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Bursa belediyesinin kararı 
lsfa11b11/, 25 (Yeni Asır) - 8111sa beledıyesi 

; Bursada TJ_iıkçe~ell başka lısa11/a konuşulma
sınl meneıtı. Aksınc lıareket edenlerdell beş liıa 

1 c:eza almaca~.'"· SeııJ•alı/ar ve .ferciinzan/ar bu 
yasaktan mustesnadırlar. Tekudaı"T beledıyesı 
de buna ı1akm hır ka1ar ııerdi. 

Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
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arıyor? <Z7.71.7J_z='.ZZ/1ZLZt7.ZZ7JJ..Z7ZL/~ ==-~/2,.J'J/I/ZL/J Arap Faşistleri Türk San~akta ne 

Heyetimiz Sancak statüsü ·hakkında 
projeyi alikalı komisyona tevdi 

t 

tahriri bir 
etmiştir 

...... E:m ......................................................... _ .......................... ... 

Herşeyin kolaylıkla halledileceği, teşkilatıesasiye kanununun hazırlanmasında zorluk çıkmıyacağı sanılıyor .. ~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sancağın teşkili tıesasiyesini 

Belçik~lı M. Bürgen getirildi. 
hazırlıyan komisyonun riyasetine 
Cenevrede nikbin bir hava esiyor 

İstanbul, 26 (Yeni Asır) - Hataydan gelen ha
berler maalesef iyi değildir. Mevkuflar, bütün te-
şebbüslere rağmen serbest bırakılmamış, bu yüz
den halk bayramı kara matem içinde geçirmiştir. 
Suriyeden 190 kamyon içinde birçok Demir göm
lekli Arap Faşistleri Sancağa gelmişlerdir. Bun-
ların gayesi tethiş suretiyle halkın gözünü yıldır
mak, onları Arap fikirlerine imale etmektir. 

Istanbul, 26 (Telefonla)- Halayın ana yasasını 
hazırlıyacak olan komisyon bugün C-enevrede 
mesaisine devam etmiştir, Komisyonun mesaisini 
k 1 1 kl b•t• ""· •• k··ıı k "' Cenevreden bir giilüniiş o ay ı a ı ırecegı ve; muş u er çı mıyacagı tarafından lskenderun Sancağının yeni teşkllAtı 
kanaati hakimd~~· ikbi;ı!ik püküm sürüyoı. esaslyeslnln teablllne memur edihnlf otan eksp~r-

~==~;~=~~,;;~~~;;;,:,:,:!>~ - ':!:'!:r Ceml!et! ko:::_ - SONU ÜÇÜNCÜ SA=!~uZZTzZmw• 

P~rişanlık . Pa.m~k to~umu i~t~yac! hal~edildi .Bir.Türkkuşu filos~. 
h:ınirink~Yılarına lzmır vılayetı dahılınde hır Pamuk Şehrımızegelmekuzere 

11• yakışmıyor üretme istasyonu tesisi kararlaştırıldı Ankaradan hareket etti 
c; •r çok vilayetlerimizde oldu
oU "b• bı gı ı lzmir Umumi vilayet 

eclis· . ·k" b 
1 

ının çalışmalarına ha ım 
ı.ı:~nan ~ih.niyet,Yurdun yol v: 
ihr tep ıhtıyaçlarım her türlu 

?açların üstünde tutmaktır. 
ti ~ınir bu iki mühim dert üze
rn~ e ehemmiyetli hamlder ;ıt
d ş Ve verimli neticelet de el-

e etnı .. ff k J lak· ege muva a o muştur. 
l\i 

1

1
° bugün esefle görüyoruz 

haf<! de edilen sonuçları da mu-
~ıa. ~üşklılleşmiştir. 

la n ılu sene evvel lzmir vi-
Ytti k d' . b" 1 ra en ısıne ır yo prog-

~~· Yapmıştı. Birinci safta ka
la( arı ınerkeze, ikinci safta ka
'c ~tı kazalara, üçüncü safta 
kö 1

1tn~an dahilinde nahiye ve 
Yerı b" b'. b "l v d-IÜ " ır ırıne ag amagı u-
nrnuşt" F: u. 

dii ~onomik bakımından bu 
d,:u;ce .çok yerinde idi. Bun
ba" ı olayı da kazaları merkeze 
'iller :~ak hususunda evveli şi
lun n •ferle merkeze bağlı bu
tuı:1Yan şehirJcr gözönünde 

l 
uyordu. 

ı . . 
tnırin y l · . "k" )ılftk t 'h~ ınşaatına aıt onı ı 

önce arı ıoe bir göz ablırsa 
Seferi~emalpaşa, sonra UrJa, 
kili ısar,Çeşme,Bergama,Di
lıav Ve daha sonra da Mendrea 
ll"'ıadsına ait Ödemiş, Tire, 

,,ın ır 11 , 
but .. yo arının yaptırılmış . 
l UuduC'Yu - "I" T k' d' en o goru ur. a ıp e ı- . 

sıra raJ b' . da • ~ ışmanın ır prensıbe 
Yand1- 'f d .. }:'ak gını 1 a e etmege yeter. 

bıe at hususi idareler bugün 
\'cut 11 kin) yo arı muhafaza im-
arını .. l'"kl ltdir) guç u e elde etmek-

le.._ek~r, Bu hakikati itiraf ey
- e beraber yapılması müm
~ Sonu 2 ıncı sahifede -

"kk:ı. C>cak.oğı u. 

Ziraat Ba1;1kası iki yüz pamuk ekme makinesi satın 
alarak pamuk müstahsillerine derhal tevzi edecektir 

Sayın Başvekilin lzmir tet
kikleri arasında köylünün di
lekleri pamuk tohumları üze
rinde temerküz etmişti. Köy
lüler iyi cins pamuk tohumla
rının bir an evvel teminini 
Başvekilden rica etmişlerdi. 

Ziraat Müdürü B. Nadir, 
derhal Ziraat vekaletine baş
vurarak lzmir köylüsüne pa
muk tohumu teminini rica et
miştir. Vekalet, bu müracaatlc 
alakalanarak lzmirc yüz ton 
akala cinsi pamuk çekirdeği 
gönderilmesini ~mretmiştir. Pa
muk çekirdekleri Eskişehirden 
verilecektir. 

Ancak pamuk çekirdekleri- .. 
- Sonu 2 nci jQVfada - lznur Jabnkalafl!ldOll bı11nde pamuklar işlenilken .................................................................................................................................... 

Buca cinayetinin yeni safhası 

Tikyeşli Mehmedin evine verilen 
baskın iki hayata mal olmuştur 

Hadisenin döıt suçlusu: Mustafa, Ri/at, Mümin ve //yas -YAZISI DÖRDÜNCÜ SAY.FADA-

Ankara, 26 (A.A) - iki 
tayyare ve bir G 9 tipi pla
nörden mürekkep bir Türkku
şu filosu bu sabah lzmire git· 
mek üzere şehrimizden hare• 
ket etmiştir. Tayyarecilerle pla
nörler yüzbaşı Zekinin şefliğin· 
de Türkkuşu muallimlerinden 
Vecihi, Ferit, Ali, Tevfik ve 

makinist Faruk bulunmakta 
idi. 

Türkkuşu filosunun ilk mer
halesi Eskişehirdir. Filo Eski
şehirden sonra Bursaya ve 
oradan da lzmire gidecek ve 
bu şehirlerde planör uçuş ve 
paraşüt atlama gösterileri ya
pacaktır. 

.... T~ki;d~ği'~ ..... öi~;~i~Y·i~ .... ·ı;~·;ş~ı~·şt~ .... 
Heyecanlı güreşin 
ticesi beraberlikle 

ne-
bitti 

Pazara tekrar karşılaşıyorlar 

~...;...---.--.....-.....-~---=-""-="---"'='" . 
..Juwrıı bır glıw; esnasmaa 

- Yazuu yedinci sayfada -



P er~_C! nlık l 
lzmirin kıyılarına 

yakışmıyor 

r&fll A81R a7fabat ı 

Halkevinde 
Hatay Ana Yasası H 

kında Konferans 
Konya meb'usu Bay AH 

za Türel tarafından Hatay 
yasası hakkında 6 Mart ~ 

-Baştaıa/ı bilind salıiJede
kün itlerin de ihmale uğradı
ğmı gizleyemeyiz. 

Çok uzaklara gitmeğe ltizum 
pktar. Karşıyaka ile lzmirİll 
•uvaaallaı kellilmiıtir. 

Pamuk tohumu ihtiyac! ·halledildi 

lzmir ile Kaqıyakaam muva
salisı kesilmittir demek, lüks 
bir gezinti yolunda zevkli bir 
otomobil seyahati fırsab kay
bolmuıtar demek değildir. Ba 
yol Menemen, Bergama, Diki
liyi ve batta Ayvalığı lzmire 
bağlıyan yollana başlangıcıdır. 

Kızılay 
Yıllık kongresi 

toplandı 

lzmir viliyeti dahilinde bir Pamuk 
üretme istasyonu tesisi kararlaştırıldı lanacaktır . ..... ~ 

Bay Hüsnü Ercall 
Ziraat Bankası iki yüz pamuk ekme makinesi satın 
alarak pamuk müstahsillerine derhal tevzi edecektir 

Musevi yetim mektebi maal
limferinden Bay Hüsnü Erelll 
Bayındsr kazasının Çıplak ki 

Dokuz kilometrelik kısmmm 
feci maozaraaı cidden üzücü
clOr. Bayramı lzmirde geçiren 
Baıvekilimizle diğer 1ayın mi
aafirler Bergamaya gidebilmek 
için Karpyakaya denizden gi
dip gelmek mecburiyetinde 
kalllllflardır. 

Yüzlerce kamyonun bu yol 
lzerinde neler çektiğini dü· 
ıünmek bir vazifedir. 

Aynı ~ekilde Eşrefpapdan 
Mendres havzaıma uzanan yo
lun baflangıam tqkil edea bir 
kaç kilometrelik kısım da peri• 
pn ve fed bir daramdacLr. 
Şehrin bemea ln,....dald ha 
periıanhjm maddi zorluklara 
ve zararlara illvetea manevi 
ltir üzlatl kaynağı old.iaada 
ıüpbe yoktur. 

Bir çok m&him davalan bir 
laamlede halleden bir nealia 
~ocuklan için OD bet kilomet-

Kınlay cemiyetinin yılhk kon• 
gresi, dün saat 11 ,30 da Hal
k evi aalonunda in'ikat etmiştir. 
Kongreye Vali ve Parti bqka
nımız B. Fazlı Güleç riyaset 
etmiflir. 

Kızılay cemiyetinin geçen bir 
yıl içindeki faaliyetine ait ha· 
zırlanan rapor okunarak heyeti 
11mumiyen~n derin takdirleriyle 
kartılanmqtır. Kınlay cemiyeti, 
değerli reİI B. Cevdet Fuat 
Ôı 7ar'ın çok eahpnuiyl.,, Kı
zılı: yın diğer viliyetlerdeld me-r-
ke;-Jerinden çok daha gen;t 
yar elmalar yapmlf •e mahitten 
bly&k mlbaheret srlnalttlı'. 
Cemiyetlerimiz içiacfe Kmlay 
k1ll"Dla. halkın yardımı ~
tiade, fakir halkın ihtiyaçlaiıaa 
cevap •erea cemiyetleria ....... 
da ıe&yor. Şlphe edilmez ki 
Kmlaym mavaffaloyeti, ba b· 
ram- bqmda balmaaa deferli 
elemanlana eleridir. Ba vaile 
ile his de kendileriai tebrilıi 
vazife biliriz. 

KmlaJ cemiyetinin 937_ ~~ 
b&tçai mlteYUİD olarak 44000 

- Bt11 lara/t I ind salıı/ede -
nin nakliye ve ambalaj için 
kilo başına iki kuruşluk bir 
masrafı vardır. Ziraat bankası 
bu masrafın k6yliiden alanmasını 
istiyordu. Vilayet bu masrafı, 
pamakçalara teni edilecek mll
kafat faslından verecektir. 

Ziraat Veklleti Izmir mınta
kası pamuk müstahsillerine ve
rilmek üzere aynca beı tohum 
makinesi we on bet beygü ça• 
pası gönderilmesini emretmiş
tir. Ba ıuretle Izmir viliyetin
de ilk defa olarak bu yıl to
hum makinuiyle pamuk ekil
meai temin edilecektir. Ziraat 
bankam, Nazilli mıntakası için 
derlaal 200 adet pamuk ekme 
mikinesi "Mibzer,, satın alacak 
ve pamuk mllstahsiline tevzi 
edecektir. Pamuk ekme maki· 
nelerinden bir loımınm Izmir· 
deki pamuk müstabaillerine 
verilmeıi muvafık g&rillmUştür. 

••• 
Ziraat Vekileti Haziran 

tasyonu teais edecektir. 
lzmir villyetinin pamuk to

humuna olan ihtiyacı üzerine 
böyle bir istasyonun tesisi mu• 
vafık g&r6lm0ttür. lstasyoou 
Ziraat vekaleti idare edecek
tir. istasyonun Bergama veya 
Torbalıda kurulacağı zannedi· 
liyor. 

Bu yıl müstabsillere pamuk 
tohumu tevzi edilirken hasta
lıklı, kaçak yabancı pamukla· 
rın alınmaması temin edilecek· 
tir. Pamuk tohumlan Marbn 
on beşine kadar tevzi edilmif 
olacak tar. 

" " " Manisa pamuk tohumlannda 
tehlOkeli ve bulapk bir basta· 
lığın bulunup bulunmadığını 
tetkik iç.in haşerat enstitnın 
mlid&rl 8. Nihat Eğriboz ace
le Manisaya geçmiı, merkezle 
beraber kazalarda 209 çarçır 
makinesinin çıkardığı tohumla
n muayene etmiftir. Neticede 
Manisa tohumlarında yeni ve· 
rilecek devlet tohumları için 
tehlikeli bir haatabk ol,madığı 

r~lik yolun aylarca ve yıllarca 
peripük içiade kalmua hiçbir 
mazeretle lrtllemez. Ne b&tçe 

darlığı, ne bltçenia tudı1daia 
ıecikmai mevcllt daram içİll 
bir mazr.ret olarak ileri ailrli
lemeL 

&ra olarak tapit edilmiftir.Hey
ette inhilil eden iki izahta 
Bn. Sıddık& Us ve Ba. Nerime 
Slleymaa aeçilmiflerdir. Umu
mi koagre mmabhaslık1arına da 
Dr. Hulüsi Alatat. İzmir aayla
vı 8. Rahmi, Hn. Benal Nevzat, 
Hamdi Aksoy, Kimi! Dursun 
ve Dr. Bahtiyar Hara seçilmit
lerdir. Kongre kanriyle bOyDk
lerimize tazimat teUeri çeldi· 

ayında lzmir viliyeti dahilinde 
bir pamuk tohuma llretme iı· 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir Adliye yangını 

Umumi •İllyet meeW lu· 
lannı bu yolun üzerinde lltfea 
bir gem.ti Japmap davet 
ediyoruz. Mendrea havzaıma 
giden yolun başlangıcında yıl

lardanberi luralmıı lonlmalDlf 
tqlar f01enia keaanada dan
yor. Bunların bir kıımı çamur
lara kanımııtır. 

MüddeiumuıbiB. Tunçay 
hidiseyi izah ediyor 

ICarfayaka yoluna yiikseltmek 
için taıınan topraklar fOMDİD 
herine dağıblmlf, yağmwlarla 
çamur ve balçık diyan vücuda 
gelmif, yol geçilmez bir hale 
dlllmOftlr. Keyfiyetin it baln
mmdaa da mill izzeti nefli 
rencide etmeıi noktaımclan 
da mlstaceHyeti vardır. 

Bu mDataceliyet bazı forma
litelerin üstOne çık111ama11m 
icap ettirecek kadar kuvvet
lidir. Vaziyetin bakikt ifadeal
ni tahlile girişmekten ihtiraz 
ediyoruz. Çlbıkll bu tahlilin 
ajvlıtaaı mlldrilr w-JOl'UZ. 
Acaba ba kadar .;.r W. mev• 
m amaml Yillyet meclie 
meırul .eclteek bir wa. aa• 
yılmıyacak mıdar ? 
~alıl.kı C>oaJ&olfd.u 

mittir. 
• 111. 111 1 

Sivrisinek 
mücadelesi 
Beledi1ece Karpyakada ıini 

sinek mtlcadelenne ehemmiyet 
verilmektedir. Tnm•aylara ve 
sair g6ze çarpan yerlere Iİni 
ıinek mlleadelai hakkında, 
tavliyeleri han afifler yaplfba 
nhmfbr. Karfayakada her ev 
sahibi, mazot bulundurmak ve 
bunlan kullanmak mecburiye
tindedir. Mazot d6kmiyerek 
mlkacleleyi zaifletenlerden ceza 
alınacakbr. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
INDIAN 

Muka methur motosiklet· 
leri plcliler. 
DUNLOP Jaatik •centamnda, 

Gazi bulvan Ziraat Bankası 
kal'fl&. Poata kutaıu 275 

Geçen Cumartesi giinil ad· 
liye dairesinde çıkan yangın 
hakkında Cumhuriyet müddei· 
amamiai B. Aaam Tunçay bize 
ta izabab vermiftir: 

- Gerek lzmirde, gerek~e 
&mir muhabirlerinin verd~ği 
haberlerden mülhem olarak 
Istanbal gazetelerinde Adliye 
binaaı••n kalorifer dairesinde 
çıkbğı bildirilen yangma, izam 
edilerek mllbim bir lalcliıe 
mahiyeti verildiiiai teeullrle 
ben de okudum. Hldiıenin 
hakiki mahiyetini anratayım: 

20-2-937 tarihinde erkenden 
aclli1e biaaaaJUn alt kısmında 
kalorifer dairesinin kalorifer 
ocağında kok kiSmllrİl yakıla
bilmelİ için bnftınlmau icap 
eden kana talata parçalarmnı 
bir mildan klmllrlere kUlf
tanlarak yakJW.ı Ye diter tahta 
parçalan. memara tarafmdaa 

TAYYARE SiNEMASI 
Baıtmden itibarea --. en ıea, ea zengin, en neşeli bir filmi 

KAZINO dö PARI 
Deli Şadoa filmini• aautalmaz yıldm AL JOLSON ile IİDema aleminin en sevimli yıldızı 

•• AL JOLSON'm eti RUBY KEELER'ia cliier dlrt yıldızın ve 300 güzel kızın 
refabtlerile çevirmif olduldan fnbllde bir fılim 

llOmc - DANS - ŞAN - NEŞE - ZEVK - EaLENCE 
.................................................................................... 

BA YRAll slaleri binlerce ballan alkıılamıt oldaldarı blylk Şark filmi 

BAGDAD BÜLBÜLÜ 
Tlrkçe .adi • Anpça ve Tlrkçe prkıl•.. llllnire Mücllye 

ve Ahmet AMm tarafmdan çevrilen prkılı komedi 

AYRICA - Parammt •D&aya bavadialeri • Miki (Renkli karikatlrler • ) 
Bu ...... , ......... -• -•tl•rl : Cama, camarteıi Ye pazar ınnleri ' 

11.15 - 2.25 - 5.50 - 9.25 Kaziao dl Pari 1 - 4.25 - 7.50 Bajclad BGJbllll Pazartesi, ' 
uh, mba ve pe,.embe leri:2.25·5.S0-9.25 Kazino da Pari 4.25 • 7.50 Bllblll 

ocağın bir boçuk metre ge
risine ve sol tarafa "ilme 
halinde bırakılmıştı. Ocak yan· 
dıktan aonra idet veçhile oca· 
ğln kapaklan kapatılmıt ve 
zaman, zaman kontrol edilmiı
tir. 

Saat 10-10.30 arasında her 
nedense kazanın sol geriainde 
bulunan kime halindeki tahta 
parçalarmdan her hangi bir 
veya ikisinin kayarak bacanın 
11cak boraıana temuile atq alan 
ve duman çıkarmağa baıhyan 
odunlarm yanmakta olduğu g6· 
rlllmeıi llzerine derhal itfaiye• 
ye haber verilerek baılanııç 
halinde olan ve bir yangın 
bldiıeai diye b&ytittılmei• ull 
mllaait balunmıyan mezklr tah
ta parçalan liadllrlllmlftllr. 
JUdiae bundan ibaret o!ap 
hldlseaia ba tekilde tanibbü 
hakikat namına iaterim. 

anlaıılmııtır. ilk mektep başmuaUimlij'İll' 
Manisaya Akala cinsinden tayin olunmuştur. 

gönderilmek üzere olan dev!et Bay Hüsnü Ercan otuz ıl" 
tohumları 200 ton olup, bu nedenberi muallimlik hayatar 
mikdar Maniaanın umumi pa· da 6mrünü eskitmiş, memleket 
muk tohumu ihtiyacının beıte irfanına hizmet eylemiş, aytJ 
birini kapatmaktadır. Maniıaya zamanda parti işlerinde çabr 

mış güzide ve faziletli ~ 
yapılan bu yardım çok büyük arkadapmızdır. İzmirc:len 0 _.., 

bir adımdır. Bu yıl Manisada )aşması cidden teessürü .,.., 
18 bin hektar pamuk ekilece· ciptir. Likin yeni vazifesinde"! 
ğine göre bunun 3600 hektarı nurlu mesa .. ınaa neticelell 
fabrikalarımızın istediği Ame· tesellimizi mucip olacakllf• 
rikan pamuğuıw tahsiı edilmit Tebrik eder, muvaffaluyetlef 
olacaktır. dileriz. _.. ........................................................................................ 

c. • 

,,Jozef Stalln,. buzkıranı 
"Oft:onilıidze,, balviye ı~zg8hla11 

"joze/ StaJin,. yeni buzku1111 gemisi· 
1Un inşaatuu bilümdı iiznedu. 

Çlık kısa bü zaman zatJında 100 
kadar miüımdis ve inşaatçı, buzkua
nın umumi pıojesini, bütün malıine
leıi ile müle/e11i dluultuının pl4nla
""' hazulamışlaT ve dnhM inıaala 
başlanuşl111du. Ptoje, şimdiye /uıdar 
vuhuı gelen bilin iulup setolnin· 
den a/uıt111 l«rübdue islinadetı Vİİ• 

cuaa gdirilmişlir. Yaıi gtllıi, ltu/11-
bun en kalın ve lıuı111etli buz/atına 
muva!Jakıyetle göğüs gnebikcektıT. 

On biT bin tonildto hacmindnu 
bu gemİlie muazzam dokuz kazan 
va1du ve bu kazanlar, beheıi on bın 
beygir kuvvdınde, 3 bulıaı makine
sini işlelmdtedir. Otminiıı boyu 107, 
geniş/ili ise en l{eniş yetinde 23 md-
1edu. Bu buzk11an üzuinde, dü11va
nın en milki!mmel ve en yeni elek
tıilıle işkT seytistjeT 8/dltıi mevcut
luT. Oemide aytıca iki tane de rok 
ku,vdli teısız cılıazı vard11, ve ba 
dlıazla1Ja en /ena şoail aahilirule 
dalıi Sovyet/tT Bİlllğincn luT lıanei 
biT nolıtası ile daimi iltıbatın mulıa
Jazası mlunkündiil. 

Buzkltanın teknesi ve muluzi kıs
mın beş katı inşa edilmiştir. En Ost 
l!DVtıte. biıkaç tayyaıt alabikak biT 
plat/oım halındedu. Halen ge11111Un 
uç ltısunlatı bu tek külçe lıalınde ha· 
zıılanmaktad11. Bu patçalat. 21 ve 
31 tonluk/ut. Deminin bu kısımlaır 
nın salabeti, buzkuanın şımal deniz
leıtnde A.!ktiğin kuvvetli buzla11. aıa
sından kayl{J ~tçmesini temin ede
cek/il. 
• "/oze/ Staün,,, şimal deniz yo

lunda, l!mtikre ufalat tdealdiT. 811 
buduanın inştuında11 so111a, "Via
çnlav Mololuv,, isminde aynı fklt
cer'e u,,dlt ikJnd bir bukuatı ta• 
glılıltua lwnaealtlu. 

Ha•lalll• na lmlt? 
Mahalleye genç ve gOzel 

doktorun tqanmğı g6ndenberi 
o sık sık butalamyordu. Genç 
doktor ciddi bir adamdı. Her 
defa haıtasının sıhhati yerinde 
olduğunu gördükçe bu musır· 
rane davetlere mana veremi
yor, ıadece 11inirleri teskin 
edici bir reçete yazmakla ik
tifa ediyordu. Onu tekrar ça· 
jumıılardı itte.. Bu defa teı
hiaini koymaja azmetmiıti. 

Haıtuını '°lat'- Onan a&zel 
vllcaduna katle muayene 
etti. Gaderlala içine bakb. 
Blrtlrll branm verememifti. 
Genç bdm talaammlll kalma
llllfCA ... Hrda: 

-Dalla teflaiaiaizi ko1uaada
aa mı? 

- Ha,... .. ,.... Sis baaa 
yardam etmwaiı iMi t .... -
lizlik de•am edecek ıibL· sa1-
..,.. rica ....... aeDİI: Yar? 

- .. karta .,.,. Wr te
Yeeellıtlm.. 

Afil beldesi 
Viyanama Mariabilfer sokr 

ğmda garip bir vak'a oldll
Bir delibu genç bir ima ar 
mek istedi. KD delibnı..
ıuratma o kadar pddet& 11İ1 
tokat aıketti ki ba darbe ile 
aenemliyen ıencia kafua pr 
pu haber verme k~ 
camına çarparak camm lanl· 
mamyı ve itfaiyenin der ... 
Mariabilfer mahalletine yetir 
meaine sebebiyet verdi. Deli• 
kanlı karakola getirildi. itfai
yeyi iğfal ve genç bir kısa 
tasallut maddesinden cezal.r 
dınldı. Anlatıla• Stravua alı 
beldeli çoktan kaybolmuıtur. 

Çok dylemek la bir 
hastahktır 

Floridanın Okala ıebrind• 
oturan Hovard Stillman ismir 
de bir adam memleket haıtr 
nesinde şimdiye kadar ıartd
memit bir hastalıktan 61mllr 
tor. Zavallı 18 gün bir dakik9 
bile durmadan karmakan .. 
mevzular Ozerinde söz dyl~ 
şiirler okumuı, dualar etmitw 
siyaıt nutuklar vermit. filozofi
den, dinden bahıetmiıtir. ffd• 
ta bakıcılarını rahatsız ede• 
bu konferanslar hastanedeki
leri hayh eğlendirmiştir. Dok• 
torlar bllttın tedbirlerine r•l
men hastayı susturamamışlar 
dır. 18 gtin !onra bitap d~ 
HoYard StiUman, bayata ,_
leriai kapamlfbr. KeaclilİDİ tr 
clavi eden miltaha••• dokter' 
lar ba laaıtabjm dimap ar 
tuk ka biliyetiai kontrol e~ 
nahiyesinde bir iltihaba a~ 
diyorlar. 
Ziraat Mltaha••••l•rl 

Sovyetler Birliğinde baldf 
63 bin talebelik 90 yü~ 
ziraat mektebi ve ayrıca 15' 
bin talebelik 523 ziraat mek
tebi vardır. · 

Bu mekteplerden her ,_. 
on binlerce mltaba11ıa ça~ 
rak Sovyet ziraabnın mubtellf 
alanlannda çalı,mağa .,....
maktadırlar. 1935 te bu mek• 
teplerden çıkanlann adedi d 
bini balmaı, 1936 ıeaelİ ... 
lae 28 bini geçmiftir. 

1932 d• 1936 ya bdar ; 
lan d&t 1eneUk mtlddet _,
fmda, Scwyetlerdeld ha ,.-. 
tepler, memlekete ıiraat~. 'il*. 
otebiıyee, baytar, ima ye 11-
ka mltaha11111, maldaeci 
1ıeacH. •eMlre oluak ıD 
ıeaç mltalaı- ftl•fttit .. 



---· 
YENi ASIR 

~HUNU/', ~ 
ve- DINLC.YJrl 

Kavga . 
B r erle gök kavga ediyor bak. 
k a kavganın asil ve temiz 
b 

11
tetine.. Gökleri yerlere, 

dll ııtları birbirine ve dalgaları 
a·ı 
g ara çarpıp duruyor. 

* 
k-~ilrük evİe;in temelleri, 

ekiler eyeti - toplandı 
Ode. 

l 11 esnemiş kayaların ya-
_ancı yüksekliği yıkıl.p lopra
ga d .. 
. uşerkf'n; sağlam ve gt:nç 

tırveı d"k er ı ve inatçı ... Bu kı-
Yaıner · · J" ın ıçınde mağrur ve ga-
ıp değil midir? 

937 bütçesinin 230 - 245 milyon lira arasında 
mütevazin olacağı tahmin olunmaktadır. 

ve 

1( ...... Bütçe projesi bugün Büyük Milltt Meclisine verilecektir. 
d 

1 
okmuş deniz kıyıları sert 

ta galarla tasfiye ediliyor. Has· 
a dalları silkip sarsan fırtına 
asırlık • _ . . .. ' k· agaçların koklerını so-

Ankara, 26 (Hususi) - Baş· vekili B. Tevfik Rüştü Aras, bulunmuşlardır. Bu sabah Maliye Vekili B. Fuat 
vekil ismet lnönü refakatlerin- f\lafıa vekili B. Ali Çetinkaya- . Bu top'antıda, 937 bütçesi Ağralının başkanlı?ında, M~liye 
de Ekonomi bakanı Celal Ba- da bugün şehrimi:re dönmüş· etrafında müzakereler cereyan müsteşarı, Maliye Vekaletı er-

llp atıyor. yar olduğu halde bugün hususi !erdir. etmiştir. Yeni sene bütçesinin kanı ve vekaletler muhasebe 
1 1 . d h . . d"" Ankara, 26 (Telefonla)- Ve- 230. 245 milyon lira arasında müdürlerinin iştira kile bir top-* tren e zmır en şe rımıze on· lantı yapılmıştır. Bu toplantıda 

l< • • müşlerdir. killer heyeti, bugün saat on ve mütevazin olacağı zanno- da bütçe hazırlıklarile meşgul 
avga ..• Asıl kavga temizli- 6 y B k"l l t t - -• l k d B··ı · · y0 Ankara, 2 ( eni Asır mu· beşte aşve ı sme noııu niin unma ta ır. u çe proJesı ya- olunmuştur. Mülhak bütçe ve 

b" r, yıka yor .• Taze bir kan gi· habirinden· Telefonla )- Maliye b:ışkanlığında toplanmış ve geç rın meclise verilecektir. daire bütçeleri hazırlanmakta-
\,8af rahmetile suladığı top- vekili B. Fuat Agralı, Hariciye vakte kadar müzakerelerde Ankara, 26 (Telefonla) - dır. 

~;:~.r;,~~ ,~:.'-.;::::~ ....... şa·rk··~--·m'iS8kilia·· ... dogru·:·: ................. o;hi'iiY~--·· .. 
S Vekili Mersinde 

ovyetler ·Hariciye .veki-l-i. aagw dad_ a gidiyor.Kont lef~~:y::.6~;;.~;i ~~:~y-e~:: a.·.·y-k ı 
1 

rinde bir tetkik seyahatıne çı-n manevra ara A k C• N• d · ı• kan Dahiliye Vekili ve Parti 
hazırlanıyor Jano JSan a ll ara. ya ge ıyor . . genel sekreteıi Şükrü Kaya 

Mersinde tetkiklerine devam b··B~kreş, 26 (Ö.R) - Sovyet t kt d" 
,,uYuk erkanıharbiye reisinin, Ankara, 26 (Yeni Asır - Telefonla) - Al· Nisanda Ankaraya giderek B. Tevfik Rüştü e mHe e ır. f ) . 
<>altı. d d dığım malumata göre, Haric'ye vekili B. Tevfik Arasın ziyaretini iade edecektir. Hariciye ava se er erı 
k 

1
"' enizinden Kara enize 

ada · "d Rüştü Aras önümüzdeki ay içinde Şark misa· Vekili B. Rüştli Aras yakında Bag· dada ve lstanbul, 26 (Hususi) - Ba-. r ııntı ad eden saha üze- ı k B d d d k · d J rınd kını imza ama fü:ere ağ a a gi ece tır. ora an ralı Ha{iciye Nazıriy!e birlikte Tahrana harda Ankara • lstanbul ve 
t e büyük manevralar yap· p . 26 (o·· R A ı d h b 1 d "d k h 1 Ş d h f ı arıs, . ) - n .. ara an a er a ın ı- gı ere unlanmış o an ark Misakını imza Adana araStn a ava se erle-racağı haber alınmıştır. Sov- ğına göre ltalyan hariciye nazırı Kont Ciaııo edecekti{. ' rine başlanacaktır. 
retlerin bütün makinalı kuvvet... ···············••tıtıtıtı••····································· ..................................................................................................................... . 
erinin iştirak edeceği bıı ma- Kitap ve gazete kağıtları • Fransız mebuslar meclisinde 

nevralar bilhassa Berlinde heye-

A1;;~şılanf ;şİstJ erİ Dört maddelik yeni bir 
l'ürk Sancakta kararname çıkarıldı 

he arıyor? Ankara, 26 (Yeni Asır) -
I - Raştarafı ı ncl Sav/ad'n-r.,...-tf"' Gümrük tıırifesinin 328 numa
er komitesi dUn öğle- rasına dahil mektep kitapları 
den sonra ilk lçtimamı ve gazete kağıtları hakkında 
Yaprnu;stır. dört maddelik bir kararname 
f Fransayı Suriye ve Lübnan çıkmıştır. 
tvkalade komiserliğinin eski Bu kararnameye göre, yalnız 

gen 1 k k gazete rşinde kullanılmak ve e se releri temsil e1me -

h
tedir. Türkiyenio mlimessili bundan başka bir maksat için 

a · kullanılmamak şartile gazetele· 
t ~ıciye vekaleti genel sekre- rin basılmasında kullanılacak 
derı B. Numan Menemencioğlu- kağıtların giimrük tarifesinin 

1 ur. ilk celse reis intihabıııa 328 (A) numarasına dahil mev-
a~sis edilmiş ve B. Bürgen zu gümrük resmi 100 kilosun-

tesbit edilmiştir. 
Giiınrük tarifesinin 328 F3• 

zlsyonuna göre diğer nevi ka

ğıtların yüz ~ulosundan ahn
makta olan resim 900 kuruşa 

iblağ edilmiştir. 

On gün içinde hariçteki fab
rikaların sipariş kabul ettiğine 
dair vesaik ibraz eden gazete 
idarelerinin getirecekleri role 
halindeki kağıtlar da 328 po
zisyonundan istifade edecektir. 

Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'i olacaktır. reıaliğe seçilmiştir. Komitenin dan yüz kuruş olmak üzere 

~~Ilı.ur olduğu muhtelif mese- -----... -----
~- erın tetkiki ı5 gün kadar Sovyet - Iran konferansı 

surecekt" ır, 

:;;:~;.'.·~~:: •• -10.~as::~ Iran toprakları Üzerinde 
Usıı ile teşkilatı esasiye ka- mu•• cadele yapılacak 

nunu hakkında tetkikat icra-
;ıııa memur komite dün lop· 
;nınıştır. Komite B. Maruce 
t"hurguin (Belçika) yı reis in-
1 ap etmiştir. 

c !ürk murahhas heyeti San-

8~gın statüsü ile teşkilatı esa
ıy . 
esıne muteallik tahriri bir 

Proje t d" · · St t"" nı·· ev ı etmıştır. a uye 
UteaUik olarak komite San· 

~ağın tarifini ve hudutlarını 
~~ri~ ed.:ceği gibi Milletler 

eıııı_yetinin zabıtaya ekalli· 
Yellerin h" . ·ı · d . ol ımayesıne ı a aır 

li an hukukunu da taıırih ey-
Yecektir. 

: 'Jkilitı esasiye kanununa 
gelınce t .. . • dl" g eşrıı ıcraı ve a ı or-
lloları . t"h .. . . 

lürk . ın ı ap re Jlmını ve 
cak .Ç~nı~ yanında kullanıla· 
r . •kıncı bir lisanın mahiyl!- . 
•nı ve .. 

td ıstımali şartlarını tasrih 
e~ektir. 

ra Ankara, 26 (Hususi) - Bay
te~· miinasebetiyle lzmirde bir 
~ıı ık seyahatinde bulunan 

r ŞYckil lamet lnönü yanla-
•nd ' B a lktısat Vekili B. Celal 
"Yar ld • ı 0 ugu halde hususi 

renle ve K"•t b . ri . u a ya yolıyle şeh-
llıııe ı · 1 d" . iaı ge mış er ır. Başvekıl 

"c a~Yonda vekiller, meb'uslar 
d ıılııbalık bir halk tarafın-

an istikbal edilmiştir. 

Bakü, 26 (A.A) - Çekirge ve diğer başeratla mücadele için 
burada toplanan Üçüncü Sovyet - Iran konferansı mesaisini bi· 
tirmiştir. Konferans bir taraftan Azerbaycan ve Türk~enistan 
Sovyet Cumhuriyetleri ve diğer taraftan l!an aras.ındak_ı _hu~ut 
bölgesinde so!lbahar zarfında yapılan tetkıkat netıcelerıoı goz
den geçirmiştir. Kabul edilen plana göre, bu yıl Iran topraklar! 
üzerinde 40 bin ve Sovyet topraklarında da 5000 hektar arazı 
dezenfekte edilerek haşerat>n kanatlanmadan tamamen imhası 
temin edilec~ktir. 

Dördüncü konferans 1937 temmuzunda toplanacaktır. 

lngiltere 
, -······ Üç yeni zırhlı inşa 

edecektir 
Londra 26 ( A.A) - Bah

riye bakanlığı yeni silahlanma 
programı mucibince önümüzde
ki aylar içinde en az 28 mil
yon lngiliz liralık 8İparişte bu· 
lunacaktır. Bilhassıı beheri yu
varlak hesap sekiz milyon in· 
giliz lirasına mal olacak olan 
üç yeni zırhlı kruvazör inşası 
mevzuu bahistir. Bundan başka 
yakında Dic1o tipinde beheri 
5000 tonluk diğer üç kruvazör 
inşa edilecektir. Diğer sipa
rişler arasında bir filotilla ana 
gemisi ile sekiz torpido muh
ribi ve be$ ili sekiz bin ton-

18. Mussolini 
Peşteyi ziyaret 

edecekmiş' 
Roma, 26 (Ô.R) - Musso

lini önlimüzdeld baharda Peş
teyi ziyaret edecektir. Şımdi· 
den büyük istikbal hazırlıkları 

yapılıyor. Diğer taraftan Hit
lerin de Peşteyi. ziyaret cde-
cegı bildirilmeide ise de bu 
z!yaret tarihi tespit edilme· 
miştir. 

Roma, 26 (Ö.R) - Ducenin 
garbi Trablusa gelmesi orada 
aabırsızlıkla beklenmektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
luk yedi kruvazör ve 
tar küçük gemilerle 
Jremileri mevcuttur. 

bir mik
denizaltı 

u. siyaset -hakkında 
mühim münakaşalar 

Muhalefet şiddetli hücum)ara hazırdır 
Hükümet suallere cevap verecek 
Paria 26 (Ö.R) - Bu akşam 

meb'aslar meclisinde hükümelin 
umumi siyaseti hakkında mü· 
him bir münakaşa başlıyacak
tır. Ekseriyet gruplarından her 
biri hükümete itimad reyi ver
meğe evveld~n karar verdiği 
cihetle kabinenin mevkii sağ· 
lamdır. Müzaltere eski lıaşve· 
kil Flanden tarafından alelade 
istizah şeklile yapılacak beya
natla başlıyacaktır. Eski başve
kil hükümetin mali ve harici 
siyaseti lizerinde duracaktır. 
Fakat aka ili yet gruplarının 
diğer mümessilleri de fikirlerini 
bildirmeğe karar vermişlerdir. 
Fakat bunların müdahaleleri 
Flandinin mütalaalarına muta
bık olacaktır. B. Paul Rey· 
naut ve Fernan Laurent kendi 
grupları namma söz söyliye· 
ceklerdir. Yani hükiimet kuv
vetleri mücadeleye birleşik ola
rak girecekleri halde muhale

fet kuvvetleri ayrı ayrı kuman-
dıı.lara tabi olacaklardır. 
Esasen bu tenkitlere da-
ha bir hafta evvel Nantes 

ve St. Nazaire nutuklarile ce
vap vermiş olan başvekil bun
ların tesirini epiy azalttığı gibi 
radikal sosyalist grubunun dün 
akşamki içtimaında hükümete 
itimat reyi vermeğe karar ver

mesi de ekseriyeti parçalamak 
için muhaliflerin besledikleri 

ümitleri suya düşürmüştür. 

Diğer taraftan sosyalist cum
huriyet birliği de yeni bir 
halk cephesi programının ya· 
pılmasına halk cephesi parti
lerinin hepsi iştirak etmeksizin 
karar verilemiyeceğini tespit 
etmiştir. 

Paris 26 ( Ö.R ) - Meclis
te bu akşam yapılacak istizah
lar münasebetile " Popolaire " 
muhalefet şeflerinin ekseriyet 
rruplarını birbirinden ayırmağa 

Fransız Başl'ekili Blum 
çalışmalarının mümkün olduğu-

nu, fakat bu maksatla şimdi

ye kadar yaptıkları biitün te

şebbüslerin akim kaldığı gibi 

ba akşam veya bu gece de hü

kümetin çok kuvvetli bir ek
seriyetle itimat reyi kazanaca-
ğını yazıyor. 

"Humanite,. de halk cephe
sinin daha yapılacak bir çok 
işleri olduğunu kaydediyor: 
Fiatlerin haksız tereffüiyle mli· 
cadele, işsizliğin azaltılması, 
gündeliklerin ve maaşların vazi

yete uydurulması, vergi ısla
hatı gibi orta sınıflarla işçile

rin birleşmesinden doğan halk 

toplantısı programının esası 
dün gibi bugün de aynı esasa 
dayanır: Hürriyet, sulh ve ek· 
mek. 

Sahile s 

Bor ah 
B. Ruzveltin nüfuzu· 
nu aksatmak istiyor 

Vaşington, 26 (Ö.R)- Cum
hur reisi Rooseveltin halk yı

ğınlarının sevgisini kazanma
sını hoş göremiyen ayandan 
Borab reisin nüfuzunu aksat
mak için hiçbir fırsatı kaçır· 

mamaktadır. B. Borah ayan 
meclısine yeni bir kanun layi
hası teklif etmiştir. Buna göre 
birleşik devletlerden her biri 
sosyal ve ekonomik kanunla

rını ayrıca yapmağa salahi
yetli olacaklardır. Birleşik 48 
devletin her birinde iş ihtilaf

ları mahalli olarak halledile· 
cektir. Böyle bir esasın kabulli 

halinde cumhur reisi Roose
veltin faaliyeti sıfıra inecektir. 

Artık muhtelif nizamları birbi
rine bağlamaktan başka ışı 

kalmıyacaktır. Bu sebeple B. 
Borah tarafından yapılan tek
lifın ayan meclisinde şiddetli 

bir mukavemete çarpacağı 
muhakkaktır. 

Bitliste Elektrik 
Bitlis 24 (Özel) - Bitlis Be

lediye reisliğine tayin edilen 
Suphi Menteş, Belediyeler ban

kasıııdan 40 bin liralık bir is
tikraz akdi için formaliteleri 

ikmal etmiştir. Bu istıkraz ak· 
dedilince mühim bir kısmı Bit

liste elektrik tesisatına sarfo
lunacaktır. Şehirde fenni bir 

mezbaha inşası için de planlar 

hazırlanmıştır. Bıtlisin tenvirat 
ve tanzifat işlerine büyük 
ehemmiyet verilmektedir. 

Belçika bitaraflığı 
Londra. 26 (A.A) - Siyasi 

mahafil lngiltere hükümeti ile 

Belçikanın bitaraflığı mesele
sini görüşmek üzere Van Ze

landın yakında buraya gelece
ğine ihtimal vermektedirler. 

lspanyol Gemisi 
Kurtarıldı 

lstanbul, 25 ( A.A ) - Dün 

sabah Çanakkalede Hamirliye 

tabyası önünde karaya oturan 
Madrid hükümetine men•up 

Cabo Tres Borcas vapuru 
Türk gemi kurtarma şirketinin 

Hora kurtarma gemisi tarafın
dan dün akşam büyük mu
vaffaloyetle salimen kurtarıl-
mıştır. 

•••••••••••• 

Trakyada 
Kozacılık ktJrsları 

Edirne, 25 (Hususi muhabi

rimizden) - Geçen sene oldu

ğu gibi bu sene de kozacılık 
kursları ilkbaharda açılacaktır. 

iki ay devam edecek olan 
bu kurslara böcekçilikle uğra

şan meraklı gençler iştirak · 

edecek, böcekçiliği fenni bir 
şekilde öğreneceklerdir. 

Trakya umumi müfettişliği
nin aldığı tertibat ve Ziraat 

Vekaletinin gösterdiği yardım 

ile fakir olan ipek böceği mlis
tabsillerine parasız tohum ve
rilmesi temin edilecektir. 

Alakadarlar ipek böceği 

müstahsillerinden muhtaç bu· 
lunanları tespite başlamıştır. 

Vakti müsait <>lan müstahsil

lere de ucuz fiatle tohum ve· 
rilecektir. 

Tevzi edilecek tohumlar fen
ni bir şekilde hazırlanmış to

humlardan olacak ve devletin 

aalahiyettar mlieaseselerinden 
geçmiş bulunacaktır. 

Böcekçiliğin genişlemesi için 
Trakyada çok miktarda dut 
fidanı yetiştirilmesine baflan
mıştır. 



Sahife c 
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Bir kahraman 
Krallar kralının sayısız Ras• 

ları ne mal olduklarını göster
diler. Kaybedilen servet ve ih
tişamın gölgesinde olsun yaşa· 
mak hevesiyle başlarım eğdi
ler. Mussolininin mağrur bakış
ları önünde dize geldiler. 

içlerinden yalnız birisi, bir 
tek adam, koca bir milletin ya
ıamak azmını kendi nefsinde 
toplıyarak kölel•k zilletine kat
lanmadı. Mücadelede devam 
e!ti. O da bir Ras, fakat öte
kilerden ne kadar bambaşka 
bir Ras ... Desta Yuda aslanını 
çiğneyen koca Italyan ordusu
nun bir gün kendisini de ele 
geçirebileceğini düşünmeden 

dağlara çekildi. Kartal yuvala
rında dolaştı. Yüce dağlardan 
milletine istiklal aşkını üflemek 
istedi. 

Romadan gelen haberlere 
göre Göller mıntakasının ete 
geçmez kartalı artık bir rüya 
olmuştur. Desta yakalanmış ve 
hemen kurşuna dizilmiştir. Bu 
haber doğru ise cidden yazık .• 
Düşmanın bu kadar şereflisine 
saygı göstermek gerekti. ltal
yanlar yanhş hareketleriyle Ha
beş milletinin gözleri önünde 
bir istiklil semboiü yaratmış 
olmadılar mı? Her kahraman 
gibi onu da insanlığın ölmez
leri ara!(ına karıştırmadılar. mı? 

Dernh·eı 

Viliyet 
Meclisi toplandı 

YENi ABlft 
a 

Define masalı hakikat haline geldi 

Kemer caddesinde bir evde 500 kü
sur Türk velngiliz altını bulunmuştur 
~lasta kadın, defineye sahip çıkan oğlunun kendisini 

hastane köşelerine terkinden müteessir olmuş .• 
Derhal zabıtaya baş vurmuş : " On dört yıl önce biz bir define elde 
ettik.. Altınlar ve mücevherlerin kalanı evimizdedir.,, demiştir 

Define, define ..• Şimdiye ka- fınenin bu aile tarafından bir ! lığına para sarfetmemek için 
dar bir çok defalar bu şekilde tesadüf eseri bulunmasıdır. Leylayı memleket hastanesine 
ihbarlar olmuş, kuyular kazıl· Bu definenin bulunmasından yatırmıştır. 
mış, evler yıkllmış, fakat çoğu sonra Faik ve anası Leyla, is- işte definenin ipucu da, Ley-
bir hiçten ibaret kalmıştır. tihkaklarından fazla miktarda lanın hastaneye yatmasile mey-

Bu defa bahtsız bir ananın olan bu evi Milli emlak müdür- dana çıkmıştır. Kendisinin Fran-
yaptığı define ihban, bir hayal lüğü vasıtasiyle müzayedeye sız hastanesine yatırılmayarak 
değil, hakikattir. çıkartmışlar ve alta yüz liraya Memleket hastanesine parasız 

Dün gece geç vakit Kemer Üzerlerinde kaldıktan sonra yatırılmasından muğber olan 
caddesinde bir evde yapılan da tapusunu Leylanın üzerine Bayan Leyla, evlerinde define 
araştırmada define, yer altın· almışlardır. Bu suretle eve sa- bulunduğunu ve bir kısmının 

dan değil, bir sandıktan ve çil hip olan Leyla ve oğlu Faik, sarfedilerek diğer kısmının 
çil ve çeşit çeşit devletlere evdeki Cliğer muhacirleri de Fnikin evinde bulunduğunu po-
ait altmlarıo görünmesile mey- çıkartmışlar ve daha bin iki lise ihbar etmiştir. 
dana çıkmıştır. yüz lira sarfiyle de evi tamir Bu haber üzerin~, Polis kıs· 

Bu hususta tahkikat yapan ettirmişlerdir. mı idari reisinin başkanlığında 
mubarririmiz, hadiseyi şöyle Bundan sonra da ev, aile bir heyet otomobilfe dün ak· 
anlatıyor: evi olarak kullanılmağa ve oda şam Kem~r ca~desin~e . 219 

- istirdadı müteakip lzmire oda kiraya verilmeğe başlan- numaralı aıle evıne gıtmışler 
t ve o mahalle halkından Demir-gdeo Muhacir Faik ve anası mış ır. . B S d k d h · ı 

Leyli, Kemer caddesinde ve Bir müddet sonra Faik ne cı ay a 1 ıo a uzurıy e 
· · kandı- Faikin evinde araştırma yap-kalabalık muhacirlerin bulun- yapıp yapıp anneıını ·- 1 d 

. k d" _ mış ar ır. 
duğu 219 numaralı büyük bir ~ış ve evın yarısını en 1 uze- Yapılan araştırmada 420 
Yabudihaneye yerleşmiılerdir. rıne yapbrmıştır. Artık ev sa- altın lira ile otuz kadar Ingiliz 

Faik, anasını bakmak ve bibi olan Faik evJenmeği kur- ve elli kadar Fransız altını 
geçmlerini çıkarmak üzere yük muş ve evlenmiştir. bulunmuş ve daha bir çok 
arabacılığına başlamış ve bu işte bundan sonra da Faik~e şeyler meydana çıkmıştır. 
suretle ana, evlat ş5yle böyle anasının arası açılmı' ve gehn Bulunan bu define, oradaki 
geçinmeğe başlamışlardır. kaynana gürültüleri haşlamıştır. heyet tarafından bir zabıtla tes-

Fakat bu eve yerleştikten Bundan bir müddet evvel bit edilmiştir. 
bir müddet sonra Faik ile hastalanan Leyla, evlerinin kar- Bu malumatı alınca, zabıtaya 
anasının vaziyeti değişmiş ve şılarmda bay Mehmede gide- baş vurarak malumat almak is-
güçlükle geçinen bu aile, bir- rek dert yanmış ve oğlu- tedim. Geceleyin yaptığım bü-
denbire bolluğa kavuşmuş ve nun kendisini bakmadığını, tün teşebbüslere rağmen resmi 
Faik te müthiş para sarfetme- yar111 kendisine ait olan eve malumat elde edemedim. An-
ğe başlamıştır. müşteri bulmasını istemiş ve cak Kemer caddesinde oturan• 

Buna sebep te, oturmakta oğluna da kendisini Fransız lardan ekserisinin anlattıkları 
oldukları evin bodrumunda kül- hastanesine yatırmasını söyle- bq hadisenin de yalan olmasına 
Jiyetli miktarda Türk, lngiliz, miştir. ihtimal vermek elimde değildir. 
Fransız altını bulunan bir de- Fakat Faik, anasınm hasta- Nuri Aydıngöz 

= 

Dün 
Seyyah geldi 

Dün lngiliz bandıralı Litişya 
vapuruyle şehrimize 313 sey
yah gelmiştir. Seyyahların ek
serisi lskoçyalıdır. Aralarında 

bir Fransız, bir ltalyan, yedi 
Amerikalı seyyah ta vardır. 
Yine seyyahlar arasında tanın· 
mış lngiliz profesörleri, müte
kait lngiliz amiralleri de bu
lunmaktadır. 

Seyyahlar şehrimize gelince 
üç kafileye ayrılmışlardır. Bir 
kafile hususi trenle Efes hara
belerini ziyaret etmiştir. ikinci 
kafile Bergamaya gitmiştir. 
Üçüncü kafile de ŞP.brin görü
lecek yerlerinde dolaşmışlardır. 
Vapur gece yarısı Mersine git
mek üzere limandan ayrılmıştır. 

Temsil ve T edansanlar 
Geçen Cumartesi günü Hal

kevinde temsil edilen, Vefik 
Paşa tarafından lisanımıza 
çevrilen Mülyer'in Meraki pi· 
yesi büyük bir rağbet kazan
mış, bir çok vatandaşlar yer 
bulamadıklarından dolayı geri 
dönmeğe mecbur kalmışlardır. 

Halkevi, halkımızın bu rağ
betini nazara alarak temsili 
bugün yirmi buçukta tekrar 
ettirmeğe karar vermiştir. 
Yalnız temsillere çocukların 
getirilmesi nizamnameye uy
gun düşmediğinden bu nokta .. 
nın ehemmiyetle nazara alın
ması rica ediliyor. 

Halkevinde her Pazar günü 
saat 17 - 20 arasında veril
mesi mukarrer tedansanlara da 
bu haftadan itibaren başlana
caktır. 

Burnavada 
Burnava cumhuriyet halk 

partisi nahiye ocağının temsil 

V ili yet umumi meclisi dün 
5gledeo sonra saat on beşte 
ikinci reis B. Sırn Şenerin ri
yasetinde toplanmışbr. Tirede 
teıkil edilen Orta mektebe yar· 
dım kurumuna 5000 lira yar
dım edilmesi hakkında verilen 
takrir, alakalı encümene havale 
edilmiştir. 

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

kolu tarahndan bayramın 3 ncü 
ve 4 ncü günü bir müsnmere 
tertip edilmiştir.Kars okulunun 
büyük salonunda verilen bu 

Muhasebei hususiyenin kırta
siye ve mefruşat işlerine 8000 
liralık bir münakale yapılması 
hakkındaki bütçe encümeni 
maıbatası kabul edilmiştir. 

Varidat bütçesile diğer büt
çeler üzerinde de konuşmalar 

olmuş ve ait oldukları encümen
lere havale edilmiştir. Meclis 
Salı günü toplantılarına devam 
edecektir. 

Buca cinayetinin yeni safhası 

Tikveşli Mehmedin evine verilen 
baskın iki hayata mal olmuştur 

Bucada iki kişinin ölümiyle 
neticelenen cinayetin tahkikatı 

j ticesinde ayrılmışlardı. Hadise j 
böyle ciddi bir renk alınca 

ve arkadaştan oyun esnasında 
Kocakaf anın üzerine tabanca-

~U.zZlDIY.T~Lr..xzz.Y.7Z77.L; 

derinleştirildikçe, hadise bütün 
şümuliyle aydınlanmaktadır. 
Hadise günü maktullerden Ko
cakafa Mehmetle katillerden 
Mümin bir kahvede kumar 

Mümin mutlaka Kocakafadan 
hıncını almak sevdasına kapıl
mıştır. 

larını boşaltmışlardır. Müminin 
kurşunlarından üçü Kocakafaya 
rastlıyarak ağır yaralamıştır. 
Aynı odada bulunun Hakkı da 
aldığı bir yara neticesinde can 
vermiştir. 

.. 

Kiralık apartman 
Güzelyalı Nuribey sokağı 

6 numarada, bütün asri kon
foru haiz, büyük bahçesi, 
fevkalade man:ıarası ve için
de elektriği, suyu ve banyosu 
5 odalı apartman kiralıktır. 

Hergün öğleden evvel ayni 
apartmanın alt dairesine mü~ 
racaat. (305) 3-3 S.4 

oynamışlar ve bu esnada kav
ga etmişlerdi. Orada bulunan
ların müdahalesi neticesinde 
ilk hadisenin önü alınmıştı. 
Aynı şahıs bu hadiseden 

dört saat sonra sokakta kar· 
şılaştıkları zaman tekrar kavga 
etmişler; tekrar müdahale ne-

"''liiijill~'(:'f;(itt'ii'f;fi;jii=f;ri':····················· ·······~i\l"··~·~iiı··· 
Robert, Şirleyi iterek: Hangi yüzle buraya geliyor
sunuz, dedi. Hem nasal oldu da tenezzül ettiniz? 

- Söyle Allabaşkına, dedi. 
Bizi deli mi etmek istiyorsun? 

Robert gülerek ce.vap verdi: 
- Anlaşıldı .. 44 yıl düşün

seniz yine bulamıyacaksınız! 

" 44 yıl ,, sozu Marlen'in 
kafasında bir şimşek tesiri 
yapmıştı. Koltuğundan f11lıya
rak bağırdı: 

- Buldum! Bulduml 44 yıl 
sonra gelen mektup sendedir .. 

Genç kızm zekasına şaşırıp 
kalan Robert: 

- işte buna diyec~k yok .. 
Diye mırıldanarak cebinden 

-:ıkardı ve kasanın üstüne 

attı. 

Masaya ilk elini uıatan Har• 
di olmuştu. Zarfı gözden ge
çirirken adeta titreyordu. 

- Bunu nasır elde ettin Ro
bert? Di_ye hayretle sordu. Bu 
muvaffakıyetini alkışfamak la
zım .. 

- Beni alkışlama .• Muvaffa
kıyet Sevgili Düşmanındır.Çün
kü mektubu biraz evvel cebim
de buldum .. 

- Açacak mıyıı? 
- Vallahi bilmemki.. ( Üze-

rinde yalnıı kendisi okuya
bilir ) yazıyorsa da, açmamız 

Bu arzu iledir ki kocakafa
nın, Tikveşli Mehmedin evine 
gittiğini takip etmiş ve keyfi-
yeti diğer iki kardeşile arka
daşlanndan · Ilyasa haber ver
miştir. 

Dört ahbap çavuşlar, Tik
veşli Mehmedin evinde kumar 
oynamakta olan Kocakafa Meb
medi bastırmışlardır. Mümin 

her halde bizim için faydalı 
olacaktır .. 
Hakkı Sabri atıldı: 

- Ben de aynı kanaatteyim •• 
Bu mektup, Boyer Hamiltona 
aittir. 

Fakat mademki sen onun 
oğlusun, pekala açabilirsin .• 

Robert: 
- Zaten Morganlar tarafın

dan açılmış ve tekrar kapatıl
mış .. 

Diye cevap verdi • Ve 
yırtmak ıçın zarfı eline 
aldı • Bu sırada kapıoın 
zili uzun uzun çalmağa başladı. 
Birdenbire dördünün de yüzü 
değişivermişti .. Ôyleya,kendile
rini bu vakitte ziyarete gele
cek kimseleri yoktu. Şirley ise 
artık hangi yüzle buraya ayak 
basabilirdi? 
Hakkı Sabri kapıyı açmak 

için odadan dışan çıktı. Ro
bert her ihtimale karıı mek
tubu tekrar iç cebine yerleı
tirdi. Merakla beklemeğe baı
Jadılar. 

Kocakafa Mehmet, yaralı 
halile Mümini evine kadar ta
kip etmiş ve kapısını vurmuş
tur. Evde uyku halinde bulu
nan pehlivan Mehmet uyanmış; 
Kocakafayı görünce onunla 
boğuşmuştur. Neticede Koca 

Aradan bir kaç saniye geç
memİ§lİ ki, salonda bir gürültü 
koptu. Böyle zamanlarda, in
san nedense daimi bir vehim 
içinde bulunuyor... Sanki 
evi eşkıyalar basmış gibi, gü
rültilyü duyar duymaz rüvelver
leri çekerek salona fırladılar,. 
Bu adeta bir komedya olmuş
tu. Çünkü gelen Şirley idi ve 
Hakkı Sabrinin mümaoaatine 
rağmen içeri girme!: istiyordu: 

- Niçin bırakmıyorsun Hak
kı... Ayıp değil mi? Roberti 
göreceğim .. 
Şeytan kız ani bir hareketle 

Hakkı Sabriyi şaşırtarak kol
larından kurtuldu ve içeri 
koştu: 

- Robert 1 Sevgili Robert ! 
Kurtuldun mu? Oh nihayet sa
na kavuştum .. 

Şirley böyle sevinçle bağı
rırken Roberte doğru ilerlemiş 
ve koUarını açarak sarılmak 
istemişti. 

Robert hiç orah bile olmadı 
ve gayet ciddi bir tavır~ Şir-

müsamerede piyes büyük tak
dir toplamıştır. 

Tem sil kolundaki gençleri 
takdir ederiz. 

Besi çiftliği 
Dikili kazası dahilinde bir 

besi çiftliği kurulmasına karar 
verilmiştir. Besi çiftliğinde zaif 
hayvanlar beslenecek ve bunun 
kurulacağı yerde çayırlar yetiş
tirilerek çiftlikteki hayvanların 
beslenme işlerinde kullanılacak
tır. Bu suretle besli hayvanla
rın yakın adalara ihracı imkan 
dahiline girmiş olacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kafa Mehmet, beynine inen 
balta darbeleri altında burada 
can vermiştir. 

Katiller hakkındaki tahkikat 
sorgu hakimliğine intikal et
miştir. 

leyi iterek konuştu : 
- Hangi yüzle buraya geli

yorsunuz? Hem nasıl oldu da 
tenezzül ettiniz? 

Hiç ümit etmediği bu hare
ket karşısında Şirley adeta 
dondu.. Hasretle açılan kolları 
düştü ve yüzünün hatları bir
denbire değişiverdi. 

Bir müddet ortalığa büyük 
bir sessizlik çöktü. Kimse ufak 
bir harekette bulunmağa bile 
cesaret edemiyordu .. 

Şirley kendini toplayarak 
konuştu: 

- Sana sevinç1e koşan Şir
leyi böyle mi karşılayacaktm 
Robert? 

Robert başını yere eğerek 
ağır ağır cevap verdi: 

- Böyle bir harekette bu
lunmak mecburiyetinde kaldı
ğım için cidden müteessirim ... 
Fakat artık bundan sonra Şir
ley isminde bir kimse tanımı
mıyorum .. 

- Sebep? 
-Som' 
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En hayırlısı 
Zavallı şair: 

iyi avrat erken kalkar 
ilk iptida ocak yakar 
Burcu burcu r-:yhan kokar 
Böyle avrat eve yarar 

Diye istediği kadar çene 
yorsun. Ve bizim bacı da: 

- Nene lazım senin elaleıne 
gazete köşesi yazmak. Sanki 
oraya oturttular da başın gö· 
ğe mi erdi! Ev mi bağışladılar; 
baloya sinemaya mı götürdü· 
ler? 

Diye itiraz ede dursun.Kutup 
kaşifinin karısı gibi bayırlı af· 
reti dünyada görmedim .. 

Leydi Wilkins kocasıuıo 
işine, yani kutup keşfine 
yardım için ona bir tahtel
bahir hediye etmek, bunu d• 
"Nevyorkun en şık gece eğ
lentisi yerlerinin birinde daD'" 
sözlük ve şantözlük ederek .. 
kazanacağı para ile satın al-
mak istiyor. 

Yaya kaldan yukarki beyit! 
düzmekle ey Türk şiiril Şirndı 
onu zamana göre şöyle çevir: 

iyi avrat göbek atar 
Kuşluk yatıp gece kalkar 
Ekşi ekşi şarap kokar 
Böyle avrat işe yarar 

rx"" C> ::E>"CJ~ ··-·····-· . 

Bir ana 
Çocuğunu 
ter ketmiş 
Dün Karşıyakada Çamlıkt~ 

eski bir çuvala sarılı, yen• 
doğmuş bir çocuk terkedilmiş
tir. Çocuğun göbeği bile he· 
nüz kesilmemişti. Kimin ter· 
kettiği malum değildir. Der· 
hal Karşıyakadaki çocuk yu· 
vasına kaldırılmıştır. Terkedea 
zabıtaca aranmaktadır. 

Kadife kalesi 
Başvekilin işaretleri üzerine 

Kadife kalesinin teşcirine baş· 
lanmıştır. Kadife kalesi bir 
zeytinlik haline _ıetirilecek ve 
derhal 1500 zeylin ağacı diki
lecektir. Maksat, kadife kale· 
sinin manzarasını doldurmaktır. 

Filibe fuarı 
Bulgar Krala S. M. Boris'io 

himayesinde 3-13 mayıs arasında 
FHibe'de arsıulusal bir fuar 
kurulacaktır. Bu fuara Türk 
firmaları da davet edilmiş
lerdir. 

Çek menşeli mallar 
23-11-936 tarihine kadar 

gümrüklere gelmiş Çekoslo· 
vakya menşeli mallar ithali için 
evvelce verilen müddet, Vekil
ler heyeti karariyle bir ay uza
tılmıştır. Keyfiyet telgrafla dün 
alakadarlara bildirilmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

[BORSA] 
üzüm 

Çu. Alıcı 

194 Ü Kurumu 13 
21 S Ergin 15 

6 Kaptan Nuri 17 
221 Yekim 

416666 Eski yeku~ 
416887 Umumi yekun 

incir 
Çu. Alıcı Fi at 
68 L Alharal 5 25 
50 M J Taranto 12 50 

118 Yekun 
180647 Eski yekun 
180765 Umumi yekun 

Zahire 

Fi at 
15 
16 
17 50 

5 25 
12 50 

Çu. Cinsi Fiat 
928 ki. Buğday 1 50 1 50 
100 ki. Bakla 4 4 
565 ke. Palam. 300 455 

74500 ki. P. çekir 3 55 3 SS 
958 ba. Pamuk 46 50 50 

3 Kumdan 6 6 



YENi ASii( 

Fra ~ız ar n 
Eski Başvekil B. Flandi Ü üme i it anılar altın
da bırakan bir nutuk söyledi, vaziyet vahimdir dedi 

"Ilükümet Enflasyon işine baş vuı·mayacağını söylüyor. Buna inanmak 
elimizde değil.. . Devaluasyon da yapmıyacaktı " 

ııı:~r~s, 26 (Ô.R) - Mebusan ıırı B. Vincent Auriol buııu 
...... cıısınde beklenen mühim tekzip etmiştir. 
'"UZak 

Laureııt bu 
ma'üaıatı Fransa baııkasının 
yüksek bir memuruııdan aldı· 
ğını iddia ediyor. Bu memur 
vazifesine ihanet ettiği gibi B. 
Lauent'e de ihaııet etmiştir. 
Zira dediği rakamlar doğru 
değildir. Memlekette itimatsız
lık havası işte böyle uyaııdırı· 
lıyor. 

t ere saat 15 te başlamış- - B .. F ernand 
ır B .. t. 

tı' •
1 

u uıı localar ve yerler 
al: ıııı lı~Iım dolmuştu. ilk söz 
!' n eskı başvekil Flandin is-
ızah tak . . . d'". 

b rırını ver ıgı zaman 
aşvek'f' o!du· 1 ın üç nutuk söylemiş 

ıunıı hatırlattı: 

ne~ B~ ııutuklarda başvekil 
ııı edı? Halk cephesi progra· 

ınııı tatbikinde kısa bir te-
vakkuf d . . M h z 

1 
evresının ayısta a-

. ı~ anacak yeni bir program 
~ın elzem olduğunu söyledi. 

akat · · M k vazıyetın ayıs ayına 

adar beklemeğe müsaade ede-c, · .. 
b 

gını zannetmem. Hükümet u .. 
h ~uıı kolayca bir ekseriyet 
b u.acaktır ve bir bakımdan 

Unu 1 1 memnuııiyet e karşı· 
atını z· b' h''k- . !> • ıra ır u umetın 
h ~tlaıuentodaki mevkii ile mu-
ıpler karşısındaki mevkii ara-

k11111~a zıddiyetten daha tehli
e ı b' h'k• ır . şey olamaz. Fakat 

f ~. uıuetin mali siyaseti bir 
::kete doğru memleketi sü
r~ leıuektedir. Hazinenin va-
ııyeti vahimdir. Devlet ödünç 
Para verecek kimseyi bulamı-
Yor H"k- t' - t d'"' 
1 • • u ume ın gos er ıgı 

hi' çok . salah işaretleri 
d ç_ .te hakıki bir salah delili 
b egıldir. Hükümet yine Fransa 
an\casından avans almağa 
~ecbur kalacaktır. Fakat kam-
ıyo koruma sandığmın altın 

Ce.kıııek kudreti sonuna gel
ııııştir. Ticari müvazene açığı 
!ebeb' 1 F d d' ıy e ransa an mütema-
!Yeıı harice altın gidiyor. Pa-

118 ser · · b ·1 .. 'ti tıı•· gısıne ag anan umı er 
ubalagalıdır. 

b ~Undan olsa olsa 4 milyar 
ve leııebilir. Hükümet hazine 
f~ Para buhranına ancak en
G a Yoıı yolile karşı koyacaktır. 

1. erçi buııu yapmıyacağını söy· 
uyor, Fakat devaluasyon yap-
ııııyac " d - 1· b' agını a soy ıyordu. Kam· 
A
1
Yo kontrolü ise lngiltere ve 

"Dı 'k 1-f erı ayı bizden ayıracaktır. 
F albuki bu iki demokrasinin 
taıısa ile birliği sulhun temi· 

ııatıdır. 

li .• rp sınıflar arasında mü· 
Cade• . . . 
~:ve nıhayet verılmedıkçe 

topıantı halinde Fra11sız Parlamentosıı 

buhrandan kurtulmak imkanı 
olmadığını, hükümetin bir parti 
hükümeti değil, F"ansanın hü
kümeti olması icap ettiğini söy

Bundan sonra B. Fernand 
Laurent "Times,. gazetesine 
göre Fransadan günde 200 
milyon Frank altının lngiltereye 
kaçtığını söylemiş, Maliye na-lemiştir. 

937 - 938 lngiliz bütçesi 

Bir milyar sterlin radde
sinde olacağı umuluyor 

istikraz layihası kabul edildi 
Londra, 26 (A.A) - 1937 - 38 bütçe projesinin 13 Nisanda 

meclise verileceği ve hu bütçe yekünunun esas itibariyle 965 Mil
yon veya bir Milyar Sterlin arasında olacağı zannedilmektedir. 

Bu mikdara sivil kısımlar için 500 Milyon, Milli borçlar için 
230 Milyon ve askeri kısımlar için de 235 Milyon kadar mütem
mim tahsisat ilavesi icap edecektir. Bu suretle yeni bütçe şim· 
diki bütçeden yuvarlak rakam 200 Milyon kadar bir fazlalık 
gösterecektir. 

Londra, 26 (A.A) - Avam kamarası müdafaa istikrazı hak· 
kındaki kanun layihasının ikinci müzakeresini bitirmiş ve layıhayı 
132 reye karşı 307 reyle kabul etmiştir. 

Japonya da sömürgeler meselesile 
yakından alakadar olmaktadır 

Tokyo, 26 (Ö.R) - Gazeteler sömürgeler meselesile çok ala
kadar olmaktadırlar. Sömiirgeleriıı tııksimi ve ilk maddelerin 
tevzii hakkında eski Hariciye nazırı Harita tarafından yapıLn 
teklif tekrar ele alınmıştır. Gazeteler ham maddeler hakkında 
Cenevrede yapılacak müzakerelere 1885 senesinde yapılan Kon
go mukavelesinin tetkikile başlanmasını telkin etmektedir. Ja
ponyanın Cenevrede bazı teklifler. yapması muhtemeldir. Hunlar 
şimdiki halde Londra Japon ticaret mümessili tarafından tetkik 
edilmektedir. Bu vesikanın hazırlandığı salahiyetli kaynaklardan 
teyit edilmekle beraber Japonyanın resmi hiçbir teklif yapmıya
cağı tasrih edilmektedir. 

Yazan: Tok Dil Tefrika No: ıoa 

den şimdi bazı adamlar gön
derip onlara korkulu haberler 
vererek diğer defalar olduğu 
gibi bir defa daha sındıralım, 
ondan sonra da sıkı tedbirler 
almak çaresine bakarız .• 

- Muvafık! 

tetSipahilerin elçileri bu haka
Suı ve kepazelik dolgunluğuyla 
k tan Ahmet camiine döner-

en v . S h' ' ezır ofu Mehmet paşa 
ırkaç dak'k 1 k b' d" ·· ile k 1 a ı ır uşunce 

fik . oıkun; bir dolap kurmuş, 
rıııde b 1 d'"' l' . "et• s e ıgı eme ı yerme 

"' ırıuelc · · b 1 ti li ı ;ın are cete geçmiş· 
a; 

1 
eyecanla, camiin ortasına 

ı ıp: 

let- Ağalar! dedi. Din ve dev· 
eldeıı · ..ı ı 1 tı t gı~ece.c cadar ka· 

., ş lı. ~aşımı~da bu kadar harp 

.,.aı esı d 1 t 
" '- ' ev e uygunsuzluğu 
ar,.en 'k' 'f d• • 1 ı taı enin birbirlerivle 

k~Ştııan olup dahilde isyan -çı-
rıııaları d.. 1 kı d" • uşman 'Ya karşı çı· 
P, uşına · ı·ı· le'- . nın ıs ı ından mem· 
"eh kur• ı . .aırr.a rı ~erıne, de\· 

Jetin başına bir gaile açıp bizi 
umuru idareden uzaklaştıra

rak düşmana fırsat vermeleri
dir, elhak katilleri lazımdır. 
Leşker silahlanıp hazır olsun, 
Üzerlerine bu defa kat'i olarak 
yuruyup fesadı ezelim, başı· 
mız selamet kalsın! 

Müftü atıldı: 
- Paşa! paşa!' bu derecesi 

de doğru değildir, gerçi biz 
fetva ile katillerine cevaz ver
dik amma bir defa daha ken
dılerine nasihat edip yola ge
tirmeğe çalışalım. 

Yeniçeri ağasının birisi ilave 
etti: 

- Müftü doğru söylüyor, 
elimizi daha fazla müslüman 
kanına bulastırmıyalım. icimiz-

Doğru! 
- Yerinde bir söz, 
- Kim gitsin? 
Sesleri belirdi. Vezirin müta

laası bu şekle dökülünce, vezir 
de ııihayet itaat edip bir defa 
daha sipahileri tecrübe etmek 
için aralarından, beşinci ortanın 
deveci çorbacısı Mehmet ağayı 
seçtiler, yanına birkaç adam 
verip: 

- Demin elçilere söylediği
miz sözleri sen de duydun, on
lara gidip kendi ağzınla bir 
daha bunları söyle ve de ki: 
elimizde katilleri için fetva 
vardır. Zorla hat çıkartmak or
talığı isyana vermektir, biz ve
zir ve müftünün azline razı 

değiliz. 
Hiç durmayıp cemiyetlerini 

Dii[er is'izahçı B. Paul Rey
naud fiatlerin yükselmesi mes
elesini ele almıştır. 

- Fiatler yükseldikçe ücret 
ve maaşların da artması zaruri 
oluyor ve bütün fiatler yükseli
yor. Hükümet böylece cehen
nemi bir daire içindedir. ilk 
madde ithalatı altın çıkarılarak 
yapılıyor. Memlekette sağlıklı 
bir mali siyasete imkaıı var 
mıdır? Fransa- lngiltere - Ame
rika arasıııdaki üç taraflı an
laşma para meselesine olduğu 

kadar harici siyasete de ha
kimdir. 

Şimdi F ransadaki fiatler In
gilteredeki fiatlerin seviyesini 
geçmiştir. Müstahsiller istihsa· 
!atın himayesi için gümrük ma
nialarının yükseltilmesini isti
yorlar. Hükümet kambiyo buh
ranının önüne geçmek için yi
ne kambiyo kontrolü, yani eko
nomik tecerrüt yoluna mı gi
recektir? Kambiyo kontrolü 
memleketten altın çıkmasına bir 
az mani olsa da altın girmesine 
muhakkak mani olur. Hüküme-
tin hatası havayı değiştirme· 
mek, sınıflar arasında birlik 
yapmamaktır. 1924 senesinde· 
ki gibi bir vaziyet vardır. Hü
kümet ekonomik güçlüklere 
çarpmaktadır, Memleket para 
istikrarının ve sosyal nizamın 
muhafazasını isteyor. Fakat 
sınıflar arasındaki ihtilaflar 
azaltılmadıkça bu mümkün de
ğildir. Bir sağ siyaseti, bir 
sol siyaseti yoktur. Ancak 
memlekete hizmet eden veya 
etmeyen bir siyaset vardır. 

Saat 18,25 de Başvekil Blum 
bu hücumlara cevap vermek 
üzere kürsüye çıkmıştır. Mü
zakere devam ediyor. 

dağıtsınlar, illa bütün Yeniçeri
leri başlarına üşüştürüp nişan
larını bırakmayız. 

Deyip saldılar, amma daha 
ağalar, çorbacı Mehmet ağaya 
emirler verip dururken vezir 
Sofu Mehmet paşa birdenbire 
ortadan kaybolmuş ve orta ca
miin gizli bir köşesinde on ka· 
dar kendi avenesi, Yeniçerinin 
ellerine birer kese sıkıştırarak, 
gizli gizli bir takım tenbihatta 
bulunmuştu. 

Ortacam'den çorbacı Meh
met ağa, arkadaş!ariyle çıkma
dan evvel, Vezirin elde ettiği 
bu beş on haydut Yeıı'çeri, 
yola çıkmış ve Çorbacının ge
çeceği yolları, sokak başlarını 
pürsilah muhasara ederek bi
rer köşeye sinmişlerdi .. 
. . 

Sipahilerin elçileri aldıkları 
ters haberle Sultan Ahmet ca
miine gelerek olanı biteni an
lattılar, bıyıklı Mahmutla arka
daşları bu haber karşısında 
ayranları kabarıp, çoşup taşar-

::Sahne 5 ---- ---

milyonluk müdafaa istikrazı 

a arasında cZİ 
vekili izahat verdi 

400 

A. e 

''Avrupada harbın yakın olduğu 
kana~tinin uyanması müessif olur ,, 

ııı ·ı 11z ıılaarı 11azu1. /\it. vuie 
Clıam/mlai11 

Londra, 26 (Ô.R) - Dün 
öğleden sonra avam kamarası 

milli müdafaa ile aliilcadar 
o'arak 400 mily1>n lngiliz lirası 

mikdarıııda bir istikraz akdine 
salahiyet veren kıınun layiha
sının ikinci okunuşta müzake
resine girişmiştir. Bu münase
betle bir ııutuk söyliyen hazi
ne vı:kili sir Neville Cham
berlain demiştir ki: 

- Avrupada bir harbın çok 
yakın olduğu kanaatinin uyan-

ması son derecede müı:ssif 

olur. Bu anda böyle bir endi
şeye hiçbir sebep olmadığını 
sanmaktayız. Görünüşler pek 
cesaret verici olmasa bile yeni 
müzakerelere g.rişebilmek için 
bir uzlaşma zemini bulmaktan 
ümidi kesmiştik. Bu yeni mü· 
zakerelerin gayesi de silah ya
rışı deliliğine sonuna kadar 
devam zaruretinden bizi kur• 
tarmaktır. 

Fakat bu işin uzak uğraş· 
mıya ba;!:ı bır iş olacağını tak
dir ederiz. 

Dığer taraftım muhal.ıfet 
yeni silahlanma p. ogramın.n 
sebep olacağı masrafların ehem· 
miyetini mübalaga ile göster· 
miştir. Dört milyarlık milli mü· 
dafaa bütçesinde beş seneye 
dağılmış 1 buçuk milyar liralık 
istikraz bütçe müvazenesını 
değiştirmez. Muhalefet şu ciheti 
kafi derecede tetkik etmiş mi
dir ki biz ~ıtı senedenberi 
memleketin emııiyetini daima 
kuvvetlendirdik ve şüphesiz 

bundan daha büyük bir istikraza 
da teşebbüs edebilecek bir 
mevkideviz. 

Ras Destanın ölümü haberi 

Haile Selasiye bu haberi 
yeisle · öğrenmiştir 

Taç merasiminde Kasay ını bulunacak? 
Roma, 26 (Ö.R) - Londra- Kasayı memur etmiştir. Bu 

dan bildirildiğine göre N egüs karar, vahim ihtilatlara sebep 
Ras Desta'nın öldürüldüğü ha- olmadığı takdırde tatbik edi-
berini büyük bir yeisle öğren· lecektir. 
miştir. Ras Destan'ın karısı da Londra 26, (Ö.R) - Kralın 
babasının (Negüsün) yanında taç giyme merasiminde Negüsü 
bulunmaktadır, Ras Desta'nın temsil edecek Habeş heyeti 
ölümü Loııdra Habeş mahfelle- henüz tayin edilmemiştir. Lon-
rinin hala besledikleri ümitlere dra sefiri doktor Martenin bu 
en vahim bir darbe olmuştur. vazifeye memur edilmesi muh-
Eski imparator Kral Jorjun temel olmakla lıeraber Raska-
Taç giyme merasiminde kendi- sanın tayini ihtimalinden de 
sini temsil etmek üzere Ras bahsedilmektedir. 

Türk - Alman Ticaret Anlaşması 

Nisanda Ankara' da 
müzakereler yapılacak 
lstanbul, 26 ( Yeni Asır muhabirinden ) - Almanya ile tica

ret anlaşması için Nisanda yeniden müzakerelere başlan~caktır. 
Ankarada yapılacak bu müzakereler için Almanyadan bir heyet 

srelecektir. 

ken daha akıllarını başlarına 
toplıyacak zaman bulamadan 
dışarıda: 

- Allah! Allah, Allah, 
Alla hl 

Naralariyle bir takım feryat
larla uyandı, camiin bütün 
sipahileri, evvela birbirlerine 
bakışıp sonra dışarı fırladılar .• 
Camiiıı ilerisindeki bir sokakta 
iki kafile birbirlerine girmişler 
ve bıyıklı Mahmudun hayretle 
gördüğü bu mücadele devam 
ederken, onların derhal müda
hale ederek koşmaları üzerine 
birdenbire dağılmış, fakııt mü
cadelenin koptuğu yerde de 
birkaç ceset kalmıştı. Bıyıklı 
Mahmudun yanında gelen si
pahi ağalarınc!:!l birisi, yerde 
yatan başsız bir cesede eğile
rek : 

- Dinimrabbena hakkı için 
bu ba~sız ceset beşinci ortanın 
deveci çorbacısı Mehmet ağa· 
dır. 

Bu ne demektir ? 
Şaşkınlığa kapılmış, 
- Başı nerede acaba? diye 

aramağa koyulmuştu. 
Bu sipahi, çorbacının basını 

ı.rarken kavga yerine gelen 
ağalar birbirlerine bakıştılar; 
bıyıklı Mahmut: 

- Bizden kimse dışarı çıktı 
mı ? 

- Hayır. 
- Şu ölenler içinde sipahi 

var mı ? 
- Yok! 
- Öyle ise bu ne demek-

tir? Ne muamma karşısındayız? 
Acaba hır daha fitne mi karıştı 
içlerine? 

- Kim bilir? 
Sipahilerin arkasından geleıı 

kara Abd!!llah o:\i"a, bu feci 
manzarayı, ağalar birbirleriyle 
görüşürkeıı seyredip korkarak: 

- Döııün camie! Ben bu işte 
fali hayır görmiyorum. Dönün. 

Diye vak'anın başındakileri 
camie götürmeğe teşvik ettiği 
sıra :la, sokağın ilerisinden müt
hiş naralar belirdi. Yalnız bir 
sokak değil, sokakların her yo
lundan ileri hücum ettikleri 
aşikar olıın askerlerin kılınç ve 
naraları kulaklarına kadar gel· 
mişti. 

- Devam edecek-
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vuçları 
a 
içinde 

ı ızı Av su yayıen e enli 
yor .,.,,..,.,,,. ____ =-_ · dir? davaların başında ye 

Vaşington 
9 (S.E.W) -
Bütün dünya 
harp, sulh, 
buhran keli
melerine nü
fuz etmiye 
çalışırken o 
gfü.lerini bile 
kırpmadı. Es-

..... ~.~.~ .. r..~~.~.~ ... ~!.~ .. Ş~~~.~ ... ~~.~Ş~ .. ~.~~!.~ .... Y.~~~.~~ 
lakki edilmesi, makina kıt'a-

kide:ı olduğu 
gibi sabah 

ka h va ltısını 
muayyen vak 

tinde yedi. 
Sonra evın-

den çıkarak 
bir iş adamı 

zihniyetiyle , 
idaresi al tın· 
daki Morgan 
bankasma gi 
derek çalıştı. 
Öğleyin, ye
mekten önce 
bir müddet P. MOıJ!afl 

kulübe uğradı. Partinin işlerini 
gözden geçirdi. Siyasi temayül
ler üzerinde durdu. Halkın bir 
çılgın gibi, bilmeden, farkında 
olmadan mukabil bloklar le
hine sarfettiği enerjiyi yenecek 
tedbirlere jştirak etti. Sonra 
büyük bir sükun içinde evine ' 
giderek öğle yemeğini yedi ve 
uykuya yattı. 

Bu adam, meşhur Amerikalı 
milyarder J.P. Morgan' dır. 

•*• 
Dünya kapitalizminin mer-

kezi olan Amerikanın bir gün 
harp edeceğini zannedenler 
pek azdır. Kapitalizmin en bü
yük dostu ve düşmanı olan 
harp, birkaç Amerikalının ira~ 
desi altında idare edilir bir 
oyuncak haline gelelidenberi 
kürrci arzı daha az tehdit et
miye başlamıştır. Böyle konu
şurken sebeplerini açmakta 
fayda bulurum. 

Eski reis B. Hoover'in başı
nı yeyen kriz mondyalin Ameri
kada yaptığı tesirler, belki de 
dünyada en şiddetli olanıdır. 
O zaman da Amarikada ve 
bilhassa büyük şehirlerde dört 
kişiye bir motörlü vasıta ısabet 
ediyordu. Kriz, bir kaç mil
yarderi milyoner, kırk elli mil
yoneri müflis vaziyete getirir
ken sanayi merkt:zlerinde mev
%İi bir açlık hüküm sürmüştü. 
Haftanın 4 gecesini eğlence yer
lerinde geçirm"yen adamın aç 
kalması, yahut ta böyle te-

sında ne kadar da tabii sayıldı. 
Amerikalı aç adam, akşam 
sofrasında bira bulmıyan adam 
değildi. Aç adam, eski kazancı 
yarıya inen, eski hayat konfo
runu kaybeden biri idi. Şimdi 
bu da kalmamış, kazanç eski
sine nisbetle iki mislint: çıkmış 
buna mukabil hayat bahnlılığı 
son haddini bulmuştur. Bu 
müthiş icat yeni reis F. Roo
sevelt'in eseridir. Yahut ta onun 
arkasında gizlenenlerin bulduk
ları müthiş bir tedbirdir. 

J. P. Morgam 933 yılının ilk 
aylarında Roosevelt'in arkasın· 
da, onu takviye eder vaziyette 
görüyoruz. Dünyanın meşhur 
para kralı, Amerikanın meşhur 
maliyecileriyle temaslar yaparak 
edindiği intibaları B. Roose
velte dikte ettiriyor ve Ameri
kanın iktısaden kalkınmasında 
mühim bir amil oluyordu. B. 
Morgan Amt:rikada Roosevelt 
partisinin kuvvetlenmesiyle ken· 
di mevkiioi de takviye ediyor, 
bu suretle Londranın "Wall 
Street,, inde siyasi hadiseleri 
yakından takip eder bir diplo
mat haline geliyordu. 

Nevyoıklan bıı göninüş 

adamlarını kendi fikrine ima
ley e muvaffak olan bu müthiş 
para kralı, bu sahada elde 
ettiği muvaffakıyeti, kendisine 
ait olmıyan milyarlara borçlu· 
dur. O herşeyden önce dünya
nın en büyük gazete firmala· 
rıyle anlaşarak, hatta kendi 

1 

Ruzvelt ve ka11sı 
Bir numaralı Amerika zen- sermayesini bu gazetelere tah-

gini 933 yılından sonra Ame- sis ederek Avrupada mevhum 
rikayı Avrupa siyasetine mü- bir harp tehlükesi fikrini yay-
dahale eder bir vaziyete getir- mıştır. Almanya, Fransa, Bel-
miştir. Güya Amerikanın harp çika 1 ltalya, ispanya, Avusturya 

alacaklarım tahsil etmiş olmak ve daha bir düzjne kadar milleti 
fikriyle Londraya &eyabatJer temsil eden hükümetlere sayısı 
tertip eder ve Londrada ken· belirsiz istikrazlarda bulunmuş 
disine hususi bir büro açarken ve Avrupayı bir silah fabrika.sı 
on beş kadar Avrupa milletinin haline getirmiştir. O bugün 30 
siyaset adamlariyle temasa ge- kadar bankanın mukadderatına 
çiyordu. sahip olarak daima elinde 
Yavaş yavaş Avrupa devlet 6.000.000.000 sterlini kullan-

HiSSi, AŞK 
ROMANI 
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- Bu, bir şikayetti. Her 
rastladığın, tanıştığın kızın 

sana yarından bahsetmesini 
vesiJe ittihaz ederek bu gibi
lerden ho:1lanmadığını söyler
din. Senin zaaf olarak kabul 
ettiğin bu noktanın bir genç 
kız bakımından ehemmiyetini 
düşün... Bir kız on altısından 
sonra kafasında bir istifhamın 

yer aldığını görür... Hangisi 
diye? 

itizar 
" Neıgizli Oaa ,, mn düukü sa

yısı, yazılann ka11şması vıizündm 

yanlış çılumştır. !Ju!fün, ayni kısmm 
tloifıu şeklini ko~'llvo111z. 

•••••••••••••••••••••••• 
Ümit, ilk defa olarak Seni-

hanm elini tutuyordu. Başını 
kaldırdı. Ve sordu: 

- Seniha, dedi. Bunu söy
\leyen sensin, değil mi? 

- Evet, hayret mi ettin? 
-4-

Seniha: 
- ister misin Ümit, diyordu. 

0midin gözlerinde toplamıştı. 
Devam etti: 

- Bizim sevgimiz çok klasik 
değil mi? ikimiz de aynı şekli 
tercih ediyoruz. Bu belki de 
senin daha evel söylediğin gibi 
hüznü sevmemizden... Bu gece 
nedense uykum gelmiyor. Bu 
iyi gecenin uzamasını, bir Nor· 
veç güoü kadar uzamasını isti
yorum. Güneşli sabahlar benim 
icin manasız ve gayesiz oluyor. 
Yarını düşünmek elimde değil. 
Hatırlıyor musun Ümit, senin 
bir sözün vardı. 

Hangisi .. Bunu bilmiyor. Her 
rastladığı, aşağı yukarı emni· 
yet ettiği insana bunu sormak 
hakkıdır. Kabul ediyorum. Bu, 
Türk cemiyeti içinde kadının 
hayata çok zor intıbak etme· 
sinden ileri geliyor. Muhakkak 
yarını taahhüt eden birini bul
mak istiyor. Bu endişe yalnız· 
hk korkusudur. Bilmiyorum, an· 
lata bildim mi? 

Sahilden epice açılmışlardı. 

Arşidük Otto A vustu ya 
Viyana, 26 (Ö.R) - Habs

hurg hanedanının meşru varisi 
sayılan Arşidük Otto ile hem
şiresi Arşidüşes J.\delayd'ın Ae 
vusturya hududuna geldikleri 
haberi burada büyük heyecan 
uyandırmıştır. Arşidüşes Ade
Jayd Viyanaya gelmiştir. Kar
deşi Otto lsviçreye dönmüştür. 

ına gi ti 

Viyaoa, 26 (Ö.R) - Alman 
hariciye nazırı Von Nöyrat 
Viyanı..dan ayrılırken büyük 
tezahürat yapılmış ve alınan 
tertibata rağmen nasyonal 
sosyalistler " Yaşasın Hitler ,, 
"Yaşasın Anşelus,, diye hay· 
kırmışlardır. 

Paris, 25 (A.A) - Habsburg
lar meselesi günün meselesidir. 
Ve gazetelerin elcserisi Avus
turyada saltanatın iadesi imka
nını gitgide daha ziyade kuv
vetle derpiş etmektedirler. 

Eko Dö Paris gazetesinde 
Pertinax diyor ki : 

"Kafi derecede hesaba katıl
mamakta olan bir amil vardır. 
Gömböş ölmüştür. Ve yeni Macar 
hükümeti eskisine benzeme
mektedir. Gömböşün idaresi 
zamanında bir nevi Hitlerci 
diktatörlük hazırlanmakta idi. 

Aışidük Ot/o anası impaıatoıiıe Zita ıle 
Bugün nazi tahrikitçıların faa- menin kendisi için daha mu- Mm. Tabouis ilave ediyor: 
liyeti her zamankinden ziyade f k 1 va ı o acağını pek yakında Dün akşam Avrupamn bü· 
artmıştır. Fakat bununla bera- idr:-k edecektir. yük devletlerinin kabinelerinde 
her bunlar partiyi kaybetmiş- Övr ga~etesinde Mme.Tabo· Almanyanın Viyanada 4 devlet 
lerdir. Zira Macaristan,nasyonal uis diyor ki: arasmda askeri bir ittifak tek· 
Sosyalistlerin Avusturyada mu· "Viyana'da B. Şuşnig'in Ro- lifinde bulunup bulunmadığı 
zafferiyet kazanmalarını hoş bir ma seyahati için hararetli haft suali zihinleri işgal etmekte idi. 
nazarla görmiyecektir. Acaba zırlıkJar yapılmaktadır. Salta- Bu dört devlet şunlardır: 
Macarların birdenbire kendile- t · d 1 h kk na ın ıa c o unacağı a ın- Almanya, Italya, Avusturya, 1 rine gelip ener1"ilerini istirdad d k. · h k" d a ı emnıyet er zaman ın en Macaristan. 
etmeleri B. Şuşinge cesaret mi ziyadedir. Avusturya başvekili- Peuple gazetesi, B. Şuşnigin 
bahşetti ? " nin istediği şey B. Mussolini- Romada ne surPtle istikbal 

Pöti Jurnal gazetesi diyor ki: nin geçen sonbaharda B. Gu- edileceği hakkında şimdiden 
"iki ihtimalden, yani Avustur- 'd S 't ld .. · ı o mı e yapmış o ugu vaıt- bazt tahminlerde bulunmakta-

yanın Almanyaya ilhakı veya leri teyit ettirmekten ibaret ol- dır. Avusturya başvekilinin B. 
Habsburg hanedanı saltanatı· mayıp aynı zamanda Duçe'den Mussoliniden umduğu tezahür-
nın iad\!si ihtimallerinden biri· 't t · d · · b sa ana ın ıa esı ıçin u anın ı~ri görmesi ve halih~zırda 
nin tahakkuku karşısında ka- münasip zaman ld .. t ı·k 

· lacak olan Fransa ikinci ı"htı'- k" · d b 1 d 
0 

ugu e a - Roma-Berlin mihverinin kırıl· 
ısın e u un uğu mütalaasını h' ı ı'htı"mali 

malin tahakkukunu iltizam t:l- istihsal etmektedir. masına şa ıt o ması 
••••••••••••••••••••'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• yoktur . ., 
maktadır. Bu yekuna kendi mekte, ispanya harbının uza- Le Jurnal diyor ki: 
şahsi serveti dahil olmadığı masında müessir olmakta, Al- "Almanların B.Şuşnigdcn sal-
gibi, temin edebileceği kredi- manyayı tepeden tırnağa ka- tanatın muhtemel iadesi mese· 

dar silahlandırırken, Fransaya 
ler de bu hı!sabın haricinde d . k lesinde kat'i vaitler almak is-a genış redilcr açmaktadır. 
kalıyor. Kendi adını taşıyan Şüphe edilemez ki bu, Avrupa temiş oldukları söylenmektedir. 
Morgan banknsınm ödenmiş için bir yıkımdır. Bu yJkımın Fakat Avusturya başvekilinin 
kapitali 3.240.000.000 sterlin- enkazı altmda kalacaklar ma- taahhütlere girişmiş olmasına 
dir. Miss Rocester'e ait olan liimdur. ihtimal verilmemektedir. Zira 
3.000.000.000 lık bir servet te Meşhur para krala dünyada gazeteler Arşidük Otto'ya ate~ 

· R d yalnız bir devlet adamına kar· , daima - yanı uzvelt ikti ar püskürmekte ve Arşidük ün 
mevkiinde kaldıkça • onun em- şı zaafı olduğunu sık sık söy- lehinde Prague'da hasıl olmuş 

)emektedir. Bunun B. Adolf 
rine terkedilıniştir. H 1 olan müsait tebeddül aleyhinde it er olduğu derhal anlaşıla-
Meşhur para kralı, büyük bilir. acı acı mütalaalar serdeylemek-

garantiler altında istikraz ver- C. V. R. Thompson tedirler. ,, 

1 
senin böyle bir endişeye şah
siyetinde yer vereceğini llmit 
etmek bana korku verir. Bek· 
leınem bunu senden .• 

- Ne fena Ümidim ... Enin· 
de sonunda benim de bir kız 
olduiumu düşün.. Benim de 
yarından endişem, şüphelerim 
var.. Yarının ne olacağını dü
tünmek istemem. Çünkii her 
gelecek gün, geçen günden 
daha az iyidir. Ben, iftiharla 
benimsediğim Türk Cemiyeti 
içinde b!r Jön Prömge ola
mam.. Bilmeliyim yarınımı ... 

Sanki Ümidin üzerinde bü
yük bir değişiklik olmuştu. 
Oturduğu yerden kalkarak 
Senihanın yanına oturdu. Genç 
kızan ince ve minyon· vücudu, 
onun yanında yavru bir kuş 
teslimiyetile duruyordu. Hüzün
lü sesile konuştu: 

mütevazi ka-ıancımJa yuvamın 
ıaadetini hazırlamak isterdim. 
Bu, bende bir idealdi. Aradan 
uzun bir zaman geçmiş değil
dir. Yirmi dört yaşındayım 

timdi.. Yani tam evlenecek 
çağ ... 

Halbuki: 
Seni mes'ut edemiyeceğim

den korkuyorum. Hayata karşı 
cesaretim yok.. Biz evlenirsek 
mes'ut olmamız çok uzak bir 
hayal olur. Evim içinde bana 
intizar eden kadının mes'ut 
olma şartlarıyle benim saadet 
telakkim oldukça ayrıdır. Se· 
nin bütün seJ'gi kabiliyetinle 
bana bağlanacağını tahmin 
ederim. Ancak bunun haricin
de başka başka sevgilere de 
yer vermen mümkün •• 

Bilmem anlatabiliyor muyum? 
Bugün "aile" nin yapısı öyle 
çürük ki, içine girmeğe kor-

Bu, belki de. çok geri bir 
fikir. En ileri Garp demokra
sileri bunu mübah SlÖrdükten 
sonra bizde de böyle olmalı ... 
insan nedense bu fikre kendi
ni kandıramıyor. 

Bu, teferruat kabilinden bir 
nokta... Şimdi esasa giriyorum, 

Seniha .•• Seni mes'ut görmek 
ve bir aile çatısı altında yalnız 
kocan için çalı~ır tanıman be
nim için en büyük arzudur. 
Ben seni mes'ut edemedikten 

sonra elbette ki seninle evle· 
nemem. Ancak saadetin için 

her fedakarlığa katlanmak is
terim. 

Evlen Seniham ... Arzulıyaca· 
ğın insanla evlenmen için ben 
mani teşkil etmiyeyim. Bu ne· 
tice ne kadar yıpratıcı olursa 

Denize açılalım, Deniz ve rüz
gar.. Bunlar güzel şeylerdir. 
Onları daima arzular, dururum. 

Durmuştu. inci gibi, iç pa-

Genç adam küreklere 
sarılmıştı. Başını ka!dırdı ve 
sordu: 

Ümit, mevzuun ciddiyeti önün
de kürekleri bırakmış, onu din- ı 

- Ben bitkin bir insanım 
Seniha.. Senle ilk tanııtığım 
zaman daha başka türlü konu· 
şuyordum. O zaman evlenmek, 

kuyorum. Muhitimde en yakın 
tanıdığım aile kadınlarının, 

olsun, seve seve razı olmak 
istiyeceğim. Senin, çocuklarının 
anası olarak mes'ut olman bel
ki de bir bakımdan beni de 
mes'ut edecektir. Jeyordu. Gülerek konuştu: 

- Anladım tabii.. Ancak - Nevdi o? rıltılarla yanan gözlerini seninle ıı:üzel bir yuva kurmak. 
mevzn haricine çıktıklarını gör· 
mek bana acı 2eliyor. 
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! !>amutayda bir celse: 
• • • • • • Teşkilatı Esasiye 

Kanunu hakkındaki müzakere 
zabıtl~rını aynen neşrediyoruz. .......... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şükrü Kayanın izahatı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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b 
Bu esasların Kamutayca ka

u!" d un en sonra memleketin sos-
Yııl, kültürel ve siyasal hiçbir 
sahasında ne tek adamın ne de 
~~ıniyet halinde herhangi tel
k~n veya teşebbüs halinde hiç 
ıınse kat'iyyen faaliyet ifa 

ede · I . ınıyeceklerdir. (Bravo ses-
eıı, alkışlar.) 

d Bir Anayasa Kanununa mad
k~ konurken yaztlan ana bü
. uınlerin manalarını uzun uzun 
ızah, tefsir edici sözler ilave· 
sine imkan olmadığını aöyle
ıniştiın. Fakat Kamutay buzu• 
~?nda yapılacak konuşmalardır 
lı~· ~u kelimelerin manalarını 

Ulun halk tarafından, bütün 
tatbik ediciler tarafından anla
Şı!ınasını kolaylaıtırır. Bu iti
barla bu izahlar üzerinde mü
saadenizle bir az fazla dura
cağım. 

BiZ CUMHURiYETÇiYiZ 
. ~rkadaşlar, biz Cumhuriyet

çı!ıı diyoruz. Cumhuriyet Tür
~ı~enin değişmez Devlet ıek
~dır diye Ana Kanuna büküm 
b~Yınıışuz. Fakat Cumhuriyetin 
b•zde tatbik edilen tanından 
•şka çeşitli nevileri de var

dır. 

SiY ASI VAHDET 
. Türkiye öyle bir Cumhuriyet
~ ki bu şimdiye kadar Ana 

asaya girmemiı olan ve bu· 
gün girecek olan diğer beş 
vasıf ile beraber bir siyasi vah
~et teşkil eder. Mesela Ameri
• 8 da bir cumhuriyettir. Fakat 
~daresi itil,,ariyle büsbütün baş
b ~ esaslara dayanır. Fransa da 

1 .ır cumhuriyettir. Fakat tam 
hberal bir Cumhuriyettir. Ni
l{ ayet Müttehit Şuralar Sovyet 
F Usya da bir cümhuriyettir. 

akat sınıf hakimiyetine daya
nan büsbütün başka şekil ve 
llıanada bir cumhuriyettir. 
. O halde Türk Teşkilatı Esa· 
sıye Kanununda Türkiyenin 
~~'.~•ı cumhuriyetle idare edil· 
•gınj ve Türkiyenin yalnız 

tuınburiyetçi olduğunu ifade 
etmekle bugün ilerlemiş ve in
~eleşıniş olan siyasal mefbum-

b~rın anlaşılması alanında kafi 
ır h ? vuıu yapmış olur muyuz 

(liayır sesleri) 

1 
O halde bunu berkesin müş

ereken ve derinden anlama
sına · k b 

1
• •ın an verecek bir vuzuh!a 

ve ırtmek gerektir. işte bu altı 
~ asfın yan yana bizim cumburi
reliın · f 
01

. ·ıın arık vasıf ve esasları 
el~rak kanunda zikredilmesi 
zeındir 

b' Sonra. arkadaşımız bilhassa 
dır noktayı ifade ettiler ve 
edi!er ki : 
lnk ı· ti 1 apçıyız dıyoruz; Cumhu-
Yet~ıy· ı B . 1 ' > ız cıyoruz. azı ınsan.ar 

"Onı.. . 
1 unızm foa!iyetinde bulunur-
ar 13 .. l L z · oy e ·ir adam bakim hu-
Uruna kt • •nk 

1
• çı ıgı zaman, evet ben 

lı 1 apcıyım ve bilhassa Cum· 
Utıyet . 

o'd • ç yıın der. Ve inkılapçı 
Ugu .. 

şö 1 •çın .komünizm yap!ığınt 
si Y·er bu husu• Teşkilatı Esa· 

Ye K 
v.,.;.f an.ı.nuna konmuş olan 
0 ,. 

1 
ara •zmet vadisinden beni 

" ou t dı · . · P a muatep addedil· 
gını ıleri •ürer. 
Hayır b"t" llı"t u un vasıflar yanyana 
u alca d'!· ve e 1 ınce ne komünist 

ne de f . t b' biz .. aşıs ır hareketi 
·rıı reıı · · · b· . mımızın derpiş ettiği 

r 1ll1Hlab d' · inık· ıye ıleri sürmeye 
tanı an yo!< tur. Diğer vasıfların 
b 

aınlayıcı • . . d izi . manası ıçın e 
ın ınkı'"b ı -lırı a cı ıgımızın farika-
Vardır 

Sade C . h . . 
un urıyetçı veya sade 

inkılabcı oluşumuıun dt:ğil;diğer 
ana vasıflarımızın da başka yer
lerde, başka ideolojilerde kul
lanıldığından ayrı ve bıze mah
sus manaları vardır. 

MiLLiYETÇiLiK VASFI 
Arkadaşlar, milliyetçiyiz, de

mekle milliyetçilik bakıaıından 
da bugün dünyada kullanılmış 
çeşitli manalar vardır. Mesela, 
kan miJliyetçiliğini tatbik eder
ler. 

Bu nevi milliyetçilik bazı 
yerlerde aktif ve passif vasıf
larla tatbik sabası buluyor. 
Kendi kanından ve kendi ırkın
dan olmıyanları yurt dışına 
atmak veya yurddaş hakkından 
mahrum etmek passif bir kan 
milliyetçiliğin tatbikidir. Bir de 
sınırlar aşırı yerlerde batta 
kıt'a ve deniz aşırı yerlerde 
mevcut ve kendi kanından olan 
insanların siyasal hudud ve bir· 
lik içerisine girmesini ihtiva 
eden geniş çerçeveli irredentist 
milliyetçilik vardır. Bu da kan 
milliyetçiliğinin aktif bir görü· 
şüdür. Daha bir çok milliyet
çilik fikir ve şekilleri vardır. 

Fakat bizim milliyetçiliğimizin 
ana vasfı ana yasamızın diğer 
hükümlerinde ve Cümburiyet 
Halk Partisinin rejim prensip
leri içerisinde de belirtilmiştir. 
Beynelmilelci her cereyan mil
liyetçilik telakkisine muhaliftir. 

HALKÇILIK : 
Arkadaşlar; halkçılık diye 

yer yüı.ünde çeşit çeıit teşek
küller vardır. Son zamanlarda 
sol fikirlerin müşterek çalışma
ları için yapılan ve halk cephe
leri diye isimlenen bir takım 
siyasal kurumlara rastlarız. Bun· 
!arla bizim halkçıhk telakkimi
zin münasebeti yoktur. Bu ke
limenin aslı inkıla!>ın ilk gün
lerinde partiye ad olarak alın
mı~ı. Büyük Şef lisanı ile daha 
o zaman yaptlmış olan halkçı
lık tarifi parti programında 
kemalini bulmuştur. Bu vasıf 
yurdu imtiyaz iddialarından ve 
sınıf kavgalarından koruyan 
büyük ehemmiyeti haizdir. 

Sonra laik ve inkılapçı telak
kiler. 

Arkadaşlar, laik telakkisinin 
de yalnız nazari hayatta değil, 
bilhassa tatbiki sabada da Tür
kiyede olan derinlik ve sami
milik ile tatbik edildiği yer 
dünyada yok denebilir. Laisizmi 
ilim ve politika mevzuu olarak 
ilk telaffuz eden insan kütleleri 
bunların bugünkü Devlet ŞP.kil
leri içinde bile bizde olduğu 
kadar ioce!ik ve ciddiyetle ta• 
kib edildiği yer yoktur. Bu 
uıefhumların bizim tatbik şek
limizdeki esas manaları da gene 
parti programımızda açıkça 
yazılıdır. 

HALK PARTiSi ve DEVLET 
Dikkat buyurulmuştur ki Dev

lete vasıf olacak yeni hüküm
lerin manalarını izah edebilmek 
için hep Parti Programından 
yardım alıyorum. Bunun sebebi 
açıktır. C. H. Partisi yeni Dev
•etin fıl.ir ve politika kaynağı
dır. Parti liberal devletlerde 
görülen bir çok partilerden biri 
değildir. Yeni Devletin hayatı 
boyunca derin tecrübelerle piş
miş olan, bünyesinden her za
man Devlete esaslar vermiştir. 
Bu sebeple yeni Devlet vasıf
larının anlaşılması için bütün 
alakadarlar bugünkü Parti 
programından istifade edecek· 
!erdir. 

-&tmedi-

YENi ASIR 

Dolaplıkuyu Cinayeti 

Bn. Serfinazın cinayette 
rolü olduğu söyleniyor 

Katil cürmünü itiraf etti 

Kaftl Esat 

Dolaplı kuyu mahallesinde 
Hacı Ali sokağında evvelki ge
ce cereyan eden feci cinayet 
hakkında son aldığımız malü
mat şudur : 

Bakkal Mehmet oğlu Cemal' in 

aynı mahallede otoran Esat'tan 
alacağı vardı. Son zamanlarda 
bir kaç defa alacağını istemiş
ti. Bu yüzden aralarında müna
feret vardı. 

Suçlu Esat'ın iddiasına göre 
bakkal B. Cemal, Esat'ın yakın 
tanıdıklarından Bn. Serfinaza 
bazı sözler söylemiş, araya bir 

kadın kıskançlığı da karışmış .• 
Ancak bu iddia henüz teeyyüt 

etmiş değildir. 

Hadise gecesi suçlu Esat, 
Serfinaz'ıo da tahrikiyle Cemali 
falçeta biçağıyle yedi yerincien 

ağır surette yaralayarak öldür
müştür. Bu esnada kanlı bir 
boğuşma olmuştur. Katil cür
münü itiraf etmekle beraber, 
cinayeti hazırlayan sebepleri 
tevil etmektedir. Tahkikata 
ehemmiyetle devam ediliyor. 
Adli tahkikatı, Müddeiumumi 
muavinlerinden B. Rüştü Us
kert idare etmektedir. 

karşılaştı Tekirdağlı Dinarlıyle 

Heyecanlı güreşin 
ticesi beraberlikle 

ne-
bitti 

Pazara tekrar karşılaşıyorlar 
Ödemiş, 26 (Yeni Asır mu- ıılaşmışlardır. Bu müsabaka 

habiriııden) - Dün burada tü- başından sonuna kadar beye· 
tüncüler cemiyeti tarafından canh geçmiş ve halkın takdir 
Türkiyenin en namdar pehlivan- sesleriyle karşılaşmıştır. Her iki 
lan arasında güreş müsabaka- pehlivan da yorgun olmalarına 
ları tertip edilmişti. Güreşlere rağmen berabere kalmışlardır. 
Tekirdağlı Hüseyin pehlivanla Bayram günleri bavanm yağ-
Dinarlı Mehmet pehlivan da murlu olmasından Alsancakta 
iştirak etmişlerdir. yapılamıyan Tekirdağlı Hüse-

Güreşler samimi bir hava yin-Dinarlı Mehmet güreşinin 
içerisinde cereyan etmiştir. 28 Şubat Pazartesi günü öğle-
Dinarlı evvela Gönenli Hamdi den sonra yapılacağını haber 
ile karşılaşmış ve on sekiz da- aldık. Her iki pehlivan da ay-
kikada galip gelmiştir. Dinarlı !ardan beri birbirlerine mey-
yarım saat istirahatten sonra dan okumakta idiler. Nihayet 
Izmirli Hüseyinle karşılaşmış C.H.P. Alsancak ocağı bima-
ve yedi dakikada tüşla galip yesinde güreşeceklerdir. 
gelmiştir. Aynı saatte Mo. Meh- Dinarlı Mehmedi lzmirliler 
metle Tekirdağlı Hüseyin kar· pek eyi tanırlar. Çok oyun bi· 
şılaşmıştır. Hakim bir güreş len çevik ve sevimli bir peb-
çıkaran Tekirdağlı rakibini on livandır. 
dakikada yenmiştir. Tekirdağlı serbest güreşte 

Halkın ısrarı üzerine Türkiye Dinarlı kadar tecrübeli olma-
baş pehlivanı Tekirdağlı Hü- masına rağmen çok kuvvetlidir. 
seyin ve Türkiyenin teknik Pazar günü iyi bir müsabakaya 
güreşçisi Dinarlı Mehmet kar- şahit olacağız. 

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

NaziJlide /ıa/kfl'/eıüıin 6 na rıldönıimıinde 
Nazilli (Özel) - Halkevlerinin altıncı yıldönümü çok parlak 

suretle kutlulandı. Avukat Sami Kutlu ve öğretmen Reşat Altuğ 

birer söylev verdiler. ilk ve orta mektep talebeleri bir müsa
mere verdiİer. Törenden sonra büyüklere tazimat telgrafları 

çekildi. 

Devlet Demiryollarından : 
Muhammen üç senelik kira bedeli 400 lira olan Buca istasyo· 

nu yanında 5 harita No.lu büfe ve önündeki bahçe pazarlık 
usulile kiraya verilecektir. isteklilerin yüzde yedi buçuk nisbe
tinde muvakkat teminat vermeleri ve aranılan vesikalar ve işe 
girmeye manü kanuni bir halleri olmadığına dair beyanname
lerle 8-3-937 Pazartesi günü saat 15 de lzmir Alsancak 8 inci 
işletme komisyonuna başvurmaları lazımdır. Şartnameler Komis-
yondan parasız alınır. 27-2 551 (388) 

Sanıfe 7 

Cumhuriyetçiler kumandanı cephede 

Asi)er kral marşını 
milli marş kabul etti 

Alman tayyareci cumhuriyetçilt>re geçti 
Paris, 26 ( Ö.R ) - Mad· ı Moskova, 26 (Ö.R) - Baz: 

rid. müdafaa komitesinin öğ- resmi lngiliz idarelerinin al· 
leyın neşrettiği tebliğe göre dıkları haberlere göre 18 - 1~ 
Abone! mıntakasında topçu dü- Şubatta ispanyanın cenup sa-
ellosu olmuştur. Guadalorabo hillerine 10 binden fazla ltal-
cephesinde asilerin şiddetli yan gönüllüsü çıkarılmıştır. 
hücumları kendilerine ağır za- Oviedo cephesinde de vazi-
yiat verdirilerek reddedilmiştir. yet şimdi durgundur. Baks hü-
Naval Morel mıntakasında Toj kümetinin tebliği son günlerin 
nehrinin cenubunda Heukel şiddetli muharebelerinden son-
sisteminde bir Alman tayyaresi ra Cumhuriyet kuvvetlerinin 
Alman pilot ve makinisti ile haklı bir istirahat yaptıklarını 
birlikte kendi arzulariyle cum- bildirmekle iktifa ediyor. 
buriyet mevzilerinin arkasında Londra, 'l6 (Ô.R) - Ka•ış· 
yere inmiştir. Pilot ve makinist mazlık Komitesinde Sovyet 
cumhuriyet başkumandanlığının delegesi hükümelinin hpanya 
emrine amade bulunmaktadır- sahillerindeki deniz kontrolüne 
lar. ]arama cephesinde bildi- iştirak hakkının resmen ve 
rilecek bir şey yoktur. kat'i olarak tasdikinden mem-

Havas Ajansının Madrid mu- nun olduğunu ve bu tıısdikm 
babiri Madrid etrafında vazi- fiili bir şekil alması hususunda 
yeti şöyle hülasa ediyor : ısrar etmiyerek Sovyet fılosu· 

General Miaja bütün cephe· nun kontrolü altına konulacak 
yi teftiş için Madridden hare- hususi bir mıntaka tayinini 
ket etmiştir. istemiyeceğini bildirmiştir. Por-

Vaziyeti takip eden mahafi- tekiz hükümeti de ayni karan 
!in gelen haberlerden çıkardık- vermiştir. 
lan netice şudur : Madridin Londra, 26 ( A.A ) _ Tali 
muhtelif cephelerinde sükunet ademi müdahale komite!i dün 
vardır. Siper harbının yeni bir öğleden sonra 3 saat süren bir 
safhasına girilmiştir. Asilerin toplantı yapmıştır. Fransız ve 
birbirini takip eden ve son gün· Portekiz hudutlarının kontrol 
!erde bilhassa şiddet kesbeden planlarının telifi ve Sovyet va-
hücuınları hedefe varamamıştır. 
Askerleri ve harp malzemesi 
pek bol olduğu halde geçen 
senenin son günlerini Madridi 
tamamile muhasara altına ala
cak bir hücumu hazırlamakla 
geçiren general Franko iki ay 
süren bir mücadeleden sonra 
muhasara çemberini kapatmağa 
muvaffak olamamıştır. Asilerin 
yığın halinde yaptıkları her hü
cum kendilerine binlerce ölü ve 
yaralıya mal o!muşlor.Her halde 
cumhuriyet kuvvetlerinin muka
vemeti zaiflememiştir. Gerçe 
bunların da ]arama mıotaka

smda giriştikleri hücum dur
muştur ve bu asiler harp kud
retini muhafaza ettiklerini gös
terir. Fak at son zamana kadar 
hareket teşebbüsü asilerin 
elinde iken hükümetçiler on
ları durdurduktan sonra mu
kabil taarruza geçmiş ve kay
bettikleri arazinin bir kısmını 
geri aldıkları gibi esaslı mev
kilerini de hiç sarsılmadan mu
hafaza etmişlerdir. 

Tavukçuluk ve 
Tavşan istas

yonlarx 
Edirne, 25 (Özel) - Trakya

da kaza merkezleri ile 40 köy· 
de tavukçuluk istasyonu açıl

mıştır. Ondan fazla tavşan 
istasyonlarında da kilosu 20 
lira eden Ankara tavşanları 
ile Şinşilla tavşanları y.etişti

rilmektedir. Busene istasyon
ların sayısı daha da artırılı.

caktır. Karaağaçtaki tav!lk ve 
tavşan istasyonlarında Edirne
deki mekteplerin son sınıf ta
lebeleri tatbikat ırörmektedır., 

B 01 
Böyle 

. ıP~ı o/TWI•\ 

~~~~ 
ıdlm Oldum 

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

Hazım hapları : 
inkıbaz hayatın düşmesidir. 

Liynet ve amel için nebati 
ilaçlarla yapılan bu bapları 
siz de kullanınız. 

purlarının ispanya sahillerinin 
hangi kısımlarını kontrol ede· 

ceği hakkındaki müzakereler 
hiçbir netice vermemiştir. 

Komite bugün saat 10.30 da 
yeniden toplanacaktır.Sefir Von 
Ribbentrop Fransız, lspanyol 

ve Portekiz hudutlarını 

kontrol edecek olan beyn.,Jmilel 
memurların adedi hakkında 

Berlinden talimat beklediğini 
söylemiştir. 

Sovyet sefiri Maiski de Sov
yet gemilerinin ispanya sahil
lerinin haagi kısımlarına ne
zaret edeceklerine dair Mos
kovadan talimat beklediğini 
beyan etmiştir. 

Hollandalı Amiral Van Gra
effin kontrol teşkilatının Lon
dra merkezine riyaset edeceği 
haber verilmektedir. 

Roma, 26 (Ö.R) - Burgo~·
dan bildirildiğine göre, Sosya
list hükümeti eski kral marşının 
ispanya milli marşı olarak ka
bulüne karar vermiştir. 

On bin . 
ltalyan gönüllüsü 
Yeniden ispanyada !ta

raya çıkarılmış 
Paıis 25 (A.A) - ispanyada 

ademi müdahalenin kontrolü 
fili bir şekil almağa başladığı 
şu sırada bir çok gazeteler bu 
bapda mütalaalar serdetmekte
dirf,.r. 

Mme. Tabouis Övr gazete
sinde Tercio kıtaatı ile tC"şki· 
!atı üzerinde bir kontrol icra 
edilmediği takdirde ecnebilerin 
İspanyaya tehacüm etmelerine 
hiçbir şeyin mani olamıyacağı
nı, zira ltalyanların kendi küt
le halinde Lejyon Etranjere 
idhal ettirmekte olduklarını 
yazmaktadır. 

Pöti Jurnalın londradan is
tihbaratına göre bazı İng.liz 
siyasi mabafili bu ayın 18 ve 
19 unda 10,000 ltalyan gönül
lüsünün ispanyanın cenubunda 
bir çok noktalarda karaya çı
karılmış olduklarına dair ma· 
liımat almıştır. 

Hum,.nite gazetesi Fnıııkoya 
yardıoıda bulunmak üzere 
gönderilmiş olan muntazam 
Alman ve ltalyan orduları u
bitan ve efradının kaffes:nin 
hemen geri çağrılmasını iste
mektedir. 
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Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

• her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ· 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 in tesirinden emın olmak için 

lütfen ~ markasrna dikka.t . ediniz. 
A 

Türk Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi idare meclisi Reisliğinden: 

Şirketin hissedarlar umumi heyeti senelik adi toplantısı, 29 
Mart 1937 Pazartesi günü saat 10 da, İzmirde Hacı Ali Paşa 
meydanmda Türkiye Palamutçuları Anonim Şirketi merkezinHe 
yapılacaktır. Toplantıda hazır bulunmak isteyen hissedarların 
içtima gününden bir hafta evveline kadar, hisse senetlerini şir
ket merkezine \'eya bir bankaya tevdi ederek duhuliye kartı 
olmaları lazımdır. 

TOPLANTIDA KONUŞULACAK iŞLER 
1 - idare Heyeti ve Murakıp raporl;\rının okunması. 
2 - Bilanço,:kar ve zarar hesabı He mevcudat defterinin 

okunması ve idare heyeti azalarının zimmetleriniıı ibrası. 
3 - Kar ve zarar hesabı hakkında heyeti idare teklifinin 

tetkik ve müzakeresi. 
4 - idare Heyeti azaJan adedinin tayini ve müddeti •biten 

azanın yerine seçilecekler ile yeniden seçilecekler baklunda ın
tihap icrası. 

5 - Gelecek sene için murakıp intihabı. • 1 

~ - idare Heyeti azaları hakkı huzurları ile murakıp ücreti
nin tayini. 

7 - Müdürler tayini ile ücret ve aylıklarının tayini ve kendi 
azasından her biri ile her türlfi ukudat ve muamelatta bulunması 
için idare Heyetine salahiyet verilmesi. 

Türk Sanayi 
Anonim Şirketi 

ve Ticaret 
imza okunamaclı 

( 386 ) 

Emlak ve Eytam bankası idare mec
lisinden: 

Esas nizamnamemizin 79 uncu maddesine göre hissedarlar 
umumi heyeti alelade olarak 29 Mart 1937 Pazartesi günü saat 

on birde Ankarada Bankamız merkezinde toplanac:lğından his
sedarlarımızın mezkür tarihte toplanbda bulunmalarını dileriz. 

Yine nizamnamemiz hükümlerine göre kendi namlarına veyahut 
başkalarına vekaleten en az yirmi hissesi olan hissedarlarımızın 
bu toplantura iştirakleri ve vekaleten bulunacak o!anlarm kendi-
lerinin de İhissedar bulunmaları gerektir. , 

Buna hakkı olanların toplantı gününden en az beş gün önce 
hisse ~enetlerini merkez veya şubelerimize makbuz karşılığmda 
vererek giriş karlı al:naları ve başkalarına vekalet vermek istiyen 
hissedarlarımızın da birer örneklerini Bankamızdan alacakları 
vekaletnameyi doldurarak yine beş gün önce giriş kartı . ile bir
likte · merlcezimize vermiş bulunma lan laztmdır. 

MÜZAKERE OLUNACAK iŞLER: 
1 - idare meclisi raporu 
2 - Mürnldpler raporu 
3 - Bilanço ve Kar ve ı.arar hesabının lasdiki ve idare mec-

lisinin ibrası. 
4 - murakiplerin intibahı 
5 - Murakiplerin ücretlerinin tayini 
6 - Müddeti biten .. B,, .tertibi üyelerin yerine iki azanm 

intihabı. 561 (392) 

lzmir Kiremit Fabrikası Tüı·k Ano
nim Şirketinden: 

18 Mart 937 Perşembe günü ~aat 10 da Şirket merkezinde 
aşağıdaki ruznameyi müzakere ve intaç etmek üzere senelik 
bissedarJ:ır toplantı.sının yapılması kararlaştırılmıştır. · 

Şir"ket hissedarlarının malik oldukları hisse senetlerini toplan• 
tadan bir hafta evvel şirket ka5asına verme!eri ve duhuliye kartı 
almaları toplantı saatında asaleten veya vekaleten hazu bulun• 
malan rica ve ilan olunur. 

RUZNAME: 
1 - Meclisi idare ve Muralup raporlarının okunması. 
2 - PJançonun tetkik ve kabuliyle Meclisi idarenin ibrası. 
3 - Murakıp seçilo:esi ve ücretinin tayini. 

560 ( 387 ) 

YENi ASIFt 

1 Z M·i R 
, Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmirde Halkapın.ardadır. 
Yerll Pamuğundan At, . Tayyare, Köpekba,, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarn:iı havi hernevi. 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupamn ayni tip 
menıcmcatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgral adresi: Bayrak lzmir 

1 
Fevkalade genel heyet toplantısı ilanı 

Akhisar Tütüncüler Bankasından: 
Esas mukavelemizin 2999 sayılı bankalar kanununa muhalif 

maddelerinin tadili için martın yirmi dokuzuncu pazartesi günü 
saat· on üçte inikat edecek olan fevkalade hissedarlar toplantı• 
sına bir hisseden itibaren bütün hissedarlarımızı davet ederiz. 
Ve içtima gününe kadar hisselerini kaydettirerek duhuliye vara
kası almalarını dileriz. 

MECLiSi iDARE 
TADiL OLUNACAK MADDELER : 
Eski Şekil 
Madde 11 ( Müdürün yönetim kuruluna seçilmiş üye olarak 

girmesi t·aizdir. Bu suretle Yönetim kurulunda üye 
olan direktör Yönetim kurulu t~plantılarmda diğer 
üyeler gibi bulunma hakkı adile para almaz. ) 

Yeni Şekil 
Madde 11 ( Banka Umum Müdürü idare Meclisinin tabii 

Eski Şekil 
Madde 15 

Yeni şekil 
Madde: 15 

Eski şekil 
Madde 37 

Yeni şekil 
Madde 37 

azasıdır. 

idare Meclisi azasından her birinin şirketin laakal 
eJli hisse senedine ve her türlü hukuk medeniye
ye malik olması şarttır. Senedatı mezbure şirketin 
sandığına tevdi olunacak ve azanm müddeti me
muriyetleri zarfında uatıfamıyacaktır. Bunlann fu. 
ruhtu caiz olmadığın~ mübeyyin bir damga vuru
lacaktır. 

1 

Meclisi idare azasından her biri şirketin kıymeti 
asliyesi 2500 T. lirası tutarında hisse senedatını 
şirkete tevdie mecburdur. Tevdi olunan hisse se· 
nedatı azanın heyeti umumiyeden beraet afmala-
.rım değin ahara devir olunmamak üzere şirket 
kasasında bıbolunur. · 

Hasılatı seneviye hisse başına yüıde yedi faiz ve
ya hisse temettüü itasına kifayet etmediği tak
dirde noksanı ihtiyat akçesinden ikmal edile· 
bileceh:tir. ihtiyat akçesi de kifayet etmezse his· 
sedarların seneiitiye temettüatından ikmalen faiz 
ve temettü talebine hakları olmıyacakbr. 

Hasılatı seneviye hisse başma yüz'de beş faiz ve
ya hissei temettü it~sma kifayet etmediği takdir· 
de tutarı kadar tediye olunup hissedarların gele
cek sene temettülerinden ikmalen faiz ve temet-
tü talebine haklan olamıyacakbr. (384) 

Salon, Yemek ve yatak oda~arınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyel.eriyl~ .. s:üsleviniz 

Şubeler( 

Ankara 

ls!anhul 

~ ': - . •, ~ . . , _!_., -~ .: . .. : ... >' . . ~ . : _ı .. ~ • 1 

Merkezi 

lzmir 
Telefon 

3778 

ENDÜSTRİYEL TÜRK ANONİM 
ŞI• RKETJ. hissedarlarının heyeti umumiye toplantısı 30-3-

937 tarihine rastlıyan salı giinü saat 15 te 
şirketin iş Hanındaki 6 numaralı yazıhanesinde yapılacaktır. 

Gerek asaleten ve gerek vekaleten beş hisseyi sahip olanla· 

rın toplantıdan evvel şirket merkezine müracaatla muvakkat 

hisse senetleri mukabilinde duhuliye karh almaları lüzumu 
ilan olunur. 

MÜZAKERE RUZN AMESI 
1 - idare meclisi ve murakıp raporlarının okunması 
2 - 1936 senesi blanço ve kir ve zaro:r hesabının tetkik ve 

tasdikiyle meclisi idare ve murakıbın ibrası. 
3 - T emettüün tevzii hakkı oda karar verilmesi. 
4 - Murakıp intihabı ve ücretin tayini. 

(385) MECLiSi iDARE 

inhisarlar Çamaltı tuzlasından: 
Çamur ve toprak işlerinde çalışmak üı:ere yüz ameleye ihti

yaç vardır. isteklilerin hüviyet cüzdanları ile birlikte tuzla mü· 
"dürlüğünc müracaatları iJin olunur. 

27-2-4 552 (389) . 

, ............. =--......... -. ............. . 

Bağcılar!. Tütüncüler!. 
Ötedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb· 

relerimizio geldiğini sayın alıcıJarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
RAHMi KAR.ı\DAVUT .. 

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

lZMIR 
Pa. Cu. Ça. 1 - 13 (23) 

~l .. llllillllB .................. ~··1211 ... liiiiiil .. !lm .. Z*'m&~i'R~CSllB'~K~*;:&a ..... s,, 
1 LAN 

5 kilodan 30 kiloya kadar terazilerimiz gelmiştir 
Satış mahalli: Suluhan civarında No. 28·9 Hurdavatç1 Hüani 

Ôzödemişli mağazasına müracaat. 11-26 (172) 

Sevincin bir lfadesldir:-
GOzel ve sıhhi dişler her insan,. ziy.ade
&ile memnun eder. ~ 
GOzellik ve sıhhattnı11 · muhafaza etmek Yt 
isterseniz siz de emsalsız olan 

.. PERLODENT" 
dl• macununu kullanınız Bundan elde 
edece~iniz mükemmel neticeden çok mem
nun olacaksınız 

~ """~~ .1>~. oÜ4 ~ o~-- ~1""'4 
~ "' ~ ..e.-~~ -c:i4.t -.4;1..0-.t.:.t. • 

~ TURAN Fabrikaları mamulatıdar. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzelJik krem; 

)erini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa· 
tışlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 

tetik Nef'i Akya:ull ve J. C. Hcmsiye müracaat ediniz. 
Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

~~~~::::::~~~~~ 

En 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu han cıvarında 28 - 9 Hüsnü Öı 

vdemişli. ~ 
~~~~~~~!!!!!!!!!~~;=-~~~~~~~~!!!!!!!!!!!~~~~ 

il Daimi Encümeninden: 
6506 lira 64 kuruş keşif bedeli bulunan Kemalpaşa ilk oku1°

011 

yapılacak pa~yon yapısı açık eksiltmesi görülen lüzum~ bina:: 
1 Mart 937 Pazartesi saat 11 e b'1aluldığından isteklilerın ° g

9
l) 

aaat 11 de il daimi encümenine gelmeleri ilan olunur. 556 <3 
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~ a.., Şubat 1937 
--=--=--

•• 
~ksürenle~e : ~(AT A HAKKI EKRE r.r 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDA~ 
S KUMp A:NY ASI 

20.~~9~ G~ Y_MEDES vapuru 
için be 7 ta~ıhıne doğru tahliye 
\ıe K .. klenıyor. Burgas, Varna 

ostenc . . l -kı· Cekr e ıçın ma yu ıye· 
ır. 

Sıs HERM 
de b ki ES vapuru 25-2-37 
tabı· e enmekto olup yükünü 

ıyeden 
11& •e K·· sonra Burgas, Var-
Ylik ostence limanları için 

alacaktır 
sı · doğrs CERE~ vapuru 4 marta 

liyed:n beklenıyor. Yükünü tah
le I<." t sonra Burgas, Varna 
s18°8 Gnceye yük alacaktır. 

10 ın ANYMEDES vapuru 
~e H artta gelip Amsterdam 
SVE~~burg için yük alacaktır. 
Sıs KA ORIENT LINIEN 

lubata N~RRUNA vapura 27 
~ott dogru beklenmekte olup 

crda H \ıe Sk ~· amburg, Baltık 
Yük]' andınavya limanları için 

1Yecekr 
SERVi~~ MARITIME 

Sıs p . ROUMAIN 
ta b k ELEŞ ~apuru 20 şubat
ta "e lenmekte olup Pire, Mal
>'iik e Marsilya limanları için 

Sı alacakbr. 

26.2~9 AL~A JULIA vapuru 
t~ l 37 tarihinde beklenmek- . 

O Up p· 
li1aıanı •.r~, Malta ve Marsilya 

SJs arı ıçın yük alacaktır. 
lllatt S~ÇEAVA vapuru 21 
t.ı,11 a dogru bekleniyor. Pire, 
)ole• \'e Marsilya limanlara için 

,/·
1 
•e yük kabul edecektir. 

ll 
0 ~u ve yük kabul eder. 

kot dl ' F •ıla tafsil it için ikinci 
bina onda Tahmil ve Tahliye 
SpE~ arkasında FRA TELLi 
lıa6,._ CQ vapur acentalığına 
~'•l caat edilmesi rica olunur. 
l'İlale ~lardaki ve hareket ta-
'tt l'indeki değiıikliklerden 

•ta rn r l',1 f esu ıyet kabul etmez. 
~b : 4142-4221-2663 

1 --~'!'ir Birinci icra Memurlu-... ~, .. . 
~ .. . 

tı11ı11' borcun temini istifası 
e11, ''da tahtıbacze abnan ev 
6.3.:;

1 
açık artırma suretile 

~la, tarihinde saat 11 de 
deaj~cak Şerafeddinbey cad-

1' ,~ e 8•hlağa çıkarılacaktır. 
h~u· P bulunanların o gün ma

ıwıde h 
0)1ıtı1ı 8%\r bulunmalan ilin 

r. 559 [390] 

N. V. 
\V. F. H. Van 

Zee & Co. 
Der 1 

DEUTCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 

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

DELOS vapuru 18 şubatta 
beklenilmektedir. Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için yük 
kabul eder. 

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

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

American Export Lines 
Tbe Export Steamship Corpo

ration - Nevyork 
EXIBITOR vapuru 19 şu

batta beklenilmektedir. Nev· 
york için yük kabul eder. 

EXPRESS vapuru 26 şubat· 
ta beklenilmektedir. Nevyork 
içın yük kabul eder. 

--·~e:nc;ııf4 .. -
Reederei H.Schuldt - Hamburg 

DUBURG vapuru 15 şubatta 
beklenilmt:ktedir. Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen limanlara 
için yük kabul eder. 

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

... cısı •• 
S. M. R. BUCAREST 

DUROSTOR "Vapuru 5 mart· 
ta beklenilmektedir. Köstence 
Sulina ve Galatz limanları için 
yükliyecektir. Galatz aktarması 
olarak ta Belgrad, Novisad, 
Bratislava, Viyana ve Linz 
limanları için de yük kabul 
eder. 
~ 

D. T. R. T. Budapeste 
SZEGED vapuru şubat niha

yetinde beklenilmektedir. Bel
grad, Novisad, Budapeste, Bra
tislava, Viyana ve Linz liman
ları için yük kabul ede. 

..... ® ,. 
Den Norske Middelhavslinje 

Oslo 
SARDINIA vapuru 16 martta 

beklenilmektedir. Pire, Isken
deriye, Hayfa, Diyep ve umum 
Norveç limanları için ybk ka· 
bul eder. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhüde gi
rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

l'iirk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

~üracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - t2 J. Perplnyanl 

TELEFON : 3937 

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

IZMIRDE 
(Nasırdan) şikayet ayıphr 

Eczacı Kemal Aktaşın 
( Nasırol Kemal) diye bir 

Nasır ilacı vardır 
( Hilal Eczanesi ) vardır 

30 kuruştur 

Olivier. Ve Şii. 
LıMITET 

Vapur Acentası 
İRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lincs Ltd. 

POLO vaouru 21 şubatta 
Londra, Hull ve Anversten ge-
lip yük çıkaracak ve ayni za
manda Hull için vük alacaktır. 

EGYPTIAN vnpnru mart ip· 
tidasında Liverpool ve Svan
seadan gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpool ve 
Glaskov için yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru 15 martta 
Londra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracaktır. 

The General Steam 
Navigation Ltd. 

AD JUT ANT V;tpuru 25 şu
batta gelip Londra için yük 
alacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri va
purJann isimleri ve navJu~ üc
retierinin değişikliklerinden me· 
suliyet kabul edilmez. 

...... .a, .. ı:mı ....... ~ ... 

Diş ·Hekimi 

A~~ulla~ t~aci 
HORl'AÇSU 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir.Hastalarını müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 294Q 

t.d' - t 1-26 (2101) 

( HüSEYIN- KAYIN 

'-":~ ·».;:.;;;. ..,,,-• • 

·' . 
l . ~ 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaJan takımlan 8ipariş üzerine kabul edilir. 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya bahkyağlarının en balisidir. Şerbet gibi 

içiJir. iki defa süzülmüttilr. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu bam karşısında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kumral, aarıpn, eamer her tene tevafuk eden yegine sıbh 

kremlerdir. Cildi bealer, çil, leke ve sivilceleri kimilen iz.alei 
eeler. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıklara 

sıhhi güzeJlik kremleridir. 
Krem Balaamin d6rt ıekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balaamiu yağh gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 

3 - Krem balaamin acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Bal.-min acı badem gllndüz için beyaz renkli 
lnariliz Kanzuk eczaneli Be)ojlu latanbul 

Bütün ağrı, sızı ve 
sancılara dindirir • 

GRiPiN 
Soğuk a lgın lığına, 
nez.leye, gripe, diş , 
bel, sinir, adele, 
ağralarile romatiz· 
maya karşı bilhas
sa müessirdir. 

~

GRiPiN 
• 
ı 

tecrübe edinİl 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 1/2 kuruştur. 

S. Ferid Eczacı başı 

Kolonya ve Esansları 
Bütün Türkiyenin seve seve kullandığı Jatif sabit 

hakiki birer şaheserlerdir. 
BAYRAM HEDlYESI iÇiN 

Herkesin tanıdığı san'at eserlerine 
Çok zarif şişelerde 

Be, Çiçek, Revdor Ferid, Krep 
Jorjet, Leylik, Nergis 

isimli şaheserler ilave etmiştir. 
Bu misilsiz kokuları alırken ecz.acıbaşı isim 

ve etiketine dikkat ediniz. Taklitleri 
bir şeye yaramaz. 

Umumi Depo : ~ 

S. Ferid Şifa eczanesi ~ 

Herkesin 
ettiği 

Günde iki 
defa kullan
mak şartiyle 

Ra~yolin f 

Dişlerinizi tertemiz 

bembeyaz ve sapsağ-

lam yapar. Ona yirminc ı 

asır kimyasınm ha· 

rikalarından biridir, 
denilebilir. Kokusu 
güzel, lezzeti hoş, 
mikroplara karşı te
$İri yüzde yüzdür. 

üzerinde ittifak 
bir hakikat 

•RADYO;LiN 
. ·. · . .,. .. .. 

KuUananlar, dişlerini en ucuz şeraitte sigorta ettirmiş sayılırlar 

Alelade heyeti umumiye toplantısı 
ilanı -Akhisar Tütüncüler Bankasın
dan~ 

MÜZAKERAT RUZNAMESi: 
1 - Meclisi idare ve murakip Raporlarımn okunması ve kabulü. 
2 - Bilançonun tetkik ve tasdiki ve hissei temettüüo sureti 

tevziinin tayini. 
3 - Meclisi idarenin ibrası. 
4 - Milddetleri hitam bulan Meclisi idare Azalanoın yeniden 

intihap veya tebdilleri. 

5 - Murakip intihabı ve ücretinin tayini. 
Bankamı% hissedarlarının genel heyeti Martın yirmi dokuzuncu 

Pazartesi günü saat on birde Akhisarda inikat edeceğinden 
asaleten veya vekiJeteo en az on hisseye sahip hissedarların 

içtima gününden evvel hisse senetlerini tevdi ederek duhuliye 
varakası almalarını dileriz. 

(383) MECLiSi iDARE 

• 
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ispanya Cumhuriyetçileri nikbindirler 

Asil r dışa ıdan y •• rmezse ım 

isyanın birkaç ayda çok yer aybedeceğini umuyorlat 

• 

Asi saflarındaki Italyan ve Alman askerleri· geri çağırılacaklar mı? 
Valensia 26 ( Ö.R) - Hükümet mahafili 

eon muvaffakıyetlerden çok ümit vardır. Kont
rol sıkı bir surette tatbik edilir de asiler dışa
rıdan yardım görmezlerse önümüzdeki aylarda 
isyanın çok yer kaybedeceği, Madrid üzerinde
ki tazyikine devama muktedir olamıyacağı ka· 
naati vardır. 

Valensia 26 ( Ö.R ) - Kabine meclis halin
de toplanan hükümet erkanı, asiler tarafından 
Cumhuriyete karşı harekete icbar edilen kimse
ler hakkında bir emirname veya kanun layihası 
bazırlamağa Adliye nazırını memur etmiştir. Bu 
gibi kimseler esir edilip de kendi arzuları hila
fına harbe icbar edildiklerini ispat ederlerse 
canlarma kıyılmıyacağmdan emin olabilecekler
dir. Ayni teminat, bile bile Cumhuriyete karşı 
silahlanmakla beraber Cumhuriyet l<ıt'alarına 
teslim olanlar hakkında da verilmektedir. 

Barselona 26 (Ô.R) - Hastanenin son bom
bardımanında beşi tedavide olan kimselerden 

Bu suallere cevap vermek için kürsüye çıkıı0 

B. Delbos B. Ru tarafmdan ortaya ablan ıııe• 
selelerin vahametini gözden kaçırmadığım teıniO 
ettikten sonra demiştir ki: 

- Bizim yaptığımız nedir? Gerek insanlık, ge· 
rek harp malzemesi için müessir bir kontrol tesi5 

etmek kaygısiyle hareket ettik. Bu maksatla Jikki' 
nun başındanberi faaliyetteyiz. Meseleyi daha 0 

vakıt Londrada ortaya koyduk. lngiltere ve f ra~· 
sanın istikbalde karışmazlık taahhütlerine muhal~ 
her hareketten sakınılması lehindeki teşebbüs)ert 
yapıldı. Mebusan ve ayanın ittifakla verdikleri ref 
ler bükümetin sulh eserine memleketi de teşri~ 
etti. Gönüllü gönderilmemesi hakkındaki anlaşOJ• 
20 Şubat gece yarısındanberi tatbik mevkiine git" 
miştir. Londra karışmazlık komitesi kontrolün 7 -8 
Mart gece yarısandan itibaren tatbikine karar ve~· 
miştir. Kaı-a hudutlarının kontrolü Fransız arazı• 
sinde yapılacaktır. Portekizin itirazları, kararı geÇ 
bırakmıştır. 

olmak üzere 9 kişi ölmüş ve 26 kişi yaralan- Malaga asiler tarafından işgal edildikten sonra 
mıştır. işleri iki ay sürllndürmeye lü· 

1 

trolü düşünülmüş müdür? Alman Sosyalist mebus B. Delbosun bur ettiğini tasdik etmiştir. 
VAPURLARDA zum görmezlerdi. Sonra lspan• ve Italyan harp gemilerinin Is· mertçe hareketini takdir etmiş Herhalde yeni bir hadise çıka· 

ARAŞTIRMALAR ya hudutlarında yapılacak kon- panyol ticaretini zarara uğrat- ve ibtjmal ki, açık ve azımkir cak oluraa bnna karşı tedbir 
Roma 26 ( Ô.R ) - Sala· trol gerçek, müessir ve kuv- mamaları için ne gibi teminat sözlerile Italya ve Almanyayı almakta geç davranmamak 

mangadan bildirildiğine göre vetli olacak mıdır? Hava kon- vardar? daha öteye geçmemeğe mec- lAzımdır. 

KONTROL iŞi f 
lngiltere, kendisine şere 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Holandalı bir nakliye vapuru 
asi gemiler tarafından tutula
rak araştmlmıştır. Nasyonalist
ler Caralanşel mmtakasında 
kızılların şiddetli hücumlarını 

Alman hariciye nazırı Nürenbergte 

veren bir teşebbüsle, ispanya~ 
Portekiz hududunun kontroliiP·f 
bizzat üzerine almağı teklı 
etti. Büyük Britanyanın naıd' 
zetliği bu kontrolün Frans' 
hududundakj kontrol derece~ 
sinde müessir olacağına ki 
teminattır. Deniz hudutlarını1' 
kontrolü fiili olacaktır. 13° 
kontrol işinin teşkilatı şüphesij 
tam değildir. Fakat iyi niyetle' 
rin cesaretsizliğe düşmesiJJ~ 
hiçbir sebep yoktur. Ec~eb: 
hükümetlerin aldıkları vazıye 
ispanyadaki esefli ihtiliifı~ 
sona ermesini mümkün kıl~ 
caktır. Fransa hükümeti ipti; 
dadan beri şu fikirle harel<~, 
etmiştir ki ispanyanın muka 

' püskürtmüşlerdir. Valensia hü-
küm eti Bolşevik şeflerinden ge· 
neral Mulhauseri azletmiştir. 

Madrid cephe,inde meşhur 
lspanyol alimi Unamunun oğ
lu Ram o o ölmüştür. Ram on 
Cumhuriyeti korumak için mi
lisler arasına gönüllü yazıl

mışh. 

Roma, 26 (Ö.R) - Perpig
nandan bildirildiğine göre sü
vari muhafızlar Perpignana 
doğru giden bir kamyonu dur
durarak içinde ne olduğunu 
sormuşlardır. ispanyaya gönde
rilecek patatesten başka bir 
şey olmadığı cavabmı al<:n mu
haf1zlar gümrük binasına ka
dar lrnmyonu takip etmişlerdir. 
Burada yapılan araştırmada 
patates çuvalları arasında ba· 
rut ve patlayıcı maddelerle 
dolu diğer çuvallar da bulun
muş ve bu harp malzemesi 
müsadere edilmiştir. 
ITALYAN VE ALMAN AS
KERLERi ÇEKİLECEKLER Mi 

Paris, 26 (Ö.R) - Dün ak
şam mebuslar meclisinde is
panya meselesi hakkında bir 
müzakere olmuştur. Mebuslar· 
dan B. Ru hariciye nazırı B. 
Delbostan sormuştur: Hükümet 
ispanyaya gönderilmiş olan 
ltalyan ve Alman kıt'alarınan 

geri alınması için teşebbüste 

bulanmak niyetinde midir? Ha
tip demiştir ki : 

- Kadikse Italyan kıt'aları 
çıkarıldığını son kanun iptida
larında kaydetmiştim. Karış
m3Zlık anlaşmasının böyle 
esaslı şekilde bozulması de
vam edecek midir ? istikbal 
ıçın korkular hissettiğimi 

gizleyemem. Eğer Almanya ve 
ltalya ispanya işlerine karış
mamağa gerçekten ııiyetleri 

olsaydı bu kararı vermek icin 

Viyana seyahati hakkında Hitlere izahat verdi. 
Gazeteler sıkı bir dostluktan bahsediyorlar. 

Viyana - Ber in 
Berlin, 26 (Ö.R) - Viyana

dan Berline avdet seyahati 
esnasında hariciye nazırı baron 
Von Neurath Nurenbergte du· 
rarak Viyana seyahati hakkın
da Şansölyeye izahat vermiştir. 
Bu izahatın mahiyeti hakkında 
şimdiye kadar biç bir işar ya
pılmamıştır. Gazeteler, hiç şüp
hesiz verilmiş bir · direktife 
uygun olarak, birdenb\re 
vaziyetlerini değiştirmişlerdir. 

Dün sabahki gazeteltr Al
manya ve Avusturya arasın-

daki fikir ayrılıklarını belirt
meğe çalışırken bu münakaşa 
akşam gazetelerinde birdenbire 
sönmüş ve iki Alman mHletinin 
dostluğunu göklere çıkaran 
Berlin, Viyana ve Roma ara
smda gittikçe daha sıkı bağ

lardan bahseden tefsirler baş
lamıştır. Yarı resmi "P.und D. 
Korrespondenz,, diyor ki: "Ha
riciye nazırınan Viyana seya
hati beklenen gayeye varmış

tır.,, 

Paris, 26 ( Ö.R ) - " Petit 
Journal ,, Avusturya Şansölyesi 
Schuschnigin fikrince Avu3tur
yada saltanatın iadesi kararı 
için kat'i saat gelmediğini kay· 
dediyor. Şansölye Alman Ha
riciye nazarının ziyareti müna
sebetiyle yapılan nümayişleri 

hoşgörmemekle beraber bun
dan istifade ederek müfrit 
saltanatçılara şunu söyliyecek
tir: Sakınınız, şimdiden hare
kete s,?eçmek, hemen karar 

ve Roma arasındaki birlik imtihandan 

flit/er. Oöritıg-, Oöhe/s Nürenbergte bir temsil esnasında 
vermek tehlükelidir. Anschlus mekle Alman hariciye nazırına linle Roma arasında sıkışan 
taraftarları hala kaynaşmakta- karşı kuvvetli bir silaha da· Avusturya, Anschluss ile sal· 
dırlar ve hala kalabalıktırlar. yanmıştır. Böylece mumaileyha tanatın iadesi arasında kalan 

Şansölye buna karşı Avus- Almanyanın güttüğü davamn Viyana; Berlin ve Roma ara-
turya vatanseverler cephesinin hasımlarını gözönünde tutmak sındaki birliği imtihandan ge· 
mukabil nümayişini teşvik et· lüzumunu ihtar etmiştir. Ber- çirecek bir unsur olmuştur • 

Ç~k~~·~·~~ky; .. ~;d;;~~~d~·b·i~i·ğ~~~;;ii"' .... ·11~·iy; .. ~iŞti;~·k······ 
457 Alman zabiti varmış Roma (~!~z:~- Italya 

Prague, 25 (A.A) - Milli müdafaa nazırı B. Macbnik ayan bu ayın sekizinde Cenevrede 
azasından ve Sudete'lerden bir zatı~ . sormuş olduğu .. bir suale toplanacak olan iptid:si mad· 
cevaben; Çekoslovakya ordusunda bırı general olmak uzere 457 deler konferansına iştirak et· 
Alman zabiti bulunduğunu söylemiştir. miyecektir. 

Hariciye nazırı Kamil Krofta önümüzdaki hafta ayan ve meb- K••ıt•• ko ·syonu 
usan meclisleri hariciye encümenlerinde harici siyasete mütaallik u ur mı 
bir nutuk söyliyecektir. Viyana 26 ( A.A ) - Kültür 

Y K ] S h tt d •• d •• komisyonundaki Almanya ve 
Unan ra 1 eya a an O~ U Avusturya mümessilleri ilk top-

Atina, 26 ( Ô.R ) - Yunan Kralı Midilli, Sakız ve Limni lantılarını bu sabah yapmış-
adalarına vukubulan ziyaretinden dönmüştür. lardır. 

ıı' deratını tayin etmek hakkı 8 
. •ttif· cak lspanyol milletine aı ·P 

Diğer devletlerin vazifesi dablıı 
harbe yardım etmek değil, ol1 

söndürmeğe çalışmaktır. 
1
, 

Meclis müttefik alkış!,ar0, 
harici siyaset sahasanda bukde 
metin hem tedbirli, heDl. ıe 
azimli olan siyasetini tamaın11 
tasvip ettiğini göstermiştir. l 

PLANIN TETKII< 
DAHA BiTMEDi 

1
, 

Londra, 26 ~ Ö .R ) -: 1' ~ 
rışmazlık Talı komıtesı '\,~ 
öğleden sonra Lord Plymou~eıı 
riyaseti altında 3 saat ıu 

1
, 

bir içtima yapmıştır. lspf°!ıı· 
nın Pıreue hudutlarında ( r ,, 
sada) yapılacak kontrolü ~il-' 
tekiz hudutlarında ( Porte ,, 
de ) yapılacak kontroliiııe ~
kort etmek için bu sabah i( 
müzakerelerine devam . et:Oıı· 
tir. Diğer taraftan denı~ tJll' 
trolünün teferruatını tayııı 01· 
susunda da miizakereler bli~ 
muştur. Dün akşam şu te .I 
neşredilmiştir: tr"' 

Tali komite kara k0~;ııe 
planınan bir kısmının tet1'~e~~ 
başlamıştır. lngiliz - por b1

' 

anlaşması hakkında kı5;111-( 
münakaşadan sonra bu 11 gi'

1~ 
manın Portekiz tarafında 1,,-şilen taahhütlerin talll f .,,~ı~ 
tatbikine her cihetce. 'fj 

w. 1 d'I ı·ştır· "' verecegı kabu e ı lll ~O" 
komite kara hudutlarınıP "tıa11 
trolile alakadar diğer ;0ce1'tı 
rın tetkikine devam e e 


