazarak 
gazeteye gönderiyor. 

Yazı tesirini yapıyor. Genç 

aktör az zamanda büyük ıöh
ret kazanıyor. Bir gün karısı 

ona bu hizmeti yapan genç 
kızı (Hopkinsi) takdim ediyor. 
iki· genç birbirinden hoşlanı-

yorlar. Hatta sevişiyorlar. Fa
kat aktöriln karısı Hop· 

kinsten kocasını kendisine bı
rakma!lını istiyor. Hopkins bu

na razı oluyor. işte o zaman 
ikinci othello sahnesiyle kar· 

ıılaşıyoruz. Desdemone Karı· 

sını öldürmek istiyor. Fakat 

bir kadının ana şefkatini an· 
daran kıskançlığı ona hakim 
oluy_or. 

t4 :.;ubat taı~7 

lngiliz filimleri rağbet görmiyor 

Çarli Çapr n ( Şarlo ) ya 
göre buna e il -
lerin aile filmi ol • 

asımış 
• 

lngilterede çevrilen filimlerin 
bir çok memJeketlerde rağbet 

görmeyişi &on günlerde lngiliz 
gazetelerini yakından alakalan· 
dırıyor. Gazeteler bunun se· 
beplerini araştırırken dünyanın 
belli başlı sinemalarıoı idare 
eden kapitalistlere, operatör· 
lere ve san'atkarlara baş vur· 
muşlardır. 

Büyük sermayelerle işliyeo, 
lngiliz hükümetinden büyilk 
yardımlar gören ve icabında 

lngiliz harbiye nezaretinin mü· 
zaheretiyle filim çeviren lngiliz 
stüdyolarının gösterdikleri bu 
zaaf hakkında muhtelif tah
minler ileri sürülüyor, birçok 
mütalaalar ortalığı altüst edi
yor. 

Fernand 01avey 
Çarli Çaplin Sunday Eks

pres'te aşağıdaki cümlelerle bu 
meseleye temas ediyor: 

"Ortada kocaman bir telakki 
meselesi mevzuu bahistir. Me
ıeli Hollivud'da çevrilen filim
Ierin hepsi de dekor içinde bo· 

ğuluyor ve seyredenlerin göz· 
!erini dolduruyor. Bunlar daha 
popüler filim!erdir. Görücünün 
zevki birinci plana alınmıştır. 

lngilterede çevrilen filimlerin 
az görücü toplama!ôı ve birçok 
memleketlerde ikinci ve hatti 
üçüncü dereceye ayrılmacıı, bu 
filimlere mahsus hususiyetler• 
dir. Bir lngiliz filminde iki şey· 
le karşılaşıyorsunuz. Bunlardan 
biri gözyaşıdır. Diğeri parlak 
bir tebessümdür. lngiliz filimleri 
yapılışı itibariyle bir ailenin beş 
yaşındaki çocuğundan yetmiş 
yaşmdaki ihtiyarına kadar 
fayda verir. Eğer lngiHz filmi 
için daha fazla görücü toplan· 
ması lazımgelirse, bunları aile 
filmi olmaktan kurtarmak la· 

ve foan Blo11dell 
zımdır .. 

Halkın istediği bu değildir. 

Fakat lngilizlik için bu lazım· 
dır. Çünkü bir mana ifade 
eder. Bir şey anlatır ve görü
cüye istifadeli bir çok şeyler 
temin eder. 

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

Bir yıldız feyezanda 
boğularak öldü 

Miteil/e Bal/in Pt1pe le AJoko J ilminde 
Şimali Amerikada Pasifik 

oseam sahillerinde müthiş tah
ribat yapan feyezanfarda otuz 
sinema artistinden müteşekkil 
bir grup Kaliforniyanın cenu
bunda Kernvilde suların hücu· 
muna uğramışlardır. Tanınm>ş 
yıldızlardan Judith Allen'le 
birlikte üc sinema artisti bo· 

ğulmuş, diğerleri müşkülatla 
canlarını kurtarabilmişlerdir. 
Judith Ailen bir çadırda uyu· 
makta idi. Suların ani baskını 
karşısında çadırdan dışarı çık· 
mağa imkan bulamamıştır. 

"Yeşil gözler,, filmini Temple 
ile birlikte ovnamıstı. 
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Emniyet, itfaiye ve sıh
hiye teşkilatları nasıl 

yardımımıza koşacaktır? 

/ madıkları takdirde en yakın 
bir ev sığınağına müracaat edi· 
lir. Burada da yer bulunamı.>~sa 
o halde en yakın bir evin met
haline girilir. Fakat kapı ve 
pençereler önünde durulmaz, 
ve her halde sokakta şuraya 
buraya da koşulmaz. Cadde· 
!erin tahliyesi 3 - 4 dakikada 
bitmelidir . • Ne oluyor merakı 
il~ kapı ve pençere açmak 
ö lümü veya ağır yaralanmayı 

intaç eder, hem kendisi, hem 
de diğerleri tehlikeye girer. 

TEŞKiLATLARIN V AZIFESI 
Etn•iyet, itfaiye ve sıhhiye 

t~şkilatları: Hava korunması 
tılıetinden hususi talim görmüş 
olıııakla beraber gene tamamen 
~.:s vazifelerine bağlı kalırlar. 

•ger kıt'alar ise, yeni teşkil 
ve lalim terbiye edilmek la
~lllıdır. Bu teşeküller mensup
.~rında birer mavi kolbıığı ve 
u~erinde yardımcı teşkilatlara 
aıt · 1 Şar.,tler bulunur. 
k Gaz arama ve temizleme 

1 
•t'aları: Taarruzdan sonra ka

:n gazları temizler. Gaz bom-
alarının büyük bir kısmı ek

~eri Ya Sarı haç grubuna (ileride 
. ahsedilecektir) ait mayiden 
~barettir. Uzun müddet yerde 
alır •e pek yavaı h:bahhura 

(uçınıya) başlar ki, temizlenin
ceye kadar yerde dııimi bir 
tehlike teşkil eder. Bu neviden 
olan ı.ehirli maddeler cildde, 
~okunduğu yerde yara açar. 

u sebeple gaz arayıcılar hu
sııai gaz elbisesi giymiş olarak 
Ya kiaıyevi vasıtalarla, yahut 
~az birikintilerinin çıkcracağı 

0 kudan gazın cinsini anlıya
~~-k .. bulaşık yerin hududunu 

1 
uçuk filamalarla belli eder-

er Bu k" . k · raya ımse gırmez, ar-
adan gelen temizleyici takım 

Yerdeki zehirli maddeleri te
ttıizlt'rler. Bu temizleme işi, bol 
sıı ·ı · 1 e yıkama ve kireç kay
ına· .1 gı serpme suretiyle olur. Su 
; e. kloru karıştırıp bulaşık yer
erı fırçalarla silmek ve süpür
Dıek laıımdır. 

FENNi VE HUSUSi 
T KITALAR 

d ekuik zararların bertaraf 
c ibnesi ve yıkılmıya yüz tut
ttıuş evlerin :ı:ararsız hate ko
~Ulınası suretiyle caddeleri ser
i est bulundurmayı temin eder
i er. Tayyare taarruzu bittik
r en. Ve (tehli\<e kalmadı!) işa-
etı v .,d.k k d erı, ı ten sonra yu ar a 

Yazılı k t' 1 • G ı a ar vazıfeye başlarlar. 
!ikazlar tem;z!enir, yıkılma teh
lıa elerinin önüne geçilir, sonra 

lkın sok • k .. 
•aad . ~ga çı masına mu-
1'\ı e edılır. Uzun müddet du
i~u gazlar, ancak fenni şe

d e "e hususi kıt'alar tarafın· 
aı: teıniılenirler. 
H iŞ BAŞINDA 

•I ~r ç;,iışılan müessesede şah-

.ı\I orunma tedbirleri alınır. 
arllı · 

Ilı . ışaretile tayyarenin gel· 
esı ar d 

Ilı a<ıın a o kadar az za· 
d:ıı b geçer ki bu müddet içi o· 

11• ' a~ka yerde çalışan birisi-
111 keııd' . 

kıt b ı evıne varmasına va-
ke u ttnaırıaz. Bu sebeple hEr-

9• l:uluııd • 
tuıı ugu yerde şahsi ko-
Tıpınk a iıııl< anı bulabilmelidir. 

ı b' e"·n , •r ev halkının, kendi 
• eıe korunm 'b' b' . Car b ası gı ı, ır tı-
et ane .. hd ay . musta emleri de 

1(, 
1 tıı:arethanede korunurlar, 

~y ~ orad,.ki müşteriler dahi 
nı }erd k 

llıal e orunurlar. Sine-
llr fab 'k 1 ttıe ' rı a ar, mektepler, 

· llıtırlar ki" ıçitıd • na ıye vasıtaları 
lar e _ve caddelerde bulunan-

Stg ınaldara ~irmelidirler. 

Müşterisi çok olan müessese· 
lerde bir de ( intizam kıt' ası ) 
olmalıdır. Esasen büyük en· 
düstrinin kendi yangın ve sıh· 
biye teşkilatı vardır. Bunu ba
va korunma sahasına da teşmil 
ederek, intizamı muhafaza kıt· 

• 1 
ası gaz arama ve temız .eme 

hizmeti, tahliye ve tamir takım· 
!arı, yangın, bekçi ve kurtarma 
kıt'aları yapılmalıdır. Şu halde 
büyük müesseselerdeki insan
ları da evlerde olduğu gibi 
(pasif ve aktif) kısımlarına ayır· 
mak lazımdır. Büyük ticaret
hanelerde, intizam, yangın ve 
sıhhiye kıt'aları yapmakla iktifa 
olunur. Bu kabil müesseselerde 
mükemmel tayyare gözetleme 
ve sada kestirme teşkilatı ve 
alarm merkezi, sığınaklara gi
den yolların açıkça işaretlen
mesi ve iyi havalandırma ted
birleri, postaların kuvvetlen
mesi, en yakın yardım yerle
riyle sağlam irtibat ve kudretli 
hir idare gibi hususlara fazla 
ehemmiyet vermek lazımdır. 

CADDELER 
Caddelerde ve nakliye vası

talarında bulunanlar için topla
ma sığınakları yapılmak ve 
yollar sarih surette işaret ve 
tarif edilmek lazımdır. Bu sığı
naklar da tıpkı hususi sığınak
lar gibi 20-30 kişi alacak hac· 
mi geçmemeii ve buna muka
bil adetleri fazla o!malıdır. 

Hastahaneler, kışlalar, ve hu
susi endüstri için alınacak ted
birler muayyen makamlar ta· 
rafından ittihaz olunur ve bu
rada zikri fazladır. 

Alarm 
Tayyyre c.ı rmında 

hareket 
Tayyare alarm işareti şöyle 

verilir : ilk evvel sirenler ( ca· 
navar düdükleri) 30 saniye 
çalar, sonra ikişer saniye fası· 
la ve beşer saniye devamla 
gene çalarlar. Bu işaret üze· 
rine her fNd bulunduğu yere 
en yakın sığınağa koşar, fakat 
tam bir sükfınetle ve tamamen 
gösterilmiş yol ve işaretleri ta

J.ip ederek. 
Mavi kol işaretlerini hamil 

korunma teşkilatının vereceği 
talimata harfiyen mutavaat 
edilir. Kadınlar, çocuklar ve 
sakatlar, önde olarak sığınağa 
girmek hakkını haizdirler. ika· 
metgahları terkten evvel mev· 
cut pençere kapakları, perde· 
)er vesaire iirtülür, ışık ve 
ateşler söndürülür, gaz ve su 
mus!uk!arı kapanır. Araba ile 
soka!da iken tayyare taarruzu 
oluua bir sığınağın bulunduğu 
yere kadar gidilir, araba dur
duru!ur ve sığınağa girilir.Atlar 
çözülerek ve eğer memnu de· 
ğilse tel veya lamba direkle· 
rine, şayet memnu ise arabaya 
bağlanır. Umumi vesait te du
rurlar ki yolcular inip sığınak· 
lara girebilsinler. Umumi sığı· 
nakların memurları kalaba
lıktan dola vı başka kimsevi al-

Açık arazide yere yatılır, 
varsa bir çukura girilir, bu su
retle hava tazyikinden ve par
çalardan kurtulunur. Eğer ko· 
kudan ve nadiren de çıkan 
renkli dumandan zehirli gazın 

me-rcumyeti anlaşılırsa ve eğer 
maske de yoksa, o zaman bir 
mendil veya elbise parçası 
mümkünse ı}'lce ıslatılarak 
ağza ve burna bastırılır ve an· 
cak hafif ve derin olmıyan 
nefesler alınır. Koşmak veya
hut imdat istemek için bağır
mak tehlikelidir. Eğer zehir
lenme alameti hissedilmiyorsa 
dahi o halde rüzgara karşı 
yavaşça yürüyerek gaz bulu
tundan çıkılır ve her halde en 
yakın sıhhiyeye mi\racaat edi
lir. (Bazı zehirli maddeler der· 
hal değil, ancak birkaç saat 
sonra tesirini gösterir.) 

TAYYARE GiTTiKTEN 
SONRA 

(Tayyare gitti) çanlarının 
çalması henüz (tehlike yoktur) 
demek del?"ildir. Sığınakların 
terki ancak amirin müsaa
desi ile olur. Bundan sonra 
sığınak güzelce havalandırılır 

ve tekrar knllanılmağa hazır 
bir hale konur, ihtiyat su alı• 
nır, aralık ve çatlaklar olup 
olmadığı araştırılır. Varsa tı· 

kanır. 
Caddede çok dikkatli olmalı, 

patlamamış bombalara dokun
mamalı, fakat en yakın polis 
mevkiine haber vermeli, ( gaz 
tehlikesi var ) diye işaretlen
miş yerlere girmemeli ve üze· 
rinden geçmemeli, hasara uğ
ramış, çatlamış evlerin yanın· 
dan yürümemeli, hiçbir yerde 
beklemeden herkes işine git· 
meli. Zira hava taarruzu tekrar 
başlıyabilir. Korunma teşkilatı 
tarafından herhangi bir işe 
memur edildiniz mi, asla itiraz 
etmeden ve fazla bilgiçlik iddi
asına girişmeden hemen o işi 
yapmalı. 

KENDiNE VE ETRAFINA 
YARDIM ET 
Tayyare bombaları tarafın

dan en çok vukua gelebilecek 
olan yaralanmalara karşı nasıl 
muamele olunacağını herkes 
öğrenmelidir.Evlerdeki yardım· 
cılar ve ev amiri ilk yardım 
usullerini mutlaka bilmelidirler. 
Bundan başka zehirli madde
lerin tesirlerine karşı ne yapı· 
lacağım da her ferd öğren· 
melidir. 

Zehirli muharebe maddele· 
rinin tesirleri biribirindeo çok 
farklıdır. Bunlar, farklarına 
göre birkaç gruba ayrılmışlır. 
En az zararlıları gözleri tahriş 
eden ve gözyaşı akıtan gazlar 
o'.up bunlara karşı husnsi ted
birler almağa lüzum yoktur. 
Gazın gözlere yaptığı tahriş 
tesirleri temiz: ve açık havada 
zail olur. 

M1lvi haç grubu : Evvelkine 
niııbeten tehlikelidir. Gözlere, 
boi?"a'l, burun ve nefes yolla· 

fENI ASIR e 'Y . ..,....; ,, 
,,,..aııııı------------ımml~i:iml!--=~mmı, 

[BORSA 1 AŞK MACE ALARI 
PARDA YANLARIN AL Ti 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

428 inhisar 10 50 11 
231 M J Taranto 12 25 22 

115 Esnaf Bank 14 25 16 75 
50 K Taner 13 50 13 50 

41 Alyoti bi. 13 13 
36 H Alyoti ıs 50 16 50 

21 Beşikçi oğlu 11 50 11 50 

15 Ş Riza Halef 14 14 
15 Vitel 10 50 10 50 

952 Yekun 
411858 Eski yekô:ı 
412810 Umumi yekun 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
372 Buğday 6 375 7 

18 Fasnlya 7 7 
390 Kumdan 6 15 6 15 
240 Kepek 3 50 3 50 

2 Mercimek 9 9 
43 M darı 5 50 5 50 

16 ton P. çekir 3 30 3 30 
259 ba. Pamuk 46 49 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nna şiddetli tesirler yapar ve 
kusmaya sebep olur. Buna 

karşı süd faydalıdır. Sodalı su 
ile gargara yapmak, kireç kay

mağı koklamak ve kalevi göz 
merhemleri kullanmak iyidir. 

Yeşil haç grubu : Ciğeri ze
hirler ve o dereceye kadar 

bozar ki nefes tamamen kesi· 
lir ve insan boğulur. Bu su

retle zehirlenmiş olanlar derin 
nefes almamalı ve kat'iyyen ha

reket etmemelidirler. Gaza 
maruz kalanlar, nefes yollarına 

ıslak bezler tutmak suretiyle 
gaz bulutu içinden kurtulmağa 
çalışmalıdırlar. 

Sarı haç grubu: En tehlikeli 
gazlar bu gruba dahil olanlar

dır. Zira bunlar yalnız ciğere 

değil, cilde de tesir yaparlar. 
Elbise ve ayakkabılardan az 

zamanda içeri geçer, fakat te
sirlerini derhal göstermezler .. 
Birkaç saat sonra cilde yanık 

kabartılar şeklinde kabartılar. 
yaparlar. Bu sebeple elbiseyi 
daima dikkatle aramalı ve üze
rinde şüpheli ıslak lekeler gö
rülürse derhal çıkarmalı ve o 
lekenin altına gelen cildi he
men tedavi etmeli. Bunun için 
suda halledilmiş kireç kaymağı 
sübyesi kullanılır. Tedavi şöyle 
yapılır: Evvela cildin üzerinden 
sarı haç maddesi bir pamuk vey~ 
bez parçasiyle silinir, sonra ki

reç kaymağı mahlôlü sürülür, 
on beş dakika kadar öylece 
bırakılır, ondan sonra bu mad· 
de de tekrar ve dikkatle sili
nir ve cild bir yağ maddesiyle 
ovulur. Sıcak ve sabunlu ban
yolar dahi ayni işi görürler. 

Zehirlenmenin hangi madde
den ileri geldiğini anlamak mü· 
himdir. Bu anlaşılmadan doğru 
tedavi yapılamaz. Zehirli mad
denin ne olduğu, kokusunda~ 
anlaşılabilir, biraz da zehirlen· 
me hastalığının kendisinden de 
belli olabilir. Bugün kulla
nılmakta olan ( mavi haç ) 
gazları hafif bir dumanla bera
ber yanık kokusu verirler. (Ye
şil haç) gazları ise, leş kokusu, 
iğrenç ve kusma tevlit eden 
pis kokular neşrederler. (Sarı 
haç) grubu hardal ve pelagor
nin (sardonya yaprağı) kokusu 
verir. 

Fakat bu kokuları değiştiren 
diğer bir takım aldatıcı koku
lar da ilave edildiği takdirde, 
hangi nevi gazla zehirlenildiği 
kokudan anlaşılamaz. Yeşil 
haç gazlariyle zehirlenenlerde 
nefes darlığı, öksürük ve bo
ğulma alametleri görülür. Eğer 
tesir ilerlemişse kan kusmalar 
vaki olur. Sarı haçla zehirle
nenlerde nefes yollarının tah
rişi, cilt kızarması ve göz kı
zarma ve zehirlenmeleri görü
lür. 

YAZAN : MIŞEL ZEVAKO 
=.:.ıİııııİİİİimıiiliiıimiaiılamm.mıı:~~--mmı .. ascm::::mm-=-uı:sıımm 
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- Beni ebedi istirahat ye· 

rimde niçin rahat bırakmıyor
sunuz?. 

Sözünü işitti. 
- Ben öyle istiyorum gire· 

ceksin. Seni buraya hapsetti
ğimden dolayı affet .. Gir <>ğ
lum.. Gir .. Ben öyle istiyorum. 

Beyıız hayalin tereddüt için-
de gerilediğini ve nihayet n-
disinin evve!ce durduğu t 
edilmiş dairenin ortasın 

aldığını gördü. 
Birkaç dakika için e yuzu 

gevşedi, gözleri tabii hale gel
di. Sağ kolunu indirdi. Kitap 
sol elinden yere düşerek yu· 
varlandı. 

Ro jiyeri daire içine bakınca 
hiçbir şey göremedi.Beyaz ha
yal gözden kaybolmuştu. Gü
lümsiyerek söylendi : 

- Artık onu görecek baltle 
dt<ğilim. Ve bunun için göremi
yorum fakat; orada cismin yatı
yor. Ancak ben istediğim vakıt 
çıkacaktır. Oğlum! ... Beni affet, 
uzun müddet beklemiyeceksin. 

Rojiyeri eski devirlerde batıl 
ilimler yazıcıları tarafından tas
vir olunan ve şimdi de doktor
ların adına "binefsihi telkin,, 
dedikleri marazi, ruhi bir ha
letin tesirleri altında idi. Bir
kaç dakika titredi, sallandı, 
saçları dimdik oldu. Fakat bir· 
denbire kendisini toplıyarak 
dağıttığı kitap'ardan birisini 
alarak ameliyathanesinden ôı
şarı çıktı. 

Yedi ışık salip şeklindeki 
hançeri aydınlatarak köşede 

yatıyor. Ve ceset te mermer 
masa üzerinde duruyordu. 

Rojiyeri yatak odasına gi 
derek bir lamha yaktı. "Düz
günler \le nevileri,, adını taşı

yan bir mecmuaya göz gezd;r
meğe başladı. Bu bin l..eşyüz 

elli yılında Liyonda çıkan Nes
tra d'amosun bir eseri idi. 

Kitabın ortasında el yazısile 
beş sahifelik bir yazı vardı. 
Rojiyeri kendi kendine mırıl

dandı: 
- işte hocam Nestra d';ıın 

ölürken bana bunları bıraktı. 

Ölümünden birkaç saat evvel 
kendi elile yazdığı bu satırları 
birkaç defa okudum. Kendisini 
diriltmek teşebbüsünde bu!un
maklığım için bana bıraktığı 
bu satırları defalarla okudum. 
Uzun geceler ialıştım. Üç defa 

~Salyan kilisesindeki mezarına 
girdim. Fakat vücuduna nak
ledilecek kan yoktu. Bir daha 
okuyayım, bir defa daha ~e
neyeyim. 

Üç kısa kısma ayrı'an ~u el 
yazısı kitap çok acele yazıl
mış, hatti birçok cümleleri 
yarım kalmıştı. 

Birinci kısım, rubun, tekrar 
cisme girmesi, yıldızını daveti 
ile mümkün 'l!abilir. Kelime
lerini ihtiva eyliyordu. 

ikinci kısım, cismi necminin 
maddi cisimden ayrılması~dan 
sonra bunlar arasında mevcut 
olması muhtemel olan ... Gibi 
satırlardan bahis idi. 

Üçüncü kısmın başlığında, 
cesede hangi kanı ithal etmeli 
kelimeleri vardı. 

Rojiycri, başını ellerinin içi· 
ne alarak bu sonuncu kısmı 
okumaya başladı. Daha sonra 
kalkıp dıvarın içine yayılan ve 
üstü kilimle örtülen dolabı aç· 
tı. Buradan büyük b;r kağıdı 
masa üzerine yayarak üzerinde 
tetkiklere koyuldu. 

Harita şeklinde ve hendesi 
bir çok şekilleri ihtiva eden 
bu kağıt üzerinde saatlerce 
uğraştı, he aplar yaptı. Niha
yet yiiz:ü•de hüyiik bir sevinç 
belirmeve başladı. Birdenbire: 

Buldum!.... Buldum! .. Diye 
bağırdı .. 

o kadar ki sevincinden adeta 
baygınlıklar geçirmişti. Birkaç 
dakika içinde kendisine geldi
gı zaman güneşin doğmak 

üzere bulunduğunu düşünerek 

bu geceyi de beklemekle ge
çirmeyi muvafık buldu. 

Kağıtları topladı, dolaba 
yerleştirdi ve biraz istirahate 
çekildi. Bir aralık saatine bak· 
dı 9. Artık sabah olduğuna 
hükmediyordu. Pençerenit 
perdelerini aç nca dışarda zi· 
firi bir kar anlığın mevcudiyeti· 
ni gördü. Dalgınlığını anladı. 
Evvelki geceyi oğlunun yıldızı
nı davetle geçirdiği gibi, bü
tün gününü de tetkik ve he· 
saplarla geçirdiğinin far kına 
varmamıştı. Perşembe gecesin
de bulunuyordu. MariyAk'ın ce
sedini ameliyathaneye salı ge· 
cesi sabaha karşı getirmişti. 
işte bundan da anlaşılıyor ki 42 
saat hiç birşey yememiş, içme
miş uyumamıştı. 

Kendisinin hazırladığı hap
ları yutuyor. Ve bunların kuv
vetiyle, açlık ve uykusuzluk 
duymıyordu. Yalnız büyük bir 
bardak su içmişti. Daha sonra 
bütün geceyi Rojiyeri kendisi 
için yaptırdığı gayet kuvvetli 
bir dürbüne gözünü dayayarak 
kulenin tepesinde geçirdi. Cu
martesi gecesi kraliçenin bir 
memuru kendisini çağırdığın
dan dolayı bu m~uliyetinden 
ayrılabildi. 

Saraydan dönünce yine oğ
lunun, tekrar verilmesi için 
kanı, icabeden adamın yıldızını 
tekrar araştırmağa koyuldu. 
Saat üçe doğru arlık yıldı:ı.lar 

sararmağa başlamıştı. Araştır

mıya ertesi geceye bırakacağı 
sırada korkunç bir ses çıka
rarak bağırdı, Buldum!... Odur!. 
Ondan başka hiçbiri olamaz. 
Odasına koştu. Yine bir çol< 
kağıtlar ve haritalar karıştırdı. 
Mukayeseler yaptı. O kadar 
sevinmişti ki yazıyı bile güç
lükle yazıyordu. Göz!erindeo 
ışık fışkırıyor. Ve mütemadi· 
yen her hesaptan sonra söyle· 
niyordu. 

- Evet ta kendisidir. 
- 501111 \'or -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Havacılık ve spor 

Dünya ve memleket havacı
lığının on beş günlük hadise
lerini sayıfalarmda toplıyan 
(Havcılık ve Spor) un 1 - Şu

bat tarihli sayısı dikkate de
ğer yazı ve resimlerle çıkmış· 

tır. (General Niessel) in bu 
sayıdaki miiletlerarası havacl
lıga dair ehemmiyetli tetkikini 
herkes dıkkatle okumalıdır. 

Bütün okurlarımıza tavsıye 
!'deriz. 

1 ........................................ .. 

Istanbul radyosu 
Saat 
12.30 Plakla Türk m•Jsikisi 
12.50 Havadisler 
13 Halkevi temsil kolu tara

fından bir komedi 
13.30 - 15 arasında plaklarla 

muhtelif parçalar 
18 Ambassadörden nak'en 

varyete musikisi 
19.30 Selim Sırrı tarafınddn 

konferans 
20 Müzeyven ve arkadaşları 

tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkı'arı 

20.15 Arapça havadis 
20.45 Belma ve arkadaşları ta-

rafından mus:ki 
21.15 Stüdyo salon orkestra•ı 
22.1-0 Ajans ve borsa haberleri 
22.3{) P.aklarla mr.h.telif par· 

çalar 



(DAİMLER - BENZ) Z UT ile 
arabaları Bir Teneke 

Küçük kamyonet 140 kilometre yapıyor 
Kısa şası kamyon 115 kilometre yapıyor 
Uzun şası kamyon 90 kilometre yapıyor 
Kvca kamyon 80 kilometre yapıyor 
7 kişilik binek 150 kilometre yapıyor 

Rakiplerimize kanma, boş lafa inanma, tecrübeye gel, hesabını 
bil, başka ilraba a lma, emret katalog gönderelim ... 

Taksim bahçesi karşısı 25. Telgraf adresi: Dizel • lstanbul. 
5-8-11-14 (219) 

TURAN Fabrikalan mamulatıdır. Ayna zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve -kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde ~atılmaktadır. Yalnız toptan sa
b~lar için Izmirde Gazi Bu!varmda 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 ,. 

Dllmlll 

OTEL 1 
········••11•••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY O ER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
rcsile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalan '.ar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lu:-lar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mtithiş ucuzdur. 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun tahsili i;in Hasaohoca mahallesinde 

Osmaniye soka~·ında 158 sayıh fırının tahsili emval kanununa 
tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmış olduğundan almak ve müzayede şartla
rım öğrenmek istiyeolerin defterdar!ık tahsilat idaresine müra· 
caatları. , 

D o yç e O r i y a n t b a n k 
l)l~ESl)NER BANK ŞUHESI 

IZMiR 
MEIU\1•:%1 : BEHJ.I~ 

Almangada J7{j Şubeat Mevcuiiar 
::ieı maye rn ihtiyat akçeeı 

166,000,000 Haybsınark 
Tfirldycde ŞnbeJeri: lSTANBUI.. ve IZMlR 

.MıısırJa Şul>elori: .KAHİRE ve 1SKnNDEU1YE 
Her tiirHi banka maaıoelatnı ifa "f6 kalml eder 
4 ALMANY.AJ>A seyahat, ikamet, tabeil Te aaire için 

flbve.n IJ eraitle UEOlSTERMA RK satılır. > (1)-b • 
. .... ,. ~· .:.··- . . ':. . ., .... ı : ... .;: ~ ; ·: 

Çünkü ASPİRİN seneler~ 
denbe~i her türlü soğuka.G 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu" 

isbat' etmiştir. 
• • 

A S P 1 R 1 N in tesirinden 

emin olmak için lütfe~· ffi mar· 

kasına dikkat ediniz. 

Remington yazı makinaları 
Büyük (Standard) ve küçük (portatif) yeni modelleri gelmiştir 

Dslma eşsiz faaliyetine şimdi de 
Eşsiz güzellik ilave edilmiştir. Sağlamlığı ve malzeme 

mukavemeti sebebile bütün dünya halkı tarafından tercih 
edilmektedir. 

Görünüşü güzel - GördUğU iş mükemmel 
· Rekabet edilmez en ucuz fiatler 
işte tavsiye edilecek nıakina ! 

Saman 
iskelesinde 

Yeni modelleri 

5 kilodan 30 kiloya kadar 
.. Satış mahalli: Su?uhan civarında 
Ozödem:ş l i mai!azasına müracaat. 

İsar Ma 

Kurumu 

• J de 

Bö.brek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON : 2067 
1 

Liman işletme müdürlüğünden: 
Tersanede inşa ettirilecek azman ve şat örtüleriyle Lavabo ve 

duş binalarının eksiltme işi 18 .şubat 937 perşembe günü saat 
15 e bırakılmışbr. Taliplerin evvelki Handa bildirildiği veçhile 
vesaik ve teminatlariyle birlikte muayyen zamanda şefler encü-
meninde bulunmaları ilin olunur. 11-14 431 (252) 

Bağcılar!. ··ı·· ··ı ' ncu er .. 
Ötedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb· 

relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
RAHMi KAlt.A.llAVUT 

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

IZMIR 
Pa. Cu. Ça. 1 - 13 (23) ~ 

~~~~~=~~::ı-.::;~E"n:EaD~~=s:a--~ 

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

araççı Kardeş er 
Mobilveleriyle süsleyiniz 

Doktor 

Cems'in 
Tasır 
LACI 

,. 

Merkezi 

iz mir 
Telefon 

3778 

m • OZAQ... 

.;.· -\ 

DOKTOR JEMSill 
En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 
Umumi depoıu: lngili:r.: Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. lki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 

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

Söke mal müdürlüğünden: 
Söke kazası dahilinde hazineye ait 7000 Jira muhammen be" 

deUi karinederin göl sahil dalyanının 1 Mart 937 tarihinden gayei 

Şubat 940 tarihine kadar üç senelik balık avlamak hakkile yüzde 

on iki saydiye resmi açık artırma ile 4 Şubat 937 tarihinden 

itibaren müzayedeye konulmuştur. 19 Şubat 937 Cuma günü saat 

14 de ihalesi icra kılınacal tır. Talip olanların yüzde yedi buçu1' 

muvakkat teminat akçesile Söke mal müdürlüğüne müracaatJar1 

ilan olunur. 10-14-18-23 418 (249) 
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Fra elli 
Va 

S er.co 

centası 
RQy ALE NEERLANDAIS 
S KUMPANYASI 

Is HERMES vapuru 11-2-37 
~ehl~eklenmekto olup yükünü 

ıyeden sonra Burgas Var-
n ' 

Y~k\'e Köstence limanları için 
lJ alacakbr. 

S/s U L Y S S E S vapu· :u 9 şubattan 13 şubata 
iiadar A nısterdam, Hamburg 
\'e Br • al emen hmanlarma yük 
acaktır. 

20 
Sis GANYMEDES vapuru 

.. ·2·937 tarihine doğru tabliye 
ıçın bekleniyor. Burgas, Varna 

\'ek~östence için mal yükliye
ce tır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
sıs GUNBORG vapuru 12 

şubata d - b ogru eklenmekte olup 
Yük" unü tahliyeden sonra Rot-
lerda H lak ın.' anıburg, Gdynia ve 

andına\'ya limanları için yilk 
alacaktır. 

StS NORRUNA vapuru 27 

~ubatta beklenmekte oJup yü: 

d linü tahliyeden sonra Rotter
L anı, Hanıburg, Norveç ve Js .. 
l{lbd' k ına vya limanlanna yük 
abuı edecektir. 

SERViCE MARITIME 

Si ROUMAIN 
t S PELEŞ 'f apuru 12 şubat• 
t' beklenmekte olup Pire, Mal· 
a ve Marsilya limanlan için 

Yük alacakbr. 

26~18 ALBA JULIA vapuru 
t 2.937 tarihinde beklenmek· 

1
.e olup Pire, Malta ve Marsilya 

'ın;ııları için yük alacaktır. 
olcu ve yük kabul eder. 

k Daha Fazla tafsilat için ikinci 

b~rdonda Tahmil ve Tahliye 
ınaa k Sp 1 ar asında FRA TELLi 

111 
.. ERco vapur acentahğına 

N llfacaat edilmesi rica olunur. 
'ha\1funlardaki ve hareket ta-

tı 1 • 
erındeki değiıikliklerden 

acent l a ınesuliyet kabul etmez. 
h elefon: 4142-4221-2663 

Doktor 

lemal Şa~ir 
SARAÇOOLU 

DM~Ieket hastanesi 
1\1 ahilıye Mütehassısı 

ler uakyenebane: ikinci Bey• 
ı::!~ İ!' 65. TeL 3956 

Bera:: «Sprü t'apur iskelesi 
8Partımanı No. 6 

E\', Telefon No. 2545 

•~mı ı r Belediyeslnden: 
tıırihJ~ 222 No.lu ve 22-1-937 
kanu 

1 
askeri ve mülki tekaüt 

tefsit~unun 60 ıncı maddesinin 
2 . 

larih;- 3101 No.lu ve 25-1-937 
tük rı ~eker istihlak ve güm
No.ıu e~ıınferi hakkındaki 2785 
Beıed~nuna müzeyyel kanun. 

asıldı b .;~edeki ilan tahtasına 
~n. 456 (263) 

lı111 kuruştur 
· Dep o. 

S. E 
Şifa 

eczan~sidir 

"' · 
1 • v. 

• 1. Van 
Zee & "o. 

er 

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

MANISSA vapuru limanı· 
mızdn olup, Rotterdam, Ham· 
burg ve Bremen için yükle
mektedir. 

MILOS vapuru 17 şubatta 
bekleniluıektedir. Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen limanları 
için yükliyecektir. 

DELOS vapuru 17 şubatta 
beklenilmektedir. Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için yük 
kabul eder. 

HERAKLEA vapuru 3 martta 
Hamburg ve Anvers Jimanlarm· 
dan yük getirecektir. 

ACHAIA vapuru 3 martta 
beknilmektedir • Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
kabul eder. 

••"•• . Americao Export Lınes 
The Export Steamship Corpo

r ation - Nevyork 
EXILONA vapuru 9 şubatla 

beklenilmektedir. Nevyork için 
yilk kabul eder. 

EXIBITOR vapuru 14 şu· 
batta beklenilmektedir. Nev· 
york için yük kabul eder. 

_...,. ... &ıtel .. 
Reederei H.Schuldt • Hamburg 

DUBURG vapuru 13 şubatta 
beklenilm~ktedir. Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen limanlan 
için ynk kabul eder. 

MARITZA vapuru 25 şu· 
batta beklenilmektedir. Rot• 
terpam, Hamburg ve Bremen 
limanlan için yük kabul eder. 

•• ım •• 
Jobnston W arren Lioen Ltd. 

Liverpool 
JESMORE vapuru 9 şubatta 

beklenilmektedir. Liverpul ve 

Anversten yük getirecek ve 
Burgas, Varna ve KCSstence 
limanları için yük alacakbr. 
~ 

S. M. R. BUCAREST 
DUROSTOR vapuru S mart• 

ta beklenilmektedir. Köstence 
Sulina ve Galatı: limanları için 
yükliyecektir .. Galat% aktarması 
olarak ta BeJgrad, Novisad, 
Bralislava, Viyana ve Linz 
]imanları için de yük kabul 
eder. 

GÜZ SAG A 

kullanıyor ! 
Çocuklarınızı kü

çükten Radyolin 
kullanmağa, Rad
yolinle günde iki 
defa dişlerini fırça
lamağa alıştırınız. 
Gürbüz yetişmele

rini temin etmiş 
olursunuz. 

B 
Niçin daima 

Çünkü 

Evvelki gün soğuk almıştı, 
dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 
GRiPiN 
Biltün ağrı, sızı ve 
sancıları dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algınbğına, 
nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adele, 
ağnlarile romatiz
maya karşı bilhas· 
sa müessirdir. 

GRiPiN 
• 
1 

yı tarihi 
iç işler bakanlığı Basın genel 

direktörlıığü tarafından her ay 
ııeşrediJen ( Ayın tarihi ) nin 
33 üncü seiyısı çıkmıştır. Tav· 
si ye ed e:.::rİ:,:Z;,.,· .....,....~-"""!'""~--:::'.~~ 

-...::::ı:::111~ "'i.::ır..c::~ • 
Mübadil ve gayri mübadil 

bonoları bilumum banka ve 
N şirket hisse sı.netleri Ergani 
~ Sivas ve yüzde beş ve iki 

faizli ve eski istikra:ıı dahili 
tahvilleri ve buna mümasil 
her nevi esham satın alır. 

Adres : lzmir Kemeraltı 

Hacı Hasan oteli No. 60 
C AV 1 T 

Telefon 3903 
1-13 (77) S.7 h.3 

~==ı==== ~ Paris fakültesinden diplomalı 

oı, tablplerl 

l\'luzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

Beyler • Numan %ade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

ivier eŞ
0

• 
LlM TET 

a cent sı 
İRiNCi KORf.>.JN REES 

BiNASI TEL. 2443 
LIJermnn Lines Ltd. 

Londra battı 
GRODNO vapuru 25 ilcinci 

kfınunda Londra, Hull ve An
versttn gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

FLAMINlAN vapuru 25 ikinci 
kanunda Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracaktır. 

THURSO vapuru 7 şubatta 
gelip Londrn ve Hull için yük 
alacaktır. 

POLO vapuru şubatın so
nunda Londra, Hull ve An· 
versten gelip yük çıkaracaktır. 

Liverpool battı 
THURSO vapuru 25 ikinci 

kanunda Liverpool ve Svanse· 
adan gelip yük çıkaracaktır. 

DRAGO vapuru 15 şubatta 
Liverpool ve Svansea'dan gelip 
yük çıkaracaktır. 

Deutche-Levante - Linie 
GALILEA vapuru 2 şubatta 

Hamburg, Brcmen ve Anvers• 
ten yül.: çıkaracaktır. 

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

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazannda Bardakçılar soknk 
No. to - 12 J. Parplnyanl 

TELEFON : 3937 

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

HüSEYIN KAYIN 

Cie Royale Hongrose Danube 
Maritime Budapeşte tecrübe ediniz 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 

LÜKS VE SAÔLAM 
DUNA vapuru 15 şubatta 

beklenilmekte olup Belgrad, 
Novisad, Budapeşte, Bratislava 
Viyana ve Linz limanları için 
yilk kabul eder. 

•tooı&> .... 
Den Norske Middelhavslinje 

Oslo 
BOSPHORUS vapuru 13 şu· 

batta beklenilmektedir. Pire, 
Iskenderiye, Hayfa Diyep ve 
Norveç Limanları için yükliye-

cektir. 
BANDEROS vapuru 16 Mart· 

ta beklenilmektedir. Pire, Is· 
kenderiye, Hayfa, Diyep ve 
Norveçin bifümum limanlarına 
yük kabul eder. 

Vapurların isimleri, ~elm~ 
tarihleri ve navlun tanfelerı 
hakkında biç bir taahhüde gi· 
rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

1 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 1/2 kuru§tur. 

Yüksek Mühendis mektebi artırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

1 - Muhabere şubesi laboratuvarı için lüzumu olan bazı alet· 
ler kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 17-2-937 çarşamba )lÜnU saat 15 de GümUşsu· 
yunda mektep binası içindeki komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 18000 ve iJk teminatı 1350 liradır. 
4 - lstiyenler şartnamesini mektep idaresine müracaatla para• 

sız alabilirler. 
5 - Teklif mektuplan ikinci maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verile· 
cektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 2 inci mad
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu· 
mu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecik-
meler lcabut edilmez. 30--15-31-15 1620 (3432) 

lzmir vilayeti defterdarlığindan: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Ahmet ağa mahal· 

lesinde Keten çarşısında 4 sayılı mağazncın tahsili emval kanu• 
nuna tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilfından itibaren 21 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan almak ve müzayede 

79 şartlarım öğrenmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat idaresine 
müracaatları. 14-21-28 458 (261) 

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

Yemek ve yatak odaları takımları 1'İpariş üzerine kabul edilir. 
'" Miff 

IZMIRDE 
(Nasırdan) şikayet ayıptır 

Eczacı Kemal Aktaşın 
( Nasırol Kemal ) diye bir 

Nasır ilacı vardır 
( Hilal Eczanesi ) vardır 

30 kuruştur 

c::ıaam .. 1111E:E111S21Cm:mm:Ji:sı:11~~~~~1U:;A:n::ı1EJ 
En eyi damızlıklardan aşılanmış meyve fidanları ( 15 - 10 ) 

çok eyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar ( 5 ) kuruşdan 
satılmaktadır. Topdan mübayaa olunduğu takdirde ayrıca 
% 10 tenzilat yapıfacakhr. fstiyenlerin İzmirde Başdurakta 
İmam hanında SEBZE ve MEVVA satış kooperatifine 

H 2 Ça. Pa. 



Sahlte 10 YENi ASIR 
o ->•o -

Cuma •• •• Berlinde gunu propaganda •• •• gunu idi 

bir D • nutuk söyle • 
1 

Bu nutuk Yahudilere, Sovyet Rusyaya ve Çekoslovak
yaya karşı birçok tehditkar cümlelerle doludur ... 

. 
Almanya eski müstemleke imparatorluğunu ele almak için şartlar koşuyot 

Almanyanın mukaddeıaftnı idaıe eden başlar bir aıada 
' Almallyada Rayştagm açılış günü yapılan şenlikler 

Roma 13 (Ö.R)- Cuma gü- tün Avrupa sulh istiyor. Fakat manyaya hücum etmeği düşü· Bununla beraber iki saat bir 
çeyrek süren bu görüşmenin 
tamamiyle menfi bir mahiyette 
kaldığını da sanamayız, bahu· 

nü Almanyada nasyonal sosya- eğer Rusya mahut dünya ibti- nemez ve biz de kimseye hü-
list tezahürlerine tahsis edilmiş lali teranesile Avrupayı anarşi cum etmeği istemeyiz. Bunun 
bir gün halini almıştır. Dün de içine düşürmeğe kalkışırsa bu için harp olmıyacaktır. Fakat 
propaganda bakanı Dr. Gö· memleketi idare edenler bil- Almanyanm silahlanmasından 
beis Berlin mıntakasında yapı- sinler ki Almanya buna karşı evvel bu tehlike büyüktü.30 son 

sus ki bir lngiliz - Alman mü
zakeresi fikri havadadır. 

lan muazzam bir nümayiş esna• koymak kararını tatbik ede- Kanunda Hitler Fransa mllle- Bu fikir ilkönce Berlinde ha-
sında bir nutuk söylemiştir. cek ve bu teşebbüse mani 
Nazır 1919 dan 1933 yılına olacaktır. Bu hususta kafi de-
(nasyonal sosyalistlerin iktidar recede kuvveti de vardır. 
roevkiine geçtikleri tarihe) ka· Berlin 13 ( Ô.R) - Propa· 
dar muhtelif Alman hükümet- ganda bakanı Göbels tarafm-
leri tarafından birbiri ardınca dan " Deutschland Haus ,, de 
imza edilen birçok muahedeleri verilen nutku Partinin 20000 
hatırlattıktan sonra şimdiki den fazla azası dinlemişlerdir. 
nazi hükümetinin bütün bu Göbels lıu mühim nutkunda 
muahedeler yığını içine nizam Reichstag meclisinin son içti-
koymağa ve bilhassa "haca- maına temas etmiş ve kendisi-
letJi,, Versay muahedesini hü- nin geçenlerde Hamburg'ta 
kümsüz bırakmağa muvaffak söylediği nutku teyit eylemiştir. 
olduğunu söylemiştir. Nazır ispanya ihtilalinden bahs-

Sonra dünyada yapılan Bol- ederken demiştir ki: 
şevik propagandasından bah- "Bu milletin maruz kaldığı 
sederken hatip demiştir ki: mezalim bizim tarafımızdan de-
"' Rusya Almanyayı tepe tak- rin bir teessürle görülüyor. Biz 
lak düşürmek için sopasını Al- bolşevizmin ispanyada kendisi 
manyanın bacakları arasına için bir hareket üssü bulmasını 
sokmak istiyor. Fakat Alman reddederiz.,, 
devletinin bacakları Rus yanın Çekoslovakya hakkındaki söz-
sopasmdan daha kuvvetlidir. " leri ise şunlardır: 

Göbels Bolşevizmin Alman- "Çekler, kendi tayyare mey-
yaya sızmasına mani olmak danlarının bolşeviklerin emri 
hususunda Alman milletinin altına konulmadığını iddia edi-
kat'i kararını ifade etmiş ve yorlar. Almanya kimesye böyle 
milletlerin işine ·karışmamakla bir iddiada bulunmamıştı. Fa· 
beraber komünist tehlikesine kat Çekler Sovyet Rusya ile 
maruz bulundukları zaman, Al- bir pakt imza ettiklerini ve ih-
manyanın bunlara da (dikkat!) tiyaç halinde kendi tayyare 
diye bağırabileceğini söylemiş· karargahlarını Sovyetlerin isti-
tir. Hatta bundan daha ileri fadesine açık hıralcacaklarım 
giderek Almanya bu devlet- inkar edemezler.,, 
lerde komünizmin yerleşmesine Göbels Vatikanı da tenkit 
mani olacaktır. ederek orada tahayyül edilen 

Doktor Göbels bundan son- lspanyol hükümetinin Burgos 
ra Alman hükümetinin barışçı hükümeti değil, Madrid ve 
niyetlerini teyit etmiş ve ebem- Valensia hükümeti olduğunu 
miyeti gizlenemiyecek bazı hatırlatmıştır. 
sözler söylemiştir. Bu arada Bundan sonra harp rivayet-
demiştir ki; " Almanya harp Jerini ima ederek propaganda 
istemez. Yeni beynelmilel va- nazm demiştir ki: 
ziyetle her harp tehdidini ber- "-Harbı kimse istemez.Biz-
taraf ettik. Führer ancak sulh den başkaları da isteselerdi, 
istemektedir. Alman milleti bu harbı Almanya silahsız iken 
sulhu harnretle istiyor ve bü· vaparlardı. Simdi kimse Al· 

Alman nıektepletinde müstenılekecilığe büyük elıemmlyet veriliyor 
tine yine el uzattı. Daha fazla ı vadadır ve Hitler bu meselede 
ne yapabilir? Almanyanın Fran- lngiltere ile mukarenet tesisi 
saya karşı arzi hiçbir müd- hakkında "Mein Kampf,, da 
deası yoktur.,, ileri sürdüğü esası ta-

Göbels yine yahudilere hil· kip etmekten başka birşey 
cum etmiş ve Avrupayı altüst yapmamaktadır. Fakat bu 
etmek istediklerini söyledikten müzakere fikri Londra· 
sonra, · Sovyetlere karşı şu ih- da da havadadır. Kabinenin 
tarla sözlerini bitirmiştir: içinde bile kuvvetli bir Ger-

" Moskovanm Avrupayı kar- manofil ( Alman dostu ) parti 
ma k~r~ş~k bir. hale dü~ü~mek vardır ve Ingiliz umumi efka-
prensıbını tatbık etmesını Al- rının mühim bir kısmı IngiJiz 
manya menedecektir.,, devlet adamlarının tahakkuk 

Paris, 1_3 (Ô.R) .. -:- Ribben- ettirmeğe uğraştıkları Avrupa 
trop - Halıfaks mulakatı hak- sulh ve m.. ı t' ı " . usa eme me esas o a-
kında alman mutemmım malu- rak Alman ·ı b. h . . .. , ya ı e ır esap-
mata göre Alman sefırı mus- )aşma tarafta d 
t 1 k .. dd . l'b rı ır. eme e mu eıyatmı ga ı a ''H L' . . 
umumi bir tesviye kadrosunda omme ıbre,, de dıyor kı: 
·ıle · ·· .. t•• Anlaşıldığına göre Almanya 

rı surmuş ~r. 

"Rep bl'k 1• t müstemleke müddeiyatım bak . u ı ,, şu ma uma ı ve- .. . . • 
rıyor: Bedihidir ki hariciye musavatı esası üzerınde Garbı 
nazırı Edenin gıyabında Lord Avrupa işlerinin umumi tesvi· 
Halifaks'ın hiç bir teşebbüse yesi meselesine hağlıyacaktır. 
girişmesine imkiin yoktu. Ede- Hitler vaktiyle Garp paktı 
nin vekili Alman sefirini din- hakkında demişti ki : "ileride 
leme~ ve . bazı noktalarda yutamıyacağım taahhütler altına 
ıarahatler istemekle iktifa et- girmek istemem. " Şimdi de 
miş ve işittiklerini kabineye şöyle diyecektir • 
bildirece,2ini vadetmistix. "Eğer Almanyadan zorla alı· 

ı 
nan müstemlekeler kendisine 
iade edilmezse, yani Alman· 
ya sömürgeler bakımından 
diğer devletlere karşı aşa-

ğı bir mevkide kalır ise 
Garbi Avrupada vaziyetin kat'i 
olarak istikrarını nasıl kabul 
edebilirim!,, . 

Bu çifte teşebbüs, ancak 
lngilterenin bu ince oyuna 
iştirakile muvaffak olabilir. Bu 
sebepledir ki Fransa lngiltere 
ile bağlarını bir kat daha sık
laştırarak buna mani olabilir. 
Alman manevrası karşısında 
Fransız - lngiliz Autantı Bey
nelmilel siyasetin her zaman
dan ziyade ruznamesine gir
melidir. 

Berlin 13 ( Ö.R ) - Resmi 
mahfillerde olup bitenlerden 
haberli görilnen bir gazett;!nin 
verdiği malumata göre Alman-

hiyette bir sıra şartları kabul 
edebileceği hayalini dağıtmıştır• 

Parin 13 (Ö.R) - Güstave 
Herriven " Liberte ,, gazetesin: 
de yazdığı bir makalede eskı 
Alman sömürgelerinden bir 
kısmını geri vermenin Fransa 
için gafiline bir hareket ola" 
cağı fikrini müdafaa etmekde 
ve şunları yazmaktadır : 

Fransa anlaşma ve uzlaşoıa 

arzusunu isbat edecek böyle 
küçük bir jest yapmakla biÇ 
bir şey kaybetmez. Almanla" 
rın eski Kamerun ve Togo 
müstemlekelerinden bir kısmını 
iade etmek Fransa için neden 
bir tehlike olsun ? Fransız mil" 
leti kafi derecede anla" 
yışlı olduğu için bu müS" 
temlekelerden Fransanın hiç'" 
bir istifadesi olmadığını bilit 
ve kafi derecede de medeni 
olduğu için Almaoyanın oıüS" 

yanın Londra sefiri Von Rib- temlekelerden mahrum kalması 
bentrop Lord Halifaksa Alman.. yüzünden ortaya çıkan tehli" 
yanın sömürgeler hakkında ne- kenin böylece bertaraf ediloıe" 
ler istediğini etraflıca söyle· sini alkışlıyacaktır. Fakat Af" 
mekten sakınm1ş iıe de bu rupa sulhuna karşı mevcut teh" 
meselenin hallini diğer umumi likenin bu suretle ortadaO 
meselelerin halli şartına bağ- kaldırılması muhakemesine la• 
lamak niyetinde olmadığını kayt kalan bazı siyasiler var" 
açıkca bildirmiştir. Bu beyanat dır. Bunlar müstemlekeleri 
Almanyanın eski sömürge im- iade etmeği kabul edemiyorlar· 
paratorluğunu geri almağa mu- Sağduyu sahibi olanlar böyle 
vaffak olmak için umumi ma- bir telakkiyi tasvip edemezler.,,_ 

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

Altı aydan fazla ikamet edenler, 
alacaklardır ikamet tezkeresi 

Istanbul, 13(Y eni Asır)-Bir şehirden bir başka şehire gidip te 
altı aydan fazla ikam~t eden vatandaşların nufus kayıtlarıPll 
mu.vakkat nakil muamelesi yaptırmaları icap etmektedir. Birço~ 
vatandaşlar, uznn ikametleri esnasmda vukübulan ölüm, doğutıl 
ve diğer içtimai değişikliklerin tescilinde teahhürata meyda0 

verruemek için, emniyet idarelerine uğrayacak vatandaşlara btJ 
cihetin hatırlatılması lüzumu bildirilmiştir. 

Firuzan vapuru Kumkale açıklarınd~ 
karaya oturmuştur 

lstanbul 13 ( Yeni Asır ) - lstanbuldan lzmire hareket edetı 
Firuzan vapuru Kumkale önünde karaya oturdu. Vapurun inıda" 
dına koşan Anadolu şilepi de karaya oturmuşsa da müşkülatla 
kendisini kurtarabilmiştir. Alemdar tahlisiye gemisi, Firuzan 'V8 " 

purunu kurtarma2a çalışıyor. 
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