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Memlekette 
Topraksız hiçbir ... köylü 

kalmıyacaktır 

Uluslar Sosyetesi konseyi dün toplandı { 

Fransız 
ltalya ve Montrö mukavelesi 

Türk ve Fransız delegas
yonları, Sancak mes' elesi 
için. bir n proje hazırlıyorlar 

Fas'ında 

Kanlı~ arbede
ler olmuştur 

Londra 21 (Radyo) - Ka

zabilantadan alınan haberlere 

göre, Fransız Fas'ında yerli· 

)erle Fransız askerleri arasın· 
da kanlı çarpışmalar olmuştur. 
;;-H~-riki taraftanda p~kçok 
telefat vardır. Şüpheli bazı 
şahıslar tevkif edilmişlerdir. 

Hariciye Vekilimiz yakın 
da Roma'ya gidecek --------· Başbakanımızla İtalya sefiri arasında 

görüşmelerden sonra, birçok mes'elelerdi 
~"' . teşriki mesaiye karar verilmiştir 

Vekiller Heyeti, sık sık toplanmakta ve Hariciye 
Vekilimizden Sancak !hakkında aldığı malumat 

etrafında müzakerelerde bulunmaktadır 
Londra 21 (Radyo) 

Fransız Fas'mdaki arbedele· 

rin, tahrikat neticesinde vu

kua geldiği sanılmaktadır. -----~~----~~~~~ 

Son Teklif .. 
Bizim dağ durdu, ıkındı, sı· 

lıandı, nihayet doğura <loğura bir 
fare yumurllndı. Bu darbımebel hl· 
zim değil Fraıısız'larındır. 

Siyasi mezlıcLi, içtimai akide· 
leri ve nihayet Milleller arası te· 
lakkileri itib:ırile Fransa 'nın eim· 
diki ricali arasında en çok itima· 
<la layik gördüğümüz şimdiki baş· 

''ekil "Leon Blum,, dur. Zannedi
yorduk ki Anupa'nın pifkin ve 
}'ı·ansa'yı doğrudan doğruya .. alaka· 
dar eden mea'elcleri hakkında hiç 
bir Fransız devlet adamıınn ileriye 
sürmeye cesaret edemediği kadar 
geniş ve diğer endi~i görü§lü ola· 
rak taoınmı~ olnn hu zat, Sancak 
dıhftgnı bir jest ynpnr gibi kendi 
eline aldığı, bizzat ledkik etmiye 
karaı: ''erdiği zaman hiçolmazsa 
,·aziyeti hakiki şekli nltınJa göre· 
cck ,.e lıiçolmnzea bu görü,.le bir 
dereceye k.adnr ol un tt<lif i kabil 
hir mukabil teklif dermiyan etmek 
imkanını huhıeaktır. 

Bugün dünya devletlerine ter· 
li ıcıılihut fikrini kabul ettirmek 
için hiçbir mukabele Leklemeke.izin 
evvelemirde Frnnea'nın bütün si· 
lahlanndan tecerrüd etmesini isti· 
yc(·ek kadar cür'ctkıir dü.ünccli 
oldttHunu bildiğimiz bu ıatın, ha· 
riei) e müste~arını ve hariciye na· 
z.ırını bir tarafa bırakarak, Sancak 
dlivasmı bizzat tedkik etmiye ka· 
r.ır verdiğini işittiğimiz zaman ha· 
kikutcn . sulh namına, Franeız 

dostluğu namına· ümide dü,müştiik. 
Fransa'nın vaktile müstemleke 

sahibi olmasına hatiin mevcudiyet 
Ve kuv\'etile muhalefet etmi~ olan 
Lir fırkanın • Sos}alist fırka~ının · 
Lugünkü lideri olan hu zatın müs· 
temleke de~il, mü ıemlekcı.len de 
arağı şarılar dahilinde idare edil· 
n:ıck istenilen ve mnaleseJ idare 
e<lilen Sancak hakkındaki Türk 
davüsını teclkik eclcrken biraz da 
mazisinin tesiri nltında kalacağını 
ve bu tesir ile hakikati kabine ar• 
kadnılanndan daha iyi, deha etraf· 
h ve daha şumuUü kav.rayabilece· 
~ini tahmin ediyorduk. 

Me~er ne kadar aldanmışız. 
İktidar mevkiine Lir peygam· 

1ıer vaadiJe çıkan lıu zat • devlet 
adanılık vasfı dabn yıllanmadan · 
ılar - Ü gor şte, burnunun ucunu gör· 
menıekte seleflerini gölgede hıra· 
kecak~ kadar terakki c eıi göı;terdi. 
. Kendine lıer türlü ~umulile 
ızah e<l"ld" . _ . . . 
S 

1 ı~me şupbe ctmeılı11>unız 
ancak dA fi e k" v smı on onhe~ gün tetl· 
ık ettikten kı" L'l" l lk" d .. 

t dd
. • llJ 1 ır ıe ı e mu· 

en ıt istih l . . . are ere yatııktan eonra 
bu:~ ılen sürdüğü mukabil teklif 
neıhr bilir n1ieiniz? 1skemlerun'dn 
Tfırkiye'ye b" ı· ır ınıan parc;aeı ver-
ruck ve. Sa~eak idaresi için Millet· 
ler cemıyeh tarafından bir komi· 
&er tayinine muvafakat etmek! ... 

llizi hala" J'urn l · . a gazetesının 

mal~ud .aiyasi muharriri gihi Suri· 
ye uzerınde acııyib emeller besle· 
mckle meşbu zanneden ,.e hu zan 
ile yabudi pazarlıQına çağınr gibi 
karı§ kan~ toprak müsaıulekarhk· 
larile tatmin etnıiye çalıoan bu es
li zaman zihniyeti karşısında bizim 
için söyliyeeek yalnız bir tek ıöz 
kalıyor, o da oudur: 

Turk'ler Tatan n millet hah· 
tinde puarlıAa alıtmamıılardır. Va-

\. ..) 

Alman'lar 
Helgoland adasını 
Tahkim ediyorlar .. 

Londra, 21 (Radyo) - Mançi,,. 
ter Gardiyan gazetesi, Almanya·nın 
Şimal denizi adal:ınoda büyük tııh· 
kimat yaplı~ını yazmaktadır. 

180 Top Helgoland n<lasına 

yerleştirilmiş ve daha Lirı;ok tah· 
kimat yapılmıştır. 
--~~~----~~-~-~ 

D. D. Yolları 
Başvekilimizin İtalgagı ziyaretleri hatırası: ismet 

lnönii, Dr. Rüşdü Aras ve saglavlar TrigestBde 
bir ltalgan gemisini gezerlerken 

f .. tanbul, 21 (Hu~uııi) - Roma Ankara sefirini kabul etmit •e 
Tarif eler Değişti.. radyosunun verdiği bir habere göre, uzun müddet g6rüşmüşt6r. 

U S • · · l D b k D A Başvekil ismet İnönü, ftal-ra'nın - Sonu 2 inci sahifede -/uslar osgelesı ıçlıma sa onıı ve ış a anımız r. ras Ankara, 21 ( Hususi ) - • • 

Paris, 21 (Radyo) - Anka· Cenevre, 21 (A.A) -Türk- Devlet Demiryolları tarifele· Ruzvelt'in Kapitaldeki nutku 
ra'dan gelen haberlere göre, Fransız toplantısında Fransız rinde yeniden mühim deği· 

Sancak üzerine Fransız teklifi - Sonu 7 i~ci sahifede - • şiklikle.r ~apılmıştır. ''Sulh ·ve kendi emniyeti 
Ankara'ya gelmiş v~ hemen 

ı~~~~~: :.;~"::~;İili, Fran- •• ~spanyadakı dahılı harp • • miz için hazırlanmahyız, 
sız teklifini muvafık bulmamış- Hukumet kuvvetlerının . h ·1 d·1 M ikinci defa reisicum ur ı an e ı en lard ı r. Vekiller heye'in in bu 

akşam ismet lnönünün riyase· ileri harekatı devamda Ruzvelt'in nutkunu 10 ~in ki?i ?iddetli 
tinde toplanmasına karar ve- • yağmur altında dınlemıştır 
rilmiştir. - Barselonda bir tahtelbahir balıkçı ağla- Vaşington, :!l (Radyo) - 1\1. 

k ld A,. •ı k l • Ruz,elı, ikinci defa olarak beyaz 

Kamutayda 
Şeker, istihlak 
ve gümrük 
resmi kanunu .. 
Bazı maddeler üzerinde 

tadilat yapılacak 

Hüsnü Kilabçı 

Ankara ,20 
(A.A] - 'Ka· 
mulavın bucrün • o 
Refet C.ınıtezin 
baek anlı ğın:d:.ı 
yaptığı toplan· 
tuln Adliye ve 
Gümrük ve fn-
hi arlar V<'ka· 

leli inşaatı iı;io 
Lir milyon Ji. 
raya kadar ta· 

ahhüdde hulu· 
nulmasına, gümrük muhafaza me· 
m urlıırile subayların oturmalan 
için ev yaptırılmasına, 25, 780.000 
liralık fevkalade taheisat verilme· 
sine aid bir konunda de~işiklik ya· 
pılmasına dair !kanunlarla, ~eke; 
i~ıihlük ve günırük resimleri ka
nununda yapılacak tadilata müte
allik kanunun ikinci müzakereleri 

yapılmıştır. 
Şd .. er istihlilk \'e gümrük res

mine aid kanunun müzakeresinde 
birinci maddede bazı tadilüt yapıl· 
ma~ı için llüsnii .Kiıabçı tnrafıudan 
verih·ıı takrir kabul edilerek mad-
de en ümenine geri \·erilmiştir. 

Gene bugünkü topluntıcla mc· 
murin kanununun 7 iııci maddesi· 
ne bir likra eklenmesine ve su 
süzgeci işletmesi için 60,000 li.ra 
ınh isine aid kanun lôyilıuının hi· 
rinci müzakereleri yapılrmştır. 

Kamutay cuma günü toplana· 
caktır. 

ton 1•e milliyet gibi diinyanın en 
mukaddes iki mef lıumunu Lakkal· 
dan üç aoağı heı yukan :Faeulye 
alır gibi pazarhl• tibi tutan zih· 

rına ta ı l. Sl er mÜŞ Ü Vazıyette.. saraya p~rleşmi~tir. Bu müna ebetle 
Kapitoldo bir nutuk. iraı.l eımi~, 
<lalııli \aziyetten bah~elruiş: 

"Haima ilı·ri hareket lazımdır; 
ileri hareketten hiçbir vakit kork
ınamalıyıı, sulh ve kendi i~imiz 
için hazır lmlunmıılıyız; bu sun 
rlört sene içinde birl~~ik Amerika 
hükünıeti demokra•i preo•ibleri 
d11hili01le c1lerit }Oltırıd.ı clernm 
ctmi~tir. 

llirlı·şi k Amerika 'dıı ela ha mil
yon lorca yarılımn ııı u lıtııç i nf.nıı 
varflır; bunlar lehine nıc aiıııize 
devam edccepiz. 

Demi~, fakat kalkınma konu· 
nundan balı ctmemİylir. 

liaYanın yağmurlu olıııatıına 
rağmen, M. Ruzveh'in yolu üze
rinde on hinlerce Amerikalı hazır 

.Asile1 in hükumet merkezi Burgostan bi1 görünüş bulun01uo ve kentlisini alkışlamıştır. M. Rrızvelt 
\ 'era, 21 ( A.A ) - ?tfektoıika ........... ~·~· ............ .. ...................................................... ~ .................................................. ~ ............... . 

mamulatından yedibuçukluk 38 tor Kredi kooperatiflerinin üzerinde tetkikat 
ile birçok mitralyöz :\lotomar adın· k 
daki Jsranyoı gemisine ,,nkıetil· var. Bunların i razatı 3,5 milyon liradır 
miştir. Bunlar İspanya hüktimet 
kunetlnine göndcrilnicktedir. 

Maclrid, 21 ( A.A ) - Hoyter 
aj11nEJndan: 

Dün cenub istikametindeki yol· 
lar boyunca ileri hareketlerine tek
rıir Laşhyan hüktiınet kuvvetleri 
zırhlı trenler kullanmışlardır. 

Barst>lon, 21 ( A.A ) - Tarra
gona'dan hildirilcliğine göre bir de-
nizaltı gemi~i balıkçı ağlanna ta· 
kılmıştır, 

Barselon, 21 (A.A) - Franııa· 

don Darselon'a iOO ton buğday gel· 
miştir. 

l\ladrid, 21 (Radyo) - Bu Ba· 
balı saat 9,05 de lU tayyareler şeh· 
ıri lıııınbarduman etıni)e te~ebbüs 
etmişler ve hükumet tayyıırelerinin 
taarruzu kar~ısında ric'aıe mecbur 
kalmı,lardır. AEi tanarcler şelıire 
birkııç bomba atunya muvaffak ol· 
nıu~larılır. 

- Sonu 4 ncü sahifede -

niyetlerle bizim için ne müzakere 
yepınıya imkan vardır, ne de <loet 
kalmıya .... 

hamdi Nüzhet Çançar 

Halbuki bu rakamın 8 milyon liray 
çıkarılması icab etmektedir. 

Satış kooperatifleri kurulacak, standardizasyo 
• 

başlıyacaktır. lkrazat şekli de değişecektir. 
-----••4-1-- ---

Kooperatifler ittihadı da lzmir'de açılacakbr 
En doğru yol, bu işin Tarişe devredilmesidir. 

IIük.iımet, zirai kıılkınma ııaha· 

sın<la yeni yeni tedbirler almak 
iizeredir. Her gün, hükumetin zi· 
rııat, köycülük ,.e çiftçi üzerinde 
yeni bir teşebbüs \'C taeanurda 
bulunduğunu işiti)"Ocuz. Daha ge· 

çen gün de bir kısım çiftçi borç· 
larmın yeniden beş yıllık takEit 

şeklind~ geriye atılmak üzere bu· 
lunJugunu duyduk. Bu vaziyet gö6• 
teriyor ki, hükumet, yeni bir k.uv
Tet ve enerji ile çalıotırmak iete· 
dili çiftçiyi, oneH borç bakımın· 

dan bnf if letınek istemektedir. Fa· 
kat lıiziııı haber alclığımızıı göre, 
kredi i~iııe de daha olgun ve ihti· 
yaca knf i Lir şekil vcrmeı.: arzu· 
&undadır. 

I•'akat hunu da koop-:raıifler 

ııahaeında organize etmeli ılii~ün· 
mcktcılir. 

Ziraat bnnka~ına olnn borçla· 
nn tecili hiç §Üplıe iz çiftçiye 
epiyco nefes aldırmıştır. Fakııt 

çiftçiden bir kııımı, a) ni mikpela 
kredi kooperatif !erine borçludur, 

''C ~imdiki holde bu borcun da 
ayni esa!!lnr dahilinde ıake.itlendi· 

rilmesi istenmektedir. llükömetin 
huna karşı ne dü::ünclü~ii biline• 
nıczse de herhalde gerek Ziraat 
bankası, gerekse zirai kredi koope
ratiflerine olan borçların tecili tak· 
dirinıle beriki inin de sermayele
rinin artırılması icabeılecektir. Ni· 
tekillı Ziraat bankası ıermoyesinin 

teZ)İUİ ınes'elesi de bundan dol• 

Sonu 6 ıncı sahi/•d• 
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~~~~~~~~~ıİtalya _ _ _ 
~Sayfa 2 

RLER •I ve Montrö 
miıkcı.velesi 

tliKfQ 
Atatürk'ün memleketi 

,{;EHiilM 
Gazetede her gün, dünyanın politika, kan, macera ve ihtiras dolu 

haberleri araamda Türk.iye'ye ahi yeni _bir cevherin, yeni bir ııığın, yeni 
bir işin parladığını görüyoruz. 

Devlerimizin gürültüsüz ve mütevazi çalııması, zaman ve mesafe 
mef bumunu kendi enerjik çarblan altında öğilterck i stikbalin emniyet 
ve saadetini hazırlamaktadır. 

Tekniğe, müsbete, medeni ve ilmi ölçülere, ayni zamanda milli 
menfaatlere ve yilk.&elmiye iatiııad eden bu çalışına, yeni yeti şmit bah· 
çenin tatlı, olgun meyvalan, renkli ve kokulu çiçekleri gibi, cemiyete 
her gün bir eser vermektedir. 

Yirmi sene evel Anadolu toprağım boydan ho)a dolaşmıt ve bili· 
hare toprağa göçmüı eski Lir Türk'il diriltib ayni mesafe içinde tekrar 
dolaştırsak. hiçbir şeye inan mı> acaktır. 

- Bu toprak bizim toprak değildir. Çünkü hu toprağın üstünıle 
bir medeniyet vardır. Burada fabrikalar yükselmiştir. B ııraılıl yollar ve 
pmendiferler Lir ağ gibi gerilmiştir ve artık ecnebi firnıalan gözüknıi· 

yor. Bu toprağın Türkiye'ye aidiyetine imkan yoktur. Çünkü hayat, ce· 
miyeı. inaan kalabalığı, telakkiler ölçüler bam başkadır. 

Kadın profesör, .kadın hekim, .kadın hakim var burada .. IIani çar· 
fAflar, hani yemeniler, medreseler, tek.keler nerede?. Hani deve katar· 
lan, hani mektebaiz köyler, hani sefil ve mu~tarib in~anlar? 

Hayır, hayır burası Türkiye değildir. Durası, garbın medeniyet ve 
teklmillllnden hissesini almıı, genç yep yeni bir milletin barındığı bir 
memleket olsa gerektir. 

Sankla ppka, feı, renkli poço, keçe küllh da yok. Dil bakımından 
artık Dahil kulesi de hiç değil. Hayır, öyle iıe eski Türkiye bir zelzele 
ile yerin dibine hatmıı ve haılta bir toprak parçası, hazır ve işlenmiş 
olarak meydana çıkmış .• 

Di}ecektir. Çünkü maziden o kadar uzak ve istikbale o kadar yakı· 
nuı. Atatürk'ün memleketi, beşeriyet içinde, itte ancak bu müsbet çahı· 
ma He bugünkü çehreaini alabilmiştir, 

• 
Poligami rekoru 

Nikah üstüne nikah geçi
ren, birden fazla karı alan 
adam •lngiltere'dir." Denil· 
mektedir. Fı.kat Fransız'lar 
bu şerefi (I?) İngilizlere bırak
mamak istemektedirler. 

Poligami kahramanı Napol· 
yon 'un askerlerinden Jak Not· 
ye isminde birisidir. Sefer do· 
layısile her uğradığı şehirde 
evlenmiş ve bu suretle 25 ya· 
ıında iken 14 Fransız, 1 ltal· 
yan, bir Alman ve iki Hol· 
landa'lı dilberin kocası ol
muttur. 

Ta ilk 
istatistikçiler yaman adam· 

lardır. Bilhassa Amerikalı is· 
tatistikçiler neler bulup çıkar· 
mıyorlar. 

Birleşik Amerika' da Masa· 
cöset'te akıl hastalıkları mü· 
esseselerinde bulunanların kıs· 
mı izamı •Talikzedc" lerden 
mürekkeptir. ikinci derecede 
bekarlar bulunmakta ve evli· 
ler pek azdır. 

istatistikçilere göre, Masa· 
cöset'te beş senede 60,000 
deli kaydedilmiştir. Bunların 
da yüzde altmışı talakzedeler 
ımış. 

RUya yUzUnden cani 
Macaristan' da Çeyngeçi ce· 

za mahkemesinde Anna Toti 
isminde bir kadının mahke
mesi görülmüştür. 

Saime Sadi 

ponya' da Kontro ismindeki 
adamın uhdesindedir. Bugün 
81 yaşında fakat bıyığının 
her bir tarafı 41 fnçtir. 

1933 te bu adamcağızın 
kıymetli bıyığı sigarasını ya· 
karken tutuşmuş bereket ver· 
sin ki itfaiyenin gelmesini bek· 
lemeden söndürülmüştür. 

Kızılay 
Gençlik teşkilatı 
takviye edilecektir 

Mekteplerde kurulan Kızılay 
gençlik teşkilatı hakkında 
Kültür bakanlığından şehri· 
miz Kültür direktörlüğüne bir 
emir gelmiştir: Kızılay genç· 
lik teşkilatı mensuplarının ge· 
çen ders yılında gösterdikleri 
faaliyetten Kızılay kurumunun 
mühim birçok istifadeler edin· 
diği ve talebenin bu sahada-
ki faaliyetinin çok memnunı
yet verici olduğu bildiril· 
miştir. 

Bu teşkilatın okullarda kök· 
leştirilmesi ve şimdiye kadar 
teşkilat yapılmıyan okullarda 
da teşkilat kurulması isten· 
miştir. 

Kültür direktörlerile, kültür 
müfettişleri, okulları teftiş 

ederlerken, Kızılay gençlik 
teşkilatının vc.ziyetlerini de 
tetkik etmeleri ayrıca bir 
ehemmiyet verilmesi bildiril· 
miştir. 

Bina VerRisinde 

Müruru zaman 
beş sene mi, 
bir sene mi? ---.···---

Alakadar daire, te. 
reddüde düşmüş, tet

kikat yaptırıyor. 
Bina vergisinden maliyeye 

olan borcunu, yanlışlıkla veya 
makbuz ilmühaberini kaybede
rek iki defa vermiş olanların 
vergileri, bina sahipleri tara· 
fından istida ile müracaat edil· 
diği takdirde iade edilmekte
dir. Fakat iki defa veya fazla 
vergi vermiş olanların fazla 
vergiyi iade için istida ile 
müracaatları bir iki yıl gecik· 
tikten sonra vukubulacak olur· 
sa verginin iadesinde müruru 
zaman vaki olub olmadığı 
araştırılmaktad1r. 

Vergi mükellefleri, vergi 
borçlarını • Maliye dairelerince 
hiç takip edilmeksizin • beş 
yıl içinde ödemedikleri tak· 
dirde vergi, müruru zamana 
uğramakta ve bir daha aran
mamaktadır. Hazine alacağı 
için müruru zaman beş yıl ol· 
duğu halde mükelleflerden 
nasılsa fazla alınan vergilerin 
geri verilmesinde müruru za· 
manın, başka tarzda hesap 
edilmek istendiği haber alın· 
mıştır. 

Biz, bu haberi duyduğumuz 
vakit inanmak istemedik ve 
tahkikat yaptık, bu nokta üze
rinde hakikaten tereddüde dü· 
şülmüş olduğunu tesbit ettik. 

Mesela, bina vergisinden 
nasılsa fazla alınmış olan kıs· 
mın iadesi mes'elesinde mü· 
ruru zaman müddetinin bir 
sene mi, beş sene mi olaca· 
ğında tereddüd edilmektedir. 
Hatta alakadar dairenin hukuk 
müşaviri bunun için bir müta
lea hazırlamakla meşgul bulu
nuyormuş. 

Halbuki, hazine ~lacağı için 
müruru zaman beş sene oldu· 
ğuna göre fazla alınan vergi
nin iadesinde de gene beş 
sene olması lazımdır. Alaka
darların bu mühim mes' ele ile 
ehemmiyetle meşgul olmalarını 
dileriz. 

A 

Ayin yapanlar 
Esas mütalea 
Serdedildi .• 

Bulgurca köyünde tarikat 
iyini yapmakla maznun Halil 
ve arkadaşları hakkındaki tah· 
kikatm sorgu hakimliğince bi· 
tirilerek esas mütalea alınmak 
üzere evrakın müddeiumumi· 
liğe verildiğini yazmıştık. Müd· 
deiumumilik, esas mütaleasını 
serdetmiş ve maznunlar hak· Bu kadın geçen yaz bir ge· 

ce, kızını balta ile öldürmüş· 
tür. Fakat, bu kadın kızma 
sevgiden başka birşey hisset· 
mediğini ve kızını öldürdüğü· 
nü iddia etmiştir. 

{ '"\ kında Türk ceza kanununun 

Yapılan tahkikatta bu ka· 
dıncağtzın kızını rüya halinde 
öldürdüğü anlaşılmıştır. Dok· 
torlar, kadının bir defaya mah· 
ıus olmak üzere Sairifilmenam 
haline düştüğünü ve gördüğü 
rüyanın tesiri ile şuursuz fa· 
icat uyuduğu halde kalkarak 
kızını öldürdüğünü tasdik et· 

mişler ve kadının ademi mes· 
uliyetine karar verilmiştir. 

(En bUyUk ve en uzun bıyık 
Bu mühim (1 ?):._rekor Ja· 

Bugün doğacak 
çocuklar .• 

Bugün, sabahın ilk saatlerin· 
den itibaren ve merihio devam . 
edegelen fena tesirleri ile birçok 
vahim mücadeleler çıkabilecektir. 
Ayni zamanda büyük bir kaza 
veya yangın ihtimali de vardır. 
Yalnız öğleden sonra vaziyet de· 
ğişecek ve i~i hadiselere tekrar 
başlıyacaktır. 

Bugün doğacak çocuklar nor· 
mal olacaklardır; fakat nıaddi 

mesaiden ziyade fikri mesai sa. 
basında muvaffak olacaklardır. 

Aile hayatında da, imkan olahi· 
len derecede meı'ud olacaklardır. 

677 inci maddesi mucibince 
Eon tahkikatın açılmasını iste
miştir. Tahkikat evrakı, karar 
hakimliğine gönderilmiştir. - --
Oda meclisi toplamyor 
TicarPt ve Sanayi odası yeni 

yıl bütçesi hazırlanmış oldu
ğundan Oda meclisi Pazartesi 
günü Odada toplanacak ve 
yeni bütçeyi müzakere ede· 
cektir. 

Şehrimiz Ticaret ve Sanayi 
odası, bu seneki Enternasyo· 
nal fuara geniş mikyasta işti· 
rak edecektir. Bunun için l&
zımgelen parayı bütçesine koy· 
muıtur. 

Hırsız Saim ve -Başı inci sahifede 

ld v m .. cevherat -n~ görüşmeler neticesi ça ıg 1 U Türkiye ile lıalya bir çok mes 
------ lerd~ teşriki mesaiye .karar ver 

S • D ı · • b • b k -1 b k •ıcr ve bu hmmsta lıir anlaşma 
aım, ro ısın enı u aaar ça u .pılmnsında mutabık kalın.şlardı 

tutacağını zannetmezdim, diyor 

......,.........,,,ım;ı,,,...,-.Hırsız Saim ve çaldığı mücevherler 
Bandırma'da Aydıncık Na· mış olduğu bildirilmiştir. 

hiyesinde Ahmed adında zen- Saim, suçu işlemiş olduğu 
gin bir zatın bin lira değe· Bandırma'ya gönderilecek ve 
rindeki mücevheratını çalan ve muhakemesi, orada görüle· 
bu mücevheratı şehrimizde sa- cektir. 
tarken yako:tlanan terzi Saim Saim diyor ki: 
hakkında tahkikat yapılmakta - Komşum Ahmed zen· 
olduğunu yazmıştık. Saim'in gindi, ben ise fakir bir ter
çaldığt mücevherat arasında ziyim. Bir· gece evine girib 
gayet iri taneli ve 42 dizi üze- konsolun gözünde bulunduğu
rine hazırlanmış 600 lira de· nu evvelce bildiğim mücev-
ğerinde bir inci vardır. her atı aldım ve f zmir' e gel-

Ahmed'in mücevheratının dim, fakat burada polisler 
çalınıp çalınmadığı Bandırma beni yakaladılar. Bukadar ça
Kaymakamlığından sorulmuştu. buk ve kolay yakalanacağımı 

Dün cevap gelmiş ve çalın· hiç de tahmin etmezdim. 

Kızılayın yıllık 
büyük balosu 

---------------
Dün Egepalasta 150 kişilik tertip 

heyetine bir ziya( et verildi 
Kızılay yıllık balosu müna

sebetile dün akşam Kordonda 
Ege Palas salonunda Kızılay 
lzmir merkez kurumu tarafın· 
dan b~lo tertip heyeti şere· 
fine bir çay ziyafeti verilmiş· 

tir. Ziyafette Vali Fazlı Güleç, 
Müstahkem mevki komutanı 
Bürhaneddin ve Belediye reisi 
doktor Behçet Uz ile Banka 
direktörleri, doktorlar, lzmir· 
deki yüksek ecnebi aileleri 
me'lsupları bulunuyorlardı. 

Ziyafet esnasında Vali Fazlı 
Güleç, kısa bir söylevle mu· 

---------·-Yapıcı oğlu 

cinayeti .. 
--- ... ·---

Failler mahkum ol-
muşlardır .. 

Yapıcıoğlu mahallesinde Köp· 
rülü'lü lsmail'i bıçakla yaralı
yarak ölümüne sebebiyet ver· 
mekle maznun Niyazi ve Halil 
lbrahim 'in şehrimiz Ağırceza 
mahkemesinde cereyan etmek· 
te olan muhakemeleri sona 
ermiştir. Niyazi'nin, k"asd ol· 
maksızın lsmail'i yaralıyarak 
ölümüne sebebiyet verd iği mu· 
hakeme neticesinde anlaşıldı

ğından bir sene üç ay hapsine, 
Halil lbrahim'in de kavgaya 
karışmak suçundan iki ay 15 
gün hapsine karar verilmiştir. 
Halil lbrahim, mahkumiyetini, 
mevkuf bulunduğu sırada ik
mal ettiği için serbest bırakıl
mıştır. 

Lubliyana sergisi 
ilkbaharda, Yugoslavya'mn 

Lubliyana şehrinde iki sergi 
açılacaktır. Bunlardan birinde 
bilhassa gazetecilik köşesine, 
diğerinde de Yugoslav avcı· 

lığı ve balıkçılığı şübelerine 
ehemmi et ver· 

zakereyi açmış ve tertip he· 
yetini teşkil eden bayan ve 
bayların bu mühim işin mu
vaffak1yetle başarılması için 
çalışmasını ve geçen yıldan 

daha yüksek verim elde etme· 
sini rica etmiştir. Tertip he
yetinde birçok güzide bayan· 
lar da vardır. Balonun teşrifat, 
dekorasyon, servis işleri hak· 
kında tertip heyetini teşki l 
eden zevat, muhtelif mütalea · 
larda bulunmuşlar v~ neticede 
balonun, şimdiye kadar veri· 
len balolardan üstün olmasının 
temini için 6 Şubatta verilmi
yerek 13 Şubata bırakılması 
muvafık görülmüştür. 

Bu suretle tertip heyetini 
teşkil edenler, o zamana ka
dar daha çok ve iyi çalışmak 
için zaman bulmuş olacaklar· 
dır. Balo, hükumet konağı sa
lonlarında verilecektir. Salon· 
iarın dekorasyon işlerine şim· 
diden başlanacaktır. 

Bu seneki balo, geçen yıl
lara nazaran daha mükemmel 
ve parlak olacaktır. 

Ziyafette bulunan lzmir gü
zideleri, çok samimi hasbihal
lerde bulunarak büyük şefkat 
müessesemiz için fevkalade ça· 
lışmak arzusile toplantı yerin· 
den ayrılmışlardır. 

lsmail Hakkı Veral 
Ankara'dan 

döndU 
Bir müddet· 

tenberi Anka
rada bulunan 

üzüm kurumu 
müdürü lsmail 
Hakkı Veral, 
evelki geceki 
ekspresle şeh· 
rimize gelmiş 

ve vazifesine /.Hakkı Vera/ 

İ eı aobııl, 21 (Husııııi) - B 
da bulunmakta olan ltalya'nm 
kara elçi i M. Galli, bu akşn 
wek•prc~le Ankara'}a gitmiştir . . 

1 tanbul, 21 (Husu i) -
ncvrc<lc bulunmakta ol:.ın llari 
Vekilimiz Rüşdü Aras, Kont C 
no ile müzakerelerde hulun 
üzere yııkrnıla Roma'ya gidecc 

Ankara, 20 (A.A) - Amıd 

Ajansının salahiyettar bir meı 
dan öğrendiğine göre, Kont C 
noya Türkiye'nin Roma büyük 
çi i tıırafından bildirilen arım 
rine İtalya hükumeti İtalya' 
Montrö'de imzalanmış olan bo 
lar mukaveleeine iltihak. zımnın 
Türk hükumetile do~rudan doğ 
tenıaı1larda hulunmıya .karar ' 
miştir. 

, Roma 21 [Radyo] - Türki 
den alınan balıerlere göre, ltaly 
Türk müzakere ve temaslannın 
ticesi olarak ltıılya'oın hariciye l 
kam Kont Ciyano, Türkiye Bar 
yr. Bakam doktor Tevfik Rü 
Aras ile bir mülakat yapacaktır. 

İki İngiliz 
Vapuru kazaya 

uğradı .. 
Londra 21 (Radyo) - Lo 

don Seket vapuru, Janjiyar 
karaya oturmuştur. Telsiz 
verilen imdat işaretinde, v 
purea yüz elli kişiden faz 
yolcu bulunduğu bildirilmişti 

Diğer bir İngiliz vapu 
Çin denizlerinde tehlikede b 
lunmaktadır. Bu vapurda be 
yüz yolcu vardır. 

r 

Sovyet Rusya 
Avrupa'yı istilaya 
Hazırlanıyor muş .. 

Berlin, 21 (Radyo)- Sovye 
erkanıharbiyei umumiyP.sİ, A 
rupa aleyhine büyük bir taar 
ruz planı hazırlamaktadır. 

Bu plana göre tayyare il 
takviye edilmiş mühim bi 
kuvvet Skandinavya ve Dani• 
marka'yı işgal ederek Alman 
şimalden taarruz edecektir. 

Diğer bir kolda Memel' de 
Almanya'ya taarruz edecektir. 
Üçüncü bir kuvvet te Basarab
yadan Romanya, Yugoslavya 
ve Macaristan yolile ltalya'ya 
hücum edecektir. 

Ekonomik sulh 
Fransız Maliye Nazırı, di· 
l)er devletlerin de para 
anlaşmasma girmeleri 

IAzımdır, diyor. 
Paris, 21 (A.A) - lngiliz 

Amerikan matbuat cemiyeti· 
nin ziyafetinde söylediği nu· 
tukta Maliye Bakanı Auriol, 
kollektif refahın tesisi için 
Fransa'nın teşriki mesaiside 
bulunmasını şiddetle arzu et· 
tiğini söylemiş, üç devlet ara· 
sındaki para anlaşmasının bü· 
tün paraların kat'i istikrarı 
için diğer devlerle de akdolu· 
nacak anlaşmalarla tamamlan· 

ması lüzumunu kaydetmiş ve 
ekonomik sulh şimdiye kadar 
manasız ve ezici kin ve silah 
yükü altında inliyen milletle· 
rin sabırsızlıkla beklediği umu· 
mi sulha müncer olacaktır. 
Demiştir. 

/ngiliz filosu 
Korf u adasında 

Korfu, 21 (A.A) lngiliz J 
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Zirai kalkınma programı 

Beş sene içinde memlekette 6 bin 
kombina kurulmuş olacaktır 

Köylü, iyi ve fazla mah;ul alabilmesi icin en son 
' 

sistem aletlerle techiz edilecektir. 
1
. Ankara, 21 (Hususi) - Ziraat Vekili Muh· id~resinin teşkil edilecek kooperatiflere hıra· 
ıs Erkmen beş senelik zirai kalkınma progra· kılacağını, her kombinanın cüz'ü tam halinde 
~; b~akkında beyanatta bulunarak, memlekette çalışacağını, köylünün iyi ve fazla mahsul ala· 

1 ın kombina kurulacağı ve bu kombina· 
lan ·· 

bilmesi için en son sistem fenni zirai aletlerle 
teçhiz edileceğini, her köylünün toprak sahi· 
bi olacağını söylemiştir. 

k~ n. uç sınıfa ayrılacağını, evvela Ziraat Ve· 
aletı tarafından murakabe edileceğini bilahare 

~~~~~~~~--~w~aıDE ... ~.-en .. ----~~~~~~~ 
Zonguldak'ta Rusya'da Yeni vapurlar 

A.talürk .. • · • dahili vaziyet İnşaata M;;_ 
Heykeli dikilecek. Radek ~;·arka- simle başlanacak .. 
Z Zonguldak, 21 ( A. A) - Istanbul, 21 ( Hususi ) -
h onguldak'ta dikilecek Atatürk daşlarının muhake. Deniz yollan idaresinin Mer-
.. eykeli için Valinin Başkanlı- melerine başlanıyor, sin ve Marmara hattı için 
~ındaki komisyon emrinde ve Riga, 2l (Radyo) _ Son Almanya'da inşa ettireceği 
b~~~a~a. 78 bin küsur lira haberlere göre Kırgızlar ara- vapurların, teferruat kısmına 

1 mıştır. Heykel için bey· sında Sovyct hükumeti aley· aid ikinci planları da hazır-
ne milel müsabaka açılacaktır. hine bir haraket olmuş ve lanmıştır. Gemilerin inşasına, 
e ~?kelin, büyük Önderin birçok kimseler tevkif edil· pek yakında ve merasimle 
k~·sız iğe yaraşacak ve maden miştir. başlanacaktır. 
k~rnür havzasının bütün Tür- Ukranya' da da tevkifat de· Deniz yolları idaresi, Kara-
ote'y~ ihya edecek bir servet vam etmektedir. Ukranya Sov- deniz . hattı için alacağı üç 
Suar~ işaret buyurdukları son- yet lideri Sınit ve Kolombenko vapurun ihalesini de yakında 

z . eğerini ve bütün sanayii da mevkuflar arasındadır. yapacaktır. idare, buraya gel-
ernzıren bir enerji kaynagı ol· Varşova, 21 (Radyo)- Mos- miş bulunan Alman, İngiliz, 
:~~ bakımından üstün öne· kova' dan gelen haberlere göre Hollanda, Fransız gemi İnşaat 
. ını ve yeni Türk medeniye- Radek ve arkadaşlarının mu· şirketleri mümessilleri ile te· 
~n~e~i ~e Türkiye'nin istik- hakemesi Cumartesi günü baş- maslarına devam etmektedir. 

a ın ekı rollerini ifade ve lıyacaktır. Dün, idare merkezinde İn-
tem.sil edecek kudrette bir Söylendiğine göre bu muha· giliz kumpanyası mümessil ve 
san at eseri olması istenilmek· k d z· f k d mühendislcrinı"n 1°şlı0 rakı·ıe ya· tedir. eme e movye ve ar a aş-

ları muhakemesindeki usul ta- pılan toplantıda, şimdiye ka· 
Vekiller heyetinin kibedilecektir. dar yapılan tckliHer tedl.ik 

f [ Lenin'in dul zevcesinin de edilmiştir. Bu üç geminin in· 
u op antısı evinde nezaret altına alındığı şasına da ilkbaharda herhal· 
h rnumi mlifettişler de söylenmektedir. Bunun sebebi de başlanacaktır. 
azır bulundular. A k de, dul Madam Lenin'in Ra- M. Eden Par is 'te 
. n ara, 21 (Hususi) - Ve· d k I h b b l 

kıllf'r heyetinin dünkü toplan- e e ine eyanatta u un· M. Blum' la görüştü 
t mus olmasıdır. 
ısına um A •• f . 1 d . . . umı mu ethş er e Maznunlar arasında, Rusya· Delbos; Eden'in nutkundan 
ıştırakl etmişler ve müfettişlerin nın eski Londra sefirile eski Memnuniyetle bahsediyor. 
rapor arı üzerinde görüşmeler ol bir komiser, bir komiser mua· Cenevre, 21 ( A.A ) - M. 

muş.tur. Vekillerin şark vila- D Ib d yet) d vini ve bir de umum müdür e os ün gazetecilere be-
k erm eki seyahatleri hak· bulunmaktadır. yanatta bulunarak M. Eden'in 
d~nta hazırladıkları rapmlarm· Lı.zbon '_Ja Salı günkii nutkunun kendi· 
d·ı u toplantıda müzakere aı sinde iyi bir intiba bırakmış 

c 1 diği bildirilmektedir. 1 R Bombalar patlatıldı olduğunu ve nutkun ngiliz 
lk· omanya.F ransa Lizbon, 21 (Radyo)-Anar- siyasetinin devamını .ve Fran· 
C 1 devlet nazırları şistlerin koyduğu anlaşılan sız siyasetile olan tesanüdünü 

enevre'de görüştüler. bombalardan biri, maarif ne· göstermekte bulunduğunu söy· 
De~~ne~re, 21 (Radyo) - M. zareti binasında ve diğeri de !emiştir. M. Delbos şu sözleri 
b k os ıle Romanya hariciye radyo istasyonunda patlamış· ilave etmiştir: ' 
da ahnı M. Antonesko arasın- tır. İnsanca telefat yoktur. " - M. Eden'in nutkundaki 

a ususl k.ld . 
0

.. •• şe 1 e .yapılan bir Yalnız radyo istasyonunun: demokratlık rubu da beni çok 
.6~Şmedc ask A • • • • • • •• h . . . 
l dahı· ı - 1

- k- :n mesaıl de tesısatı tahrıp edıldığınden, mute assıs etmıştır.,, 
oma .. b- --· eleler .. . uzere ütün mes-;, .. Lizbon radyo servisleri birkaç Paris, 21 (A.A) - M. Eden 
uzerıne uzun b. ·· ·· ·· · · t til B d 8 d l me ya 

1 
ır goruş· gun ıçın a e uğramıştır. u ün saat 1 e buraya ge • 

pı mıştır ' b ı 1 Her ik. b ., bom a ardan başka, harbiye miştir. ngiliz hariciye nazırı 
bir rnut bı kak~n arasında tam "'nezaretinde de diğer bir bom· Başbakan M. Leon Blum'un 

a a atı efkA ·· ··ı b l h k rnüştür. ar goru • a pat amıştır. ususi i ametgahında onunla 
•n Dahiliye nazırı bu infilaklar beraber bir akşam yemeği ye-

dolayısile matbuat mümessil·.. miş ';e bunda İngiliz sefiri M. ANADOLU .. 
Günlük :-•,-

ı---:"'~. -....:. :.:..__ sıyasal gazete 
.... nhıp ''~·c°lL::::'~~=---1 

H d a~) azgaıu 
ay ar Rüşd .. ô 

Umumi neşriyat ~e .KT~M . 
nıüdiırü. il d. )B7.ı ışlcn • anı J T" b 
fd - U7. et Çançar 

arehnncsi: 

İzmir İkinci B l 
C. Halk Parti . ~· er sokn~ 
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· / •• Posta kutusu 405 
ABONE ŞERAiTİ 

Yıllı~ 1200, altı a}lığı 700 üç 

Y 
aylığı 500 kuruftur. ' 

nhanc:ı m 1 k h em e etler için senelik 
a one ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 k ,, _ unıııtur 

.,finü g · ::: eçmı§ nfislıalnr 25 kuruştur. 

:ANA])OJ.U l\IATDAASINDA 
BASILMIŞTIR 

lerine verdiği beyanatta, bom· Sir Clerk de hazır bulun-
baları koyanların, mutlaka ... ha· muştur. 
riçten geldiklerini söylemiş, Bu mülakatta, Blum'un Pa· 
bunların meydana çıkarılması zar günü vereceği söylev mev· 
için her türlü tedabire teves- zu bahsolmuştur. 

[sül-~dildiğini""ilav~-eylmiştir ~ M. Eden Yugoslavya'nın 
Mal idhali icin Paris sefirile de görüşmüştür. 

1T •1 "hl ' Romanya 
v erı en mu et Çekoslovakya'dan 

Altı aya çıkarılıyor. harp malzemesi alacak .. 
Ankara, 21 (Hususi) - lk- Prag, 21 (A.A) - Çekos· 

tısad Vekaleti mal idhali için lovakya ile Romanya arasında 
tüccara verdiği üç aylık müh- imzalan bir anlaşmaya göre, 
l~ti gayri kafi görmüş ve Ve- Çekoslovakya, Romanya'ya 500 
kıller heyetine müracaat ede- ·milyon kronluk bir kredi aç· 
rek, bu zamanın altı aya çı· •. akladır. Romanya bu kredile 
kanlın.asını istemiştir. Bu hu· müteaddid Çekoslovak! firma· 
sustakı kararname bugünlerde larına ve bilhassa Skoda'ya 
çıkacaktır. siparişlerde bulunacaktır. 

-~- Yahudilik ve dünya 

~Wdiii1ovm Irk, milliyet ve din bakı .. 
mından Yahudi! 

-------------Zirai kal
kınma yolunda 

Genç Türkiye, toprağa kıy· 
metini, çiftçiye hakkını ve mev· 
kiini veren yep·yeni, canlı ve 
şuurlu bir hamle yapmaktadır: 

Şimdiki Yahudi aleyhtarlığının hakiki se. 
bebleri ve Dr. Necati Kemal'in fikirleri 

Zirai kalkmmal 
Asırlardanberi, ağanın, be

yin, hazinenin toprağı üstünde 
tarihi kara sabanın peşine ta· 
kılarak devirler aktaran ve 
bir gün olsun başını kaldıra
mıyan bahtsız köylü, şimdi 

insan, vatandaş ve efendi ola· 
rak bu cemiyette terli ve bu-
ruşmuş alnını Cumhuriyetin 
serin rüzgarına vermiş bulu· 
nuyor. 

Şehirlere su veren köy, 
Şehirlilere ekmek veren köylü, 
Şehirlere omuz veren köy, 
Şehirlere altın damlası gibi 

bir ter içinde saadet, refah. 
medeniyet veren köylü, 

Muhterem Bayan, size söy
lüyorum; 

Size bu konförii, bu lüksü, 
bu şaşaayı, hu parlaklığı veren 
köy, 

Muhterem ve asil Bayım, 
size de söylüyorum: 

Evet, size bu tombul ve 
mes'ud çehreyi, size bu kalo-
riferli, halılarla döşenmiş ka· 
şaneyi veren köy, artık bir 
tarihin tozu toprağının arasın
dan asıl yüzü, asıl hakkı, asıl 

şerefi, asıl hayall ile dünya yü· 
zünc yeni doğuyor .. 

Onun, cemiyet saadetindeki 
hissesi, benden, senden ve 
hej>imizden daha büyüktür. 
Bunun içindir ki, hükumet, bü· 
tün kuvvetini ve iktidarını, 

şimdi onu daha geniş bir ha
yat ve çalışma çerçevesi içinde 
yükseltmeğc sarfediyor. 

Muhakkakki bu, cemiyette 
yep-yeni bir şuurun daha faal, 
daha müspet bir nazım haline 
gelmesi demektir. 

ismet İnönü, Halkevinde 
müstahsile sual tevcih ederken 
dinlemiştim. O sual yağmuru 
altında, bu yeni hamlenin bü-
tün enerjisi zaten kendisini 
gösteriyordu .. 

- Yılda ne kadar kazanı· 
yorsun, çoluk çocuğun okuyor 
mu, bu hesabın içinde elbise 
vesair hayat masrafların var 
mı, biraz para arttırabiliyor 
musun, borcun ne kadardır, 

ne zaman ve niçin borç yap· 
tın, makine ile mi çalışıyorsun, 
suyun, yolun nasıldır? 

Diye soruyordu. Böyle he· 
saplı ve hayata uyan bir sual 

yığınının, elbetteki böyle ha· 
yati ve mes'ud bir neticesi 
olabilirdi. . 

Orhan Rahmi Gökç~ 
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Almanya'da, Filistin'de, Le
histan'da, Yunanistan'da, hatta 
ltalya ve Amerika'da Yahudi· 
liğe kcırşı muhtelif sistemlerde 
bir mücadele açılmış bulun· 
maktadır. Ve bu mücadele 
devam edip gitmektedir. Dün, 
Yahudi'liğin tarihi, dini ve ırki 
vasfını nasıl telakki ettiğini ve 
bu mücadele hakkında ne dü-
şündüğünü anlamak için, ge· 
çenlerde Almanya'dan dönen 
ve esasen ihtisasım Almanya· 
da yap~ış ve sosyal bilgiler 
üzerinde de çalışmış bulunan 
Karşıyaka Sağırlar, dilsiz ve 
körler enstitüsü müdürii dok
tor Necati Kemal'i gördük .. 
Doktor, fikirlerini bize şöyle 
anlattı: 

- Almanya' da yahudilerle 
yapılan mücadelede yardımcı 
kuvvet, ynni manevi kuvvet, 
ırk nazariyesidir. Alelumum 
Sami ırkları, cenub ırklarını 
daha doğrusu koyu renkli 
ırkları aşağı ırk telakki eden, 
yahud ettiren yeni davalar, 
esas itibarile tam ilmi bir ma
hiyeti haiz değildir. Yahudi 
denilen zümre sam) bir ırk ' 
olmaktan ziyade dünyanın en 
eski şehirlisi olmak itibarile 
şehirlilikte, yani burjuvazide 
esas olan iş ve iktısad dala-
verasının en büyük aklı ereni 
olması itibarile iktısadi reka
betin doğurduğu kinlerden ve 
arazdan mütevellid bir nefre· 
tin hedefi olsa gerektir. 

Yahudilik deyince iki şey 
hatta üç şey hatıra gelebilir: 

1 - Irk itibarile Yahudilik, 
2 - Milliyet itibarile Yahu· 

dilik, 
3 - Din itibarile Yahudilik. 
Mücadele edilen bunların 

hangisidir? Irk itibarile Ya· 
hudi1 tamamile sami olan bir 
gruba mensuptur. Bu grubun 
nereden başlayıp nerede bittiği 
henüz tesbit edilememiştir. 

Cenub 'tan, Hindistan' dan, 
Çin şimalinden, lran üzerinden 
geldikleri, Asur, Mezopotamya, 
Suriye, Filistin, ' Arabistan, 
Mısır, Habeşistan ve hatta 
Afrika içlerine kadar yayıl

dıkları söylenebilen bu geniş 
ve kalabalık ırk, heyeti umu· 
miyesile itham edilemez. 

Yahudi milliyetine gelince; 
Yahudilik asla bir milliyet de
ğildir. Yahudilik, muayyen bir 
tesanüdü ifade eden ve bu 
tesanüdün remzlerini taşıyan 
bir nevi ticari emniyet dininin 
ismidir. 

Hatta semavi bir din ol· 
mak itibarile de yahudiliği, 
faraza, İslamlık ve hıristiyan· 
lık gibi tam manasile saf bir 
ilahi din sırasına koyamayız. 

Budizm gibi, Brahmanizm gibi 
dinler arasında da onun yeri 

yoktur. Hatta bütün zanların 
hilafına olarak İsa'yı çarmıha 
gerdiren müessir, yahudilerin 
kendi dinlerinden başka ve 
ileri bir dine karşı duydukları 
kin ve kıskançlık değildir. 

, Eğer Nasıriyeli Mesih Kudüs' e 
ilk girdiği gün mabedin etra-
fındaki küçük tüccarları dini 
ve mukaddes eşya satan tefe
cileri, onların patronları olan 
hahamları koğarak ürkütme· 

seydi pekala son bir yahudi 
peygamberi · olarak kalacak 
ve yaşıyacaktı. Yahudilerin 
İsa'ya ihaneti, yeni bir pey• 
gamberin doğu~undan değil, 
onun saf ve riyasız dini mür
şitliğinin kendi iktıs:ıdi men .. 
faatleri aleyhine bayrak açmış 
olmasından doğuyordu. Yahu· 
dilik dininde Allah yahudiye 
sıhhat, selamet, bilhassa para 
itibarile yer yüzünde zengin 
hakimiyet vadeden bir kuv· 
vettir. Bu itibı.rla yahudi dini, 
bir ticaret parolası gibi o 
asırların geniş ve korkunç em· 
niyetsizliği içinde uzak ve 
mahsur diyarlarda serbestii ti
careti temin eden ve her yerde 
kendisine emin bir dost, gü· 
venilir bir banka bulabilen, 
bulmağı temin eden bir mes· 
lek idi. Adeta masonluk gibi 
birşeydi. 

Yahudiliğin bir milliyet ol
madığına misal, Türk ve Arab 

yahudilerinin de yer yüzünde 
mevcud bulunmasıdır. Sonra 

yahudilikle mücadele yeni bir 
şey değildir. Pek eski z.aman-

lardanberi birçok milletler, 
ticari rekabetin tevlid ettiği 

husumetle yahudilere hususi 
bir antipati duymuş ve on-
ları imhaya çalışmışlardır. Me· 
sela Roma'nın Kartaca ve 

Kudüs'Je olan mücadelesi ay· 
ni şeyden doğar, Kartaca da 
sami ırktır. Fakat Kartaca'lı 
yahudi değildi. Bunu.1la be· 
raber Kartaca da Roma'nın 
karşısında bütün Akdeniz ti
caretini elinde tutan bir kuv
vetti. Kartaca mahvolduktan 
sonra Kudüs de tahrib edil
di. Bulunduğu muhite sür'atle 
intibak eden kendi dindaşları 
arasında gayet kuvvetli bir 
tesanüd vücude getiren ve 
kendinden gayrisini yabancı 

ve ecnebi telakki eden ve ta· 
rihin binbir faciasından kur-
tulub müdafaainefs için ak a 
gelmez binbir zeka ve hile 

eserleri yaratan yahudiliğe 
karşı, vakıa bu hususu biraz 
tabii bulmak kabildir. Fakat 
düşiinmelidir ki, bütün bu, 

menfi ve hatta en süfli görü
len bu yahudiliğe has karak· 
teristik delaletler, onun yaşa
mak ve ayakta durabilmek 

için binlerce yaptığı menfi 
mücadelenin tabii bir netice· 
sidir. 

Almanya'daki mücadele, çok 
geniş ve şumullüdür. ilk mek· 
teplerde, hatta anormal mek· 
teplerde bile ırk nazariyeleri 
geniş bir manada ve tabii 
rejim cephesinden çocuklara 
öğretilmektedir. Fili sahada 
Yahudilere karşı yapılan hare· 
ketleri, biraz mübalegalı ol
makla beraber gazetelerde 
okumaktayız. Resmi vazife 
vermemek, Milli müessesatta 
\r.ullanmamak, Yahudi firma· 
sına karşı halkın rağbetsizliğini 
teşvik etmek, ilh. Gibi hare· 

.ketler. bu mücadelenin içinde· 
f dir. Hülasa ve netice şudur ki: 

Yahudilikle mücadele bir ırk 
mücadelesi değil, bazı mem· 
lcketl~r için, iktısadi politika 
mücadelesidir. ~ 
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Avukatlar kanunu 
• • •• un Ankara

öndü 
Yen· kanun projesi avukatlara 

ait ·şleri tanzim ediyor 
Avukatlık ı<anunu projesini 

tetkik etmek üzere Adliye 
Vekaletinde toplanan kongreye 
lzmir barosu tarafından mu· 
rahhas olarak giden baro re
isi avukat Münir Birsel dün 
akşam Avdet etmiştir. 

Tetkik mevzuu olan avukat· 
lık kanunu projesi ve kongre 
müzakeratı hakkında aldığım1z 
malumata göre, bu içtima 
13/1/937 tarihinde başlıyarak 
18/1/937 pazartesi günü ak
ş~mına kadar devam etmiştir. 

Bu içtimaa avukatlar, Türk 
avukatlar birliğinde memle
kette mevcud 43 baro davet 
edilmiştir. Bunlardan avukatlar 
birliği ve 24 baro, mümessil
lerini tayin etmiş ve gönder· 
miştir. lstanbul borosunu 3, 
İzmir ve Ankara barolarını 
ikişer murahhas temsil etmiş
lerdir. 

Kongre Adliye Vekili Şükrü 
Saracoğlu taı afından iradedi
len çok mühim bir nutukla 
açılmıştır. 

Bu nutukta yeni kanun pre
jesile istihdaf edilen gayeler 
ve projenin ihzarında amil 
olan maksad ve düşünceleri 
gösterilmekte idi. Yeni proieye 
göre avukat olabilmek şartları 
tahdid edilmiş ve hakimler 
kanununa mütenazır hüküm
ler vazedilmiştir. Avukatlıkla 
içtima edebilecek işler de tah· 
did ve tayin edilmiş bulun
maktadır. Avukat olmadan 
evel bir sene avukat nezdinde 
ve bir sene de mahkeme nez· 
dinde olmak üzere iki senelik 
bir stai kabul edilmiştir. 

Kanunun esası kabul edil
miş, stajyerin çok esaslı bir 
surette yetiştirilmesi icabeden 
hükümler konulmuştur. 

Avukatların vazifelerini icra 
sırasında kendilerine verilen 
esaslı bir takım hak ve sala

hiyetler yanında avukatlık mes· 

Bulgar 
Yugoslav Paktı 
Pazar gUnU 
Belgrad'da imzalanacak. 

Sofya, 21 (Radyo) - Yu· 
goslavya - Bulgarya uzlaşması 
hususi merasim ile Pazar gü
nü Belgrad'da imzalanacak ve 
bu münasebetle hem Sofya 
ve hem Belgrad' da büyük te
zahürat yapılacak ve müteka
bil ziyaretler olacaktır. 

Bulgar Başvekili M. Köse 
İvanof Belgrad'a giderek paktı 
imzalıyacaktır. 

İngiliz fil osu 
Singapur'da 
manevra yapacak 

Londra, 21 (Radyo) İn· 
giliz askeri ve bahri mahafili 
Singapur limanına büyük bir 
ehemmiyet vermektedir. 

Şubat ortalarında Singa
pur' da büyük bir filo, mühim 
miktarda kara ve hava kuv· 
vetlui müşterek bir man vra 
yapacaktır. 

Bu manevralara 25 hattı 
harb gemisi, iki Malazya ve 
Hind piyade fırkası ve pekçok 
hava filoları iştirak edecektir. 

Hava filoları arasında Irak· 
ta ki f ngiliz tayyare kuvvetleri 
bulunacaktır. 

leğinin tam bir dürüstlük ve 
ehemmiyetle yapılmasını te· 
min edecek mükellefiyetler, 
ve murakabeler vazedilmiş. 
Bilhassa disiplin işleri üzerine 
çok esaslı hükümler konul
muştur. 

Barolarda kurulacak disip· 
lin heyetinden maada temyiz 
birinci reisinin başkanlığ1 al
tında temyizin muhtelif daire
lerinin üç reisle bütün Türk 
barola~ı tarafından intibah 
edilecek 3 avukattan müteşek
kil bir divanı haysiyet teşkil 
olunmaktadır. Bu yüksek di
vana disiplin işlerini 2 inci 
ve nihai derecede tetkik ve 
halledilecektir. 

Proje ayni zamanda avukat· 
lar için bir meslek sigortası 
ve tekaiid sandığı teşkilini 
amir bulunmaktadır. 

Adliye müsteşarının riyaseti 
altında ve vekalet hukuk işleri 

umum müdürünün huzurile ce
reyan eden müzakerelerde ba· 
ro mümessilleri proje hakkın
da mütalealarını ve noktai 
nazarlarını söylemişlerdir. 

Bütün müzakereler netice
sinde meslekte varılması ica· 
beden gayeler ve kurulması 
lazınıgelen esaslar hakkında 
Adliye Vekaletile avukatların 

tam bir fikir birliğinde bu
lundukları memnuniyetle tes· 
bit olunmuştur. 

Avukatlar tarafından çok 
beğenilen ve meslekte ehem
miyet ve doğruluğu hakim 
kılacak tedbirleri ve esasları 
ihtiva eden bu kanun projesi 
hakkında baro mümP.ssilleri 
tarafından serdedilen mütalea
ların ehemmiyetle nazara alı

nacağı ve mütalealardan çok 
memnun bulunduğunu, Adli· 
ye Vekili kongrenin sonunda 
verilen ziyafette iradettiği nu· 

tukta söylemiştir. 

Komünizmle 
Mücadele .. 

Berlin, 21 (A.A) - Alman
Japon muahedesinin tatbika
tından olmak üzere komi.inist 
enternasyonalinin tahrikatına 

karşı alınacak müdafaa ted
birlerini tedkik etmek üzere 
daimi bir komisyon teşkil 
olunmuştur. 

Şehinşah'ın kararı 
Fransız'ları 

mUteessir etmiş 
Par is, 21 (A.A) - Şehin

şah Rıza Pehlevi'nin sefir ve 

fevkalade murahhası Ebulka
sım Furuhan'ı geri çağırması 

ve lran'ın 1937 beynelmilel 
Paris sergisine iştirakten vaz-

geçmesi, efkarı umumiyeyi mü
teessir etmiştir. Matbuat ta 

Şehinşah'ın bu kararından do· 
layı büyük bir teessür izhar 
etmektedir. 

Fransız m~cmualarından bi· 
rının kullandığı bir kelime 
oyunu, bu kararlara sebebiyet 
vermiştir. 

Ziraat müdürümüz 
Vilayet ziraat müdürü Nadir 

Uysal zirai tetkikatta bulun

mak üzer dün sabah Ger
m•neik nahiyesiftt gitmiştir. 

Sarhoşluk 
Ödemiş kazası Cumhuriyet 

mahal\lesinde Halil oğlu Ne
cip, kendisini idare edemiye
cek derecede sarhoş olarak 
nara attığından yakalanmıştır. 

Zorla kadm kaçırmak 
Ödemiş kazasının Ada-

gide nahiyesinden Muammer 
ve Süleyman oğlu Mehmet, 
umumi kadınlardan olup ıslahı 
nefs etmiş olan Emine adın· 
daki kadını zorla kaçırmak 
teşebbüsünde bulundukların

dan yakalanmışlardır. 
Kazaen yaralamış 

Soğukkuyu kahramanlar S'J· 

kağında Ali oğlu 337 doğum
lu Hüseyin, çi'te av tiifeğile 
bahçe arasında kuş av:arken 
kazaen yanıncla bulunan ar· 
kadaşı Mustafa oğlu 13 ya· 
şında Salih çocuğu sol kasığı 
üzerinden karnından ağır su· 
rette yaralamış yaralı Memle· 
ket hastanesine kaldırılmış 
Hüseyin yakalanıp tahkikata 
başlanmıştır. 

Tramvaya çarpmış 
Güzelyalı Recai zade sokağı 

ağzında soför Ômer'in idare· 
sindeki 465 sayılı otobüsle 
konağa giden 15 sayılı tram· 
vayla çarpışmış. insanca za
yiat ve kaza olmadığı yalnız 
tramvay arabası ile otobüste 
250 lira dadar bir zarar hu· 
sule geldiği anlaşılmıştır. 

Hırsızhk 

lkiçeşmclik Bozyaka mev· 
kiinde Mustafa oğlu Mehmed, 
müracaatla boş bulunan kule
sinden içeri giren hırsız. tara· 
fından 6 metre su borusu ile 
l 2 kilo gazyağının çalındığım 
şikayet eylemiş ve yapılan 
tahkikatta, bu hırsızlığın faili 
Halil oğlu Nizameddin oldu· 
ğu tesbit edilerek yakalan· 
mıştır. 

~ Alsancak merkezinin Mu· 
kaddes mezar sokağında 2 
sayılı evde oturan Rıza oğlu 

Hasan evinde bulunmadığı 

bir sırada kapısındaki asma 
kilide anahtar uydurulmak su
retile içeri giren ve ayni evde 

oturan Şevki oğlu Nuri tara
fından 31 lira kıymetinde bir 
takım elbisesini çalarak Öde· 
mi~'e gittiği şikayet edilmesi 
üzerine tahkikata başlanmıştır. 

Kaçarken yakalanmış 
Tepecik Mektep sokağında 

oturan Mustafa oğlu Nazmi ve 
Mehmed oğlu Mustafa adın· 
daki çocuklar, Mehmcd kızı 

İffet'ın e\'·ne girip bir köstek 
ile içinde yedi buçuk kuruş 

para m vcud teneke kumba
ı ayı çalıp kaçarlarken suçüstü 
yakalanmışlardır. 

Bıçakla tehdid 
Çorakkapı Melez caddesinde 

Süleyman oğlu Rıza ve Hasan 
oğlu Ali ile Rıza oğlu Necati 
üçii birlikte tütün mağazasın
dan dönmekte olan İskender 
oğlu Mehmed ile Meryem adın
daki kadının önüne geçerek 
bunlardan Rıza, Meryem'in 
üzerine bıçakla hiicum ettiği 

şikayet edildiğinden suçluların 
hepsi yakalanmışlardır. * Tepecik Kağıthane cad· 
desinde Hüseyin oğlu Hasan 
ile arabacı Ali oğlu Abidin 
arasında çıkan kavgada Hasan 
Abidin'e bıçak çektiğinden 
yakalanmıştır. 

iki talebe arasında 
Karantina San'atlar mı ktebi 

talebesrıiden Nusret oğlu Mus
tafa, mekt<·p~e teneffüs a asın

da arkadaşı Sadi oilu Suad 

...... ; 
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Günün hadisesi 

re• - iman tic • l!I -
seba Bu akşamki program 

lstanbul radyosu 

Merkez bankasının tediyatı - Ya
rına aid endişeler ve piyasada 
doğması muhtemel tesirler .. 

12,30 Halk musikisi, 12,50 
havadisler, 13,05 hafif musiki, 
13,25 muhtelif plaklar. 

18,30 dans musikisi, 19,30 
konferans, 20 ' 1 edia Rıza ve 
arkadaşları, 2U,30 Arap'ça 
neşriyat, 20,45 Türk musiki 
heyeti, 21,15 Stüdyo orkestrası 
22 Ajans ve Borsa haberleri, 
22,20 sololar, 

Almanya ile olan kliring 
mukavclenamesinin feshedil· 
diği veya aksadığı hakkında 

çıkan şayianın asılsızlığını dün
kü nüshamızda tebariiz ettir
miştik. 

Dün de bu mevzu üzerinde 
tekrar durduk ve ayni neti· 
ceye vardık. Ne aramızdaki 

mukavelename feshedilmiştir, 
ne de bunu İcab ettirecek bir 
sebep, bir teşebbüs vaki ve 
variddir. İki memleket arasın· 
daki ticari münascbat normal 
şekilde devam etmektedir. 
Ancak kliring miktarının ka· 
bar.nış olması mes' el esi bu 
şayiayı beslemiş ve belki de 
bazı eşhas, sırf bunun neti· 
celerindcn istifade etmek üzere 
Cumhuriyet bankasının iç pi
yasadaki tediye prensiplerine 
ait mülahazalarını bu şekilde 
işaaye kalkmıştır. 

Cumhuriyd r.lerkez bankası, 
Almanya ıle yapılacak mua· 
meledeki kliring için bir limit 
tayin etmiştir ve kenc.li hususi 
vaziyeti dolayısile bunu aşmak 
is~l ınernektedir. Halbuki Al· 
rn ..ı nya, ihracat mevsimi cpice 
geçmiş olduğu halde mütema
diyen Türkiye'den mal çek· 
mekte ve kliring miktarı, bu 
muayyen miktarı aşmış ve da· 
ha da istidadını göstermekte· 
dir. Bu hal, aşağı yukarı pi
yasanın tamamilc malUmudur. 
Rayhşbnnk'ın bültenleri de 
bunu sarahatle ifade etmekte

dir ve bir müddettenheri bu 
vaziyet, böylece devam ede
gelmektedir 

Rayhşbank bu ayın on bi
rinde o tarihe kadar Türk 
ihracatçısı hesabına Almanya 
piyasasından yaptığı tahsilatı, 
İstanbul kanalından Cumhuri

yet merkez bankası lzınir şu· 
besine bildirmiştir. Hesabın 
Berlin'den İstanbul'a gelmesi, 
orada işlenmesi ve İzmir' e bil
dirilmesi, dokuz gün içinde 
tamam olmuştur ki, salahiyet
tarlar bunu çok iyi görmekte
dirler .. Ve diyorlar ki: 

- Ortada şimdıye kadar 
bir ödeyememe, bir aksama 
keyfiyeti olmamıştır. Bittabi 
mukavelenamenin f e3hi rivayeti 
de tamamile gülünçtür. Banka, 

ithalat bedelinden yaptığı tah
silat nisbetindc Türk ihracat
çısına te<liyatta bulunmak is· 
temektedir ve bu c·sas şimdiye 

ile aralarında çıkan kavgada 
Mustafa, çakı ile Sua' dın sol 
taraf boşluğundan yaraladığın· 
dan yakalanmıştır. 

Hakaret 
Keçeciler nıerkezinin Küç.ük 

tuhafiyeciler çarşısıııda Meh
med oğlu lbrahim; Hurşid 
oğlu Vehbi'yi tahkir ettiğin· 
den yakalanmıştır. 

Tabancası ahnmış 
lkiçeşmelik Yapıcoğlu yoku

şunda Mahmud oğlu Meh
med'in üzerinde bir tabanca 
görülerek yakalanmıştır. 

Esrar satıyormuş 
Alsan~ak yangın sahasında 

Hnsarı oğlu sabıkalı Şerif'i · ı 
üzerinde bir gram 40 santi· 

gram esrar bulunduğundan ya
kalimmıştır. 

kadar normal bir şekilde idame 
ettirilmiştir. 

Ancak, ihracatın devamı ve 
siparişlerin şimdiki fazla mik· 
tarlar iizerinde durması takdi
rinde veyahut.! da önümüzdeki 
ihracat mevsiminde vaziyetin 
ne olabileceğini takdir ve tah
min etmek imkanı yoktur. Bu 
hususta birşey söylenemez. 

Çünkü ortada talep fazlalığı 
gibi bir vaziyet vardır. 

Alakadarlardan bir kısmının 
bu fikirlerini tesbitten sonra 

ihı acatçılara başvurduk ve an
ladık ki, İzmir piyasasında, 
şimdiye kadar, cumhuriyet 
merkez bankasının maruz bu
lunduğu açık tehlikesinin bir 

tesiri görülmemiştir. Ne tica
ret odasına, ne de Türkofise 

müracaat vardır. Ancak ,unu 

kaydetmek lazımdır ki, normal 

vaziyet hakkınnda verilen ma
lumat, ancak bugüne kadar 

olan zaman içindir. Yoksa, 
bunu takibedecek zamanın 

göstereceği vaziyet malum de
ğildir. Yani, Almanya'da blo
ke para kalıb kalmıyacağı ve 
cumhuriyet merkez bankasının 
bu açık karşısında tediyede 
müşkülat çekib çekmiyeceği 

mes'elesi belirsizdir. 

Her ne olursa olsun, bu 
meşkuk vaziyetin, hükumetin 

piyasayı tenvirine kadar Al
manya'ya yapılacak satışlar 

üzerinde bir tesir yapması 

muhtemeldir. 

Almanya, hatta bu mev
simde, memleketimizden ençok 
mahsul celbeden bir memleket 

olduğuna göre, . bunun, dola· 
yısile, daha bazı tesirleri de 

beklenebilir. Nitekim bazı mü-
esseseler, şimdiden bu hususta 

ihtiyatlı ve basiretli davran
mak lüzumuna kani olmuşlar· 

dır. Gerçi ortada kliring mu
kavelesinin esasına taalluk 

eden herhangi bir endişe mev
zuubahis değilse de, ihıaç edi· 

Ankara radyosu 
12,30 Halk musikisi, 12,50 

havadisler, 13 Hafif musiki, 
19 Türk musikisi halk şarkı
ları, 19,30 Arapça neşriyat,_ 

19,45 Türk musikisi, 20,15 
konferans, 20,30 Dans mu si· 
kisi, 20,45 Haberler, 21 Stüd· 
yo salon orkestrası. 

İspanyadaki 
dahili harp ---·····--·Başı 1 inci sahifede -

Madrid, 21 (Radyo) 
Üniver ... ite mahallesinde şid
detli muharebeler devam et
mektedir. Buna rağmen vazi

yette tebeddül yoktur. 

Paris, 21 (Radyo) - Alınan 
haberlere göre Almanya ve 
ltalya İspanya'ya gönüllü sev
kine devam etmektedirler. 

Valans, 21 (Radyo) - İs
panya cumhur reisi M. Ma
noel Azana Valans'a gelmiş 
ve akşam büyük bir siyasi 
içlimaa riyaset etmiştir. 

Barselon, 21 (Radyo) -
Halk Rusya lehine ve Rusya· 
nın yaptığı yardımlara karşı 
büyük bir teşekkür tezahürü 

yapmıştır. 

Londra, 21 ( Radyo ) -
Deyli Telgraf gazetesine göre; 
İngiltere hükumeti İspanya 
bankasına aid altınların kulla
nılmas1 aleyhine bir protesto 
verecektir. 

İspanyol "Navara kredi ban
kası,, da Bank Dö Frans aley
hine ayni sebeb üzerine bir 
protesto vermiştir. 

Madrid, 21 (Radyo) - Mi

lisler, ihtilalcilerle vukubulan 
son muharebede Franko'ya 
aid tayyarelerden ikisini dü
şürdüklerini bildirmektedirler. 

Son gelen haberlere göre, 
Milis tayyareleri, Keta limanını 

len eşya, mahsul ve maddenin bombardıman etmişler ve Cid-
bedelinin de zamanında mer· deye hacı götüren bir vapura 

kez bankasından alınması is- bombalar atarak, birçok hacı-
tcnmektedir ve bu da gayet nın ölümüne sebebiyet ver-
tabiidir. mişlerdir. 

Memnuniyeti mucıp olan Barselon, 21 (A.A) -Resmi 
nokta şrJdur ki, bu vaziyet gazete dcmiryollarını elektirik-
ihracat mesiminin tam zama- !eştirmek üzere 8 milyon Pe-
nında ortaya çıkmamıştır. Ala- çetalık fevkalade bir tahsisat 
kadarların, bu hususta f ktısat verilmiş olduğuna dair bir 
Vekaletini ve hükumeti tenvir emirnameyi neşretmektedir. 

edecekleri• şüphe:;.dır. F ilisfİn 
Parıs - 1 okyo ,1-1 S , . b. 

• • • ı e urye nın ır-
Tayyare ıle yenı bır I · l · 

k h l 
eşmesı mese esı ... 

re or azır anıyor . . ı Kudüs, 21 (A.A) _ Gaze-

Kahire, 21 (Radyo) - Fran- teler Beyrut'ta , 1 Suriye milli-
sız tayyarecileri Dore ve Mi- yetperver partisinin Filistin 
keleti, Simon lavyaresinden İngiliz komisyonuna bir muh· 
telsizle Almara tayyare karar- tıra göndererek Filistin ile · 
gahına vasıl olduklarını bildir· Suriye'nin birleşmesi tezini 

mektedir. müdafaa ettiğini yazıyorlar. 
Fransız tayyaresi buradan 

Bağdad'a hareket etmi~tir.. Çocuklara yardım 
Tnyyart:; Allah,\baJ, I Ia.10i, Ankara, 21 (A.A)- Çocuk) 
Şaııghay, Nagazakı yolile Tok- esirgeme kurumu gerıel mer· 
yo'ya gidectktir. Tayyarc·nin kezi tarafından 1/1/937 tari· 
Paris'ten Tokyo'ya kat'cdcc ği hinden 15/1/937 tarihine ka· 
mesafe 16,000 mildir, üç bu· dar 1833 çocuğa yardım e.dil· 
çuk ünde bitecektir. mi tir. 
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.10 ikinci kanunda ı.- Gazı·anteb (52 000) nu·· 1 
M · · · · · ~1{4 ~ ' · Adeseme çarpanlar . Hıtler, muhım bır nu- . ~ fuslu bir şehirdir ___ _.... 

tuk İrad edecektir Serlevha arasında - Arabistan'da kadın!. 
General Göering, İtalya'dan dönerken Vi
Yana'ya da uğrayacaktır. M. Mussolini 

yakında Almanya'ya gidecek 

Kaçakçılıkla mücadele için yerinde ve Avrupa'lıların şarkta kadı· 
mühim tedbirler alınmıştır. nın kıymeti olmadığından Herkes gibi, benim de mev

zu züğürtlüğü geçirdiğim za
manlar vardır. Mübarek kafa, 
kloçka makinesi değildir ki, 
altına yumurtayı koysanız da 
civciv çıksa!. Hoş; bir iddia· 
ya göre, böyle hakiki veraset 
haricinde, makine, ilaç vesaire 
ile temin edilen varlıklarda da 
çok gerilik varmış ya, ne ise!. 

Bir İstanbul gazetesini önü
me aldım. İçindeki serlevha
larla bir muhavere yapmak 
istedim. O yazmış, ben söy-
lcdim. 

O - Unsurdan unsura ni-
fak! 

Ben - Çok güzeli. Antak
ya' <lan Trakya'ya vifak de
mektir .. 

- Türk dostlarımıza karşı 
nankörlük ediyoruz. 

Güzel Gazianteb 
Gaziantep (Hususi muha- (5957) ton ağırlığında ve iki 

birimiz yazıyor) - Gaziantep milyon iki yüz altmış bin lira 
güney illerimizin bir sayfiye kıyınetindedir. Bunlardan baş· 
ve eğlence şehri olmakla be· ka mühim miktarda yaş üzüm 
raber, ayni zamanda bir tica· ve kayısı ihracatı da yapıl· 
ret ve endüstri yuvasıdır . maktadır. 936 yılı fıstık rekol· 

- Ağzını öpeyim Fransız 
efendi, sen her halde Fransız 
değilsin ki doğru söylüyorsun .. 

- Roma mülakatları ne M. Hitler ve arkadaşları Ayıntap fıstığı, deli tütün, tesi üç bin tondur. Antep'te 

Berlin, 21 (Radyo) - Nas- itimat almakta olan mahafil netice verecek? Ayıntap pekmezi gibi özel ZI iraat, lşbvel Osmanlı bauka· 
Y ürünlerile, Ayıntap elişleri, arının şu e eri vardır. 0 .. nal sosyalist reı"imi dördün- M Muss ı· ·• · k d Al - Malumu ilama hacet yok· 

· 0 mı nın ya ın a - dokumacılık, kilimcilik, sa- Antep'in iktısadiyatını en 
cu yıldönümü 30 Kanunusani- m"nya'ya gı"tmes·ı muhtemel tur tabii. k k · k d " bunculuk, dericilik gibi yerli ço emıren i i unsur vardı: 

e tes'id edilecektir. o1du1..unu b a etmekte ı·se ~ - Gene sokaklardan bir G 
B ~ ey n - san'atları, mevkiinin ehemmi· ümüş mecidiye ve kaçakçılık. 

u münasebetle görülmemiş l d b · t• D ·1 şikayeti 
tezahürat yapılacaktır. er e, u zıyare ın uçe 

1 
e _ Vurdukça tozur. Her yeti ve hinterlandının geni~.liği Madeni para nihayet bir ka-

M M. Göering arasındaki son bu şehri çok eski zamandan- nunla tedavalden kaldırılmıştır. 
t k

. Hitler'in de mühim bir mülakatlarda kararlaştırılmış yerde ayni şikayet vardır. beri mümtaz bir ticaret ve Hükumetimiz bu yolda birçok 
nu u iradedeceg" i anlaşılmıştır. l ı d ... h kk d b" - Şirketi hayriye bilet Üc· 

B 
0 up 0 ma ıgı a ın a ır san'at merkezi haline getir· fedakarlıklar ihtiyar etmiştir. 

B 
u nutuk, Hitler tarafından şey söyliyememektedirler. retlerini bir miktar indirecek. F "k . . k k l .. .. 

ergeskadan da dikkati mah- Alman Nazırı - Darası başımıza! miştir. ı rımızce ·aça çı ığın onune 
susa ·ı h 1 _ İstanbul beledı·yesı· temı·z. Bag" lar ve bahçelerle süs· tamamen geçmek için kaçak-

1 e azır anmıştır. vı·yana'da beklenı"yor 
N · lenmiş geniş bir ovanın güney çılık yapılan eşya fiatlerini 

utukta Hitler, idaresi al· Vı"yan"' 21 (Radyo) Ge lik işine fazla para ayırıyor? l 
t d • ., - · ucunda 950-1000 metre ra· aza tmak yerinde bir tedbir 
ın a dahili ve harici muvaf· neral Go··erı·ng Şubat aynda - Ne olur, bizimki de ayı-

f k ' 1 kımlı üç tepe üzerine kurulan olur. Bu takdirde maddi bir 
a ıyetleri izah edecektir. Bu Viyana'yı 1.iyaret edecektir. Bu rabilsc .. 

rnu··nasebetle Almanya'nın ha· k Gaziantep, taş evleri, kire· istifade temin edemiyeceğini 
ziyaretin, Alman • Avusturya - An ara vapuru tamir b 1 l k k l k·k· Al mitli çatıları, un arın arasına an ıyan aça ·çı tuttuğu yo u 

kı 1 askeri, iktısadi ve siyasi dostluk mukavelesinin imzasını için manya'ya gönderiliyor. d serpilmiş ağaç kümelerile çok terke mecbur kalacaktır. Ne· 
uHr.etli izah olunacaktır. takibcdeceği sanılmaktadır. - Bu da birşey mi sankı?. şirin bir manzara arzeder. tek im, şeker, tuz, kibrit ve 

ıt er, harici siyasetten de Göering Napoli'de Bizim Çankaya vapuru tamir· 
b h d k d K Geniş ve muntazam antre· rakı kaçakçılığı, bu mcvada a sedecektir. Salahiyettar bir Napoli 21 (Radyo) - Ge- en çı · tı a arşıyaka'lılar d f 1 h ' polar (hanlar), asri oteller, ai iat erin ucuzlatılması üze· rna afile göre Hitler bu nu· neral Göering ve zevcesi bu· yeni bir kruvazör almışız gibi 
tuk ·1 R .. K "'d Ak 1 t bayraın yaptılar. güzel mesireler, muzikli bah· rine tamamile · durmuştur. 
~ 1 e usya hariç olmak gun aprı en u ona or· 1 h 

d l S A l B h d b h 1 çe er, şc rin ticareti ve eğ· Ed '• k UZere umumi bir sulh ve mÜ· pi OSU i C urente Vt ma. - U ran an U rana .. b k d k . en ın nUf U Ve 
l f b h 1 S ı d lence a ımın an ıymetinı 

bahsettiklerini bilirsiniz, ben 
bu kanaate çok sinirlenirim; 
vakıa, kadının çok kıymetsiz 
olduğu bir yer vardır, fakat bll 
yer lalettayin şark değil, Ara· 
bistand ı r. 

Bir gazetede okudum: 
Arabistanda kadın buhra111 

var. 
Arablar, kadın bulmakta 

müşkülat çekmektedirler ve 
pazarlarda kadın alış verjşi 
durmuştur. 

Bu buhranın sebebini Aı ab• 
, lar bcrmutad yahudilere &l· 

{etmektedirler, Arablar pazar· 
larda satılık kadın fiatini yük· 
seltmişler fakat Y ah11dilerin 
beşer, onar kadın almasının 
önüne geçememişlerdir. 

Yahudilerin yüksek piyasa· 
ya rağmen Arab kadını satın 
almakta devam etmeleri müd· 
hiş bir buhran doğurmuştur .. 

Bu yazıyı neşretmiş olan 
ecnebi gazete elimdedir ve 
bence, biraz mübalegalı da 
olsa yalan değildir. Arabistan· 
da kadın ancak alınan, satılan 
bir matahtır; kadın ehli bir 
hayvandır; kadın, güzel olduk· 
ça hissi zevklere, çirkin veya 
ihtiyar ise her türlii hayvan 
işlerine mahsus bir mahluktur. 

Fakat şarki, Arabistan'ı ka· 
rıştırmak hatadır. Şark, daha 
doğrusu "Yakın şark,, siyaset 
alemindeki telakkisi ile ancak 
Türkiye'ye, Balkanlara şamil 
bir tabirdir; Türkiye, kadına 

layik olduğu mevkii h er mil
letten fazla vermiş, ana ve 
hemşiresine hürmeti bilm iş bir 
memleketti:-. 

Kadının satılıb alınmasına 
müsaade eden bir idare ve 
zihniyet altında Hataylı hem· 
şirelerimizi nasıl bırakabiliriz. 

F. Benliollu sa ernet teklif edecektir. i' de ir tenezzü yapmış ar - inir erimiz ayandı ya, f h Af l . 
N ve gene dönmüşlerdir. b k I k p . artırır. Nü usu, son ta rire man gazete erı . utukta Almanya'nın müs· ona a · mes e taşım eyamı d B k ------------

ternl k Yarın, general Göering tek· Sefa.r göre 52 bin ir. u mi tar Berlin 21 (A.A) - Havas Fransa e e ihtiyacı da zikredil-
tneden geçilmiyecektir. rar Surente'ye gidecek ve ora· _ Aram efendiye cevap! köyleri hesaba katılırsa 127 Ajansından: 

ltal Al k dan Napoli'ye dönecektir. Cu- B 1 1 k h bine baliğ olur. Dı' plonıası· mahafı' lı· matbu· Yeni harp 
· · ya · manya teşri ime· martesi günü' de Roma'ya ha- - ana öy e ge iyor i a· Ş h" de 15 fabrika 5 sa· 

saısınin ehemmı·yet"ınden de · l. k d O e ır ' atın hiddet ve şiddeti ile te- gemı·lerı· yaptırıyor uz reket edecek ve durmadan ta ış ıyorsun ar a aşım. na bunhane, 3 matbaa, 2000-ln uzadıya bahsolunacaktır. Bcrlin'e gidecektir. cevap değil, yular lazım ga· 2500 el ile işler dokuma tez· zad teşkil edecek surette M. Paris 21 (Radyo) - Fran· 

G 
spanya mes' el esi hakkında liba! "h 

200 
k·ı· d k t Eden 'in nutkunu müsait bir sanın yeni üç senelik bahriye 

eneral Franko'nun ftalya ve Almanya -Lehistan - Her Paris'linin bir gaz ga ı, ı ım 0 uma ez· tarzda karşılamıştır. programında 35,000 tonluk 
Alma • gahı ve geniş bir tabakhanesi K p d p ı·ı·k nya ca zaferinin ezzem Danzing mes'elesi maskesi olacak! orres on ansc 0 1 1 iki hattı harp gemisi, 16,000 
old ... vardır. k d k .. ugu ve kızılların imhası iyi bir safhada imiş.. - Bir kısım Fansız matbu- Diplomati iyor i: tonluk iki tayyare gemisi 8000 
ıçın herşe . l ... d B r 21 (R d ) D ·r · d k k 1 Son bir yıilık ihracat 94ıo M. Eden'in İspanya ve Is- l k ·k· k ·· 16 W yın yapı acagı a er ın, a yo - ün atının marı etın en uza a • ton tutmakta olup getirdig" i ton u ı ı ruvazor, tor· 

avRe edilecektir. Cenevre' ye geçmekte olan Le- mak için · olsa gerek.. panyollar hakkındaki telakkisi pido, 12 tahtelbahir vardır. 
0 2 para üç milyon sekiz yüz dok- I 

habe rna, ~. (Radyo) - Son histan hariciye nazırı Kolonel - Tatlı hülyalar!. san iki bin liradır. ithalat ise İspanya'nın ve Avrupa'nın Türk • talyan 
rlere gore Londra Paris Bek ile Almanya hariciye na· - Fakirlere kömür mü ve- ____ .. ______ Km_ menafiine hadim olacak ye· Ticaret muahedesi •• 

ve Brüksel M H"tl :. 30 F N"" b" ·· ·1 k k ? k l b"J ~ h 1 t" · ·· t k T"" k" 1 l · 
k" · ı er ın zırı on orat ır saat go· rı ece yo sa.. tap, ya ı masa ı e esasen gane a sure ını gos erme · ur ıye- ta yan tıcaret ve 

anunusan·d · d k ı e ırat e eceği nut- rüşmüşlerdir. Her iki nazır, - Yarım adam!. okunmaz, oduna, kömüre ya- tedir. seyrisefain muahedesi ile tica· 
Bu ~eklemektedir. Bu nutuk, Danzig hakkındaki noktai na- - Sorma be birader, bü· zıktır, şu var ki, yakılacak ki- Berliner Tageblet diyor ki: ret ve tediye anlaşmaları ve 
elçıka'nın ta · · ··ık· l · h · 1 d L h ·· d k ld k 1 k 1 k k. Al d · ··d h l b V k il h · . . maınıvetı mu ı· zar arını ıza etmış er ir. e tun a am a ı mı i yarım tap a ya ı mıyaca ıtap so· manya a emı mu a a e mer .utatmın e i er eyetın· 

Yesını tasd·k d . k Mus r .' e ecektir. gazeteleri, Danzig mes'elesinin adamdan bahsediyorsun?. kaklarda beraber sürünüyor· ile Avrupanm isti haline karşı ce tasdik edildiği Türkofise 
so ını Berlin'e gidecek iyi bir safhada bulunduğunu - Yakılacak kitap!. lar. Onları bari ayırabilsek!.. lakaytlığı birbirine karıştıra· bildirilmiş ve muahedenin met· 

,.,~R=o:rn:a:, ~2~1~(A~.A~)~~ly~imm;:a~-~y~a~z~ıy~o~r~la~r~. r:ımıcmı-----~--a-~~L~ü~zu~m;_u~y~o~k~!.~. ~B~i~zd~e~ki- Çimdik maz. ni de gönderilmiştir. 
rZzeiii ff*•i* ıe@ ·--------------------------------------~, F ) ....... r··-İ·-·1-·D·--a·-·-..... A ........ _ ... ___ J __ l;·-::e~ ı ;:~~:~:~n~~i:~e~~;~yı,js~üö:~ ~~:a~~::~ee;:,i. ~;~;;r~ı<l:·~: ;~;~~:~~ ~~:~di. hiçbir şeyın :~:ıı~~ag~:ü~ü~:r~~irs;;:::~ 
lf çokmüş gibi idi. kafi idi. Fakat yavaş-yavaş kol· - Ben de boğuluyorum, kıvrılarak iniyor ve kumsalın 

Petro, Boğazın dalgaları ara· ları çözülmiye başlamıştı. Ayak- Diye düşünebildi ve sonra bir köşesindr:n denize akıyordu. 
Stuz Büyük Korsan Romanı .... ~-..-.-_,/ sına kendisini atarken, tama· larını oynatamıyordu .. Başının kendisini tamamen kaybetti. Kimbilirhangi bir hayır sa· 
. 62. Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin mile itidaline sahipti. İçinde, içinde ve kulaklarında şiddetli Dalga onu, bütün hızı ile hibi, suyun denize döküldüğü 

_ Fena • d d. k f yeis namına bir şey yoktu. bir uğultu duyuluyorğu.. Fır· yirmi metre ilerideki kumsalın yerin elli metre kadar geri· 

Fırtı c ı · ço ena!. yuvarlanıyordu .. Nihayet öyle Azmi, enerıısı kırılmamıştı. tına ve rüzgar, iştihasını tat· üstüne bırakmış· ve çekı.lip d b h b d na 1 sin e ir su aznası, ir e 
k·ıs b. aza acak değildir. Bila- bir dakika geldi ki, gemi deh· Dalgalarla uzun müddet mü- min etmiş bir canavar gibi gitmişti. ır çeşme yaptırmıştı. Balıkçı ka· 
t .. k az sonra deniz büsbü· şetle çatırdadı ve denizin için- cadele edebileceğinden emindi. artık kesik-kesik soluyordu. Onun asıl kurtarıcı sı işte 
un ud k b d 1 d yıkları mevsim gelince, bu cİ· 

K uraca ! de, siyah, korkunç bir ag" ız, Hatta, kurtulacag" ını da bili· Sulara batıp çıkıyord'u. Biraz u a ga i İ. Sanki onu ku-
apt - varda uzun müddet eğlenir, 

rnı t yanın tahmini doğru çık· sulardan bir mezar ağzı açıldı yor gibi idi. gözlerinin aralıg"ından, sabahın cağına alıp oraya kadar gö-
l ı e ta f ı d k l f b balık tutar ve bu çeşmedt"n irnk• · Y 8 ar a, urtu uş ve gemiyi yuttu .. Batış, gayet Etrafında kimseyi görmez alaca karanlığında etra ına ir türmüş ve kendisini gizlemek 
anının k b istifade ederlerdi. d yavaş-yavaş ay ol· seri olmuştu. Tayfalardan ha· olmuştu. Sesler duyulmıyordu: daha bakındı: için çekilip gitmişti. 

uğunu görüyorlardı. Kaptan: zıları, bir sandala atlamışl~rdı. - Boğuldular, gittiler! Sulara ve sahile sis çökü· Petro, talihin ve tesadüfün Keza, bahar mevsimi gelince 
lirn: ~h- diyo.rdu -~Midilli'ye, Bazıları da denize attıkları Diye mırıldandı. Artık dal· yordu .. Daha ileride sanki bir sevki ile, Midilli limanının çok Midilli halkı, buraya gelir, et· 

p na , oğru hır yanaşabilsek.. seren ve anbar kapaklarına gaların önüne katılmıştı . Bütün fener ışığı yanıp söniiyordu. yakın bir noktasına düşmüştü lenir, kumsalda vakit geçirir, 

b. etro da onu istiyordu. Böyle l l d p l b 1 d ır vaz· t . . sarı mış ar ı. etro' da bir di- kuvvetini birden sarfetmiyordu. çinde taze bir ümit canlanır ve buradaki kumsal, yarım bir anyo a ır ı. 
k ıye ' ışıne çok yarıya· rek parçasına sArılmıştı . Dal· Bazan kendisini serbestçe hı· gibi oldu. Sanki kollarına ve daire şeklinde, adeta küçücük Tepelerin eteklerinde ve 

~ tı. Fakat buna imkan ve l d l d k k l kl ıhr l k ga arın arasın a meyüs fer· rakıyordu. Sabaha karşı artık bacaklarına son bir enerji, son bir liman manzarası arzedi- üst erin e i sı ağaç ı ar, se-
L ıma. Y~. tu. Deniz üstünde, yatlar, iniltiler, su yutanların k l k b" k 1 · · d · b · k · · d d · nedefsız, umitsiz saatler geçi- yavaş-yavaş ta atının aza ma · ır uvvet ge mıştı. yor u. ncnın ırço · mevsımın e aı· 
ord G hırıltıları, beyhude çabalama· ta olduğunu gördü. Fakat Tam o sırada şiddetli bir Biraz ileride küçücülc ve ma yem-yeşil dururdu. 

• •mi, mütemadi en i d ı d z arı uyu uyor u. ifiri bir ka- ümidi hala bakidi. Toprak, dalıa kendisifti kaptı ve sü· Kumsalı çerçiveliyen sıra· sıra - .Se11 
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a te e inin neşriy_atı 
~~~---------~~~ 

El- elağ gazetesi yazıyor: Bu mes'elenin soğuk-
kanlılıkla halledilmesi lazımdır. Suriyeli kardeş

lerimize bir nasihat. Niçin bu gürültü?. 
9 ikinci kanun 1937 tarihli 

"Elbelağ" dan: 
Eğer insan, bazı kardeş ga

zetelerde lskenderun mes'clesi 
hakkında yapılan neriyata göz 
atarsa, Türkiye ile Fransa ara
sında hemen bir harb zuhur 
edeceğine ve lngiltere'nin bu 
harbta Fransa'nın yardımına 
geleceğini ve bütün Milletler 
cemiyetinin de, netice ne olur
sa olsun, Fransa tarafına katı· 
lacağinı tahmin edebilir. Bazı 
arkadaşlar, isken derun mes' e
l esini, lspanya mes'elesi kadar 
büyütmekte ve lskenderurı 
mes'elesinin barış için teşkil 
ettiği tehlikenin İspanya teh· 
likesinden aşağı olmadığını 
iddia etmektedir. Niçin bu 
kadar heyecan ve bu kadar 
asabiyet Biz, bu mes'elenin 
Türk görüşü ile Fransız gö
rüşü arasında bir anlaşma.ı
lıktan ibaret olup ve bu an
laşmazlığın eskiden mevcud 
olduğu kanaatindeyiz. Nasıl 
inanılır ki, Türkiye, ikinci de
recede addedilen lskenderun . 
mes'elesi için, harba doğru 
yürüyecektir? Bu ıcorkunç neş
rıyat niçin? Ve hangi gaye ile 
Türkiye - Suriye dostluğunun 
ve iyi komşuluğunun gömül
müş olduğu fikri bir kin şek
linde ortaya atılıyor? 

Nevvs Chronicle gazetesi 
diyordu ki: "Türkiy hükumeti 
harptanberi, bazı devletlerin 
tutmuş oldukları yolun aksine 
olarak, dostça hareket etmiş
tir. Bu böyle olunca, kazanı!· 
mış bir iyi nam ve şöhretin, 
sırf f skenderun uğruna ieda 
edileceğine inanmak güçtür." 
Bu gazete, çok isabet etmiştir. 

Biz de, İngiliz gazetesile 
ayni fikirdeyiz. Çünkü boğaz
ların tahkimi mes' elesini ma· 
haret ve dürüstlükle halletmiş 
olan Türkiye, İskenderun işini 
harpla halledemez. Türkiye 
hakkında çıkarılan şayialar ve 
yapılan gürültüler faydasızdır. 
Böyle işlerde soğtık kanlılık 
lazımdır. Ve bu mes'ele ancak 
soğuk kanlılıkla hallolunabilir. 

Şimdi esas mes' eleye gele
lim: Türkiye ile Fransa ara
sında müzakereler yapılırken, 
Fransa bunları Milletler cemi· 
yetine havale etmekle büyük 
bir hatada bulunmuştur. Çün
kü bu mes' elenin Milletler 
cemiyetine havale edilmesi, 
garezkarlara fırsat verir ve 
anlaşmazlık çerçevesi de ge
nişliyebilir. 

-tur. Fransa her halde, ansızın 
yapılmış bir teklif karşısında 
bulunmamıştır. Ve yalnız Türk 
dclegelerile uyuştuktan sonra 
bu mes' ele ortaya atılmıştır. 
Bundan daha garip birşey de 
vardır. Fransa'nın Milletler 
cemiyetindeki nüfuzu malumdur. 

Fransa, müzakerelerin 18 
lkincikanun tarihine bırakıl· 
masına muvafakatini Türki
ye'nin Paris büyük elçisinden 
istemiştir. Bu münasebetle 
Pctit Parisien gazetesi diyor 
idi ki: " Fransız hükumeti, 
Türkiye büyük elçiliğine baş
vurarak konsey toplant1sının 
18 İkincikanuna kadar tehiri 
husuşunda Milletler cemiyeti 
sekreterliği nezdinde teşeb· 
büste bulunması için Bay Su
ad'dan ricada bulunmuştur. 

Şimdi biz Türkiye' den bu ta
lebimizin kabulünü rica ede· 
riz. Zira bu suretle, bu tarih-
ten evvel sinirlerin yatışması· 

na imkan hasıl olacaktır. Dip
lomatik görüşmelerin inkıtaa 
uğrayacağı hakkındaki şayia 

asılsız olduğu gibi bu mes' e
le hakkında bazı şiddetli ted
birlerin alındığı da yalandır 
(aynen) . Kemal Atatürk bü· 
yük bir önderdir. Memleketi· 
ni yanlış yürütmez! Binaena
leyh bu mes' elenin yakında 

tesviye edileceği ümidindeyiz.,. 

Öyle ise Fransa niçin bü
tün dünyada gürültüler ve pa· 
tırdılar çıkarmıştır. Fransa. 
yeni Türkiyc'yi ıyı tanır ve 
onun kadar iyi tanıyan yok
tur. Genç Türkiye, birçok kı
talarından vazgeçmiş ve yalnız 
Türk unsuru bulunan arazi 
ile iktifa etmiştir. Türkiye. 
bütün şarkın müttehid olma
sına çalışmıştır. Evet, yeni 
Türkiye şeref ve haysiyetine 
karşı çok hassastır. Ve bu 
şeref ve haysiyete karşı teca· 
vüz etmek istiycnleri tepele
meğe hazırdır. 

inkar edilmez ki Türkiye, 
gerek yakın şnrkta ve gerek 
şarkın ortasında sulhun en 

I 

büyük amili olduğu gibi, Tür-
kiye öyle bir amildir ki bu 
kıtalarda barışa tecavüzü kuv
vetle reddccek derecede kuv· 
vetlidir. 

Biz tekrar ederiz ki İsken· 
derun mes'elesinin doğrudan 
doğruya ve gizlice Fransa ile 
Türkiye arasında hallolunması 
lazımdır. 

Suriyeli kardeşlerimiz, Gazi 

• 

Atatürk'ün sayesinde, Türki
ye'nin kalkınmasını adım adım 
takib etmişlerdir. Türkiye'nin 
muvaffakıyetini ve yükselme
sini dilemişlerdir. Suriye'liler, 
Türkiye'nin kuvvet ve kudre
tini hayranlıkla karşılamışlar
dır. Bugün Suriye'liler (Biraz 
da hakları vardır) Türkiye'nin 
Suriye'ye karşı aldığı durum· 
dan miiteessirdiı 1t r. Suriye'li-
ler istiklale kavuştukları za· 
manda bu hareketi beklemi
yorlardı ve Türkiye'nin, man· 
da sahibi Frama' dan, daha 
fazla merhametli davranaca
ğını ümit etmişlerdi. Bilhassa 
Türkiye, birçok defalar, Suri-
yede hiçbir emel beslemedi
ğini söylemiştir. 

Fakat eğer Suriye'liler, bi
raz haklı iseler de, komşu ve 
dost bir devlet olan Türki
ye'ye karşı Suriye'nin Fran· 
sa'yı tahrik etmesi doğru de· 
ğildir. Biz, böyle bir hattı 
hareketten bulanık sularda 
avlanmak istiyenlerin istifade 
edeceklerinden korkuyoruz. 

Suriye'Jiler düşünsünler. Ya
rın yüksek siyaset icabile 
Fransa ve Türkiye uyuşurlar, 
o zaman Suriye zararda ka-
lacaktır. Suriye ile Türkiye 
arasında çıkarılmış olan bu 
ihtil5.f, emperyalist hedefler 
için yaratılmıştır. 

Mandanın acısını gören Su· 
riye, Türkiye'nin dostluğunu 

ve kıymetini takdir etmelidir. 
Suriye'liler emperyalist dev
letlerin tuzağına düşınemeğe 

dikkat etsinler. 

Alman • Lehistan 
Varşova, 21 (A.A) - Ga· 

zetc Polska M. Bek'in dün 
Almanya Dış Bakam Von 
Nörat ile yaptığı konuşmanın 
bir saat kadar sürdüğünü, bu
günkü bütün Lehistan ·Alman 
ya mes'elelerin tetkik edildi
ğini ve iki Nazırın üç sene 
evel aktedilen Alman - Leh 
anlaşmasının çok iyi tatbik 
edilmekte olduğunu tesbit ve 
müşahede ettiklerini kaydey· 
lem ekte<l ir. 
--~~~~--....--~~~~-

1 LAN 
Aydın inşaat şirketinden 

mütevellit bugüne kadar ta· 
hakkuk etmiş ve bundan son· 
ra tahakkuk edecek bil'umum 
alacağımı şerikim Mevlut Us
lu'ya devri temlik eylemekle 
keyfiyeti ilan ederim. 

Aydın inşaat şirket şe· 
riklerinden mühendis 

Hıfzı 

Bu mes'ele, ancak, Fransa 1 
ile Türkiye arasında, doğru
dan doğruya halledılecekti. 
Zaten Fransız gazeteleri de 
Fransız hükumetinin bu hare
ket tarzını beğenmemişlerdi. 
Fransız basını, Türk dostlu· 
ğunun eh mmiyctini kaydet
miş, Milletler cemiyetine tevdi 
edilmeden evci, bu mes' elenin 
doğrudan doğruya Türkiye ile 
halledilmesinde ısrar etmiştir. 
Zaten Türk delagasyonu, bi· 
taraf bir komisyonun İsken
derun Sancak'ına gönderilme· 
sını istediği zaman, bu isteği 

gı 
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ere ve 
aya yar 
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Londra, 21 ( A.A) - Siyasi maha/il M. Blum ile M. 
Eden'in dünkü görüşmeleri esnasında Almanga'ya iktı
sadi bir yardımda bulunmak hususunda atideki şeraitte 
mutabık kalmış olduklarından dolayı memnuniyet izhar 
etmektedirler. 

1 - Almanya'ga diğer devletlerle müsavi muamele 
yapılacaktır. 

2 - Yapılacak gardım hiçbir veçhi le leslilıaf guge ine 
tahsis olunmıyacaktır. 

Hariciye nazırlarının dünkü mülakatla bulunmaları 

siyasi maha/ilde teshilatın askeri biidçelerin neşri tari
hi ile tedrici surette tahdidi mes'elesinin görii~iUmüş 
lnıdilı 3:11hnlµn t•vlid el.mi t "r. . 

- Başı 1 inci sahi/ede -
maktadır. 

Hükumetin kredi kooperatif
lrrini her bakımdan kuvvetlendir· 
nıck, ortağa hakiki ihtiyarı nisbe· 
tinde kredi açmak ve bu ortaklığı 
daha caa·lı ve geni~ şekillere lııığ· 
lamak hususunda birtakım yüksek 
tasav\ urları olduğu muhakkaktır. 

Nitekim Jzmir iktısadi mmtakasın· 
da kooperııtiflerin ortaklarla olan 
kredi münasebetleri üzerinde alii
kaılarlarc:ı mühim bir tedkik ya· 
pılmoktodır. 

Tetkik, yukarıda işaret et· 
tiğimiz gibi, 

1 - Şimdiki kredinin mik

tarı, 

2 - Hakiki ihtiyacın ne· 
den ibaret olduğu, 

3 - Tahsilatın daha r.m
niyetli şeklinin neden ibaret 
olduğu, 

4 - Ortakların ne suretle 
arlı rıla bileceği, 

5 - Kefalet şekli 
redir. 

lkrazot miktarı 

vcsai-

Haber aldığımıza göre, kre
di kooperatiflerinin vasati ola
rak mıntakamızda kendi or
taklarına açtıkları kredi mik
tarı 3,5·4 milyon lira kadar 
tutmaktadır. Alakadarların fik
rince bu kredi 8 milyon liraya 
çıkarılmak icap etmektedir. 
Bu rakam bittabi, Ziraat ban· 
kası kredisinin haricindedir. 
Mevcud tecillere ilaveten, ko· 
op"'ratiflerin sermayeleri artı· 
rı'. ~ıak suretile kredi nisbeti de 
genişletilecek olduğu takdirde 
mıntakamızın çiftçi kalkınması 
imkanı hem kolaylaşacak, hem 
de o nisbette hayırlı ve esaslı 
olacaktır. 

Kredi kooperatif [erinde 
ihracat sistemi 

Şimdiki halde, kredi koo
peratiflerinde ihracat sistemi, 
asgari ve azami bir had iç.in· 
de bulunmaktadır. Yani koo· 
peratif ortağının hakiki ihti· 
yacı, çalışma ve iş kabiliyeti 
hiç göze alınmamıştır. 

Halbuki, yeni şekilde esas, 
istihsal kudretidir. Ortak, bu 
kudret nisbetinde kredi almak 
ve işini ona göre tevzi elmfk 
imkanını bulacaktır. 

* * * Satış kooperatifleri 
Satış kooperatifleri keyfi

yeti de artık tahakkuk etmek 
yoluna girmiştir. Kooperatif 
ve onlara aid birliklerin idare 
tarzları, muhasebe ve saireleri 
hakkında lktısad Vekaletince 
hazırlanmış olan nizamname, 
Vekiller Heyetinin tasdikin~ 
verilmiştir. Bu ay sonuna ka· 
dar tasdikten çıkması beklen· 
mektedir. 

Önümüzdeki mevsimde, !ın· 
dık ve üzüm satış kooperatifleri 
kat'iyetle işe başlamış buluna
caktır. İncir için henüz kat'i 
bir karar verilmiş değildir. 
Fakat yakın bir istikbal, incir 
müstahsillerini de böyle bir 
teşekkül içinde organize ede
cektir. 

Çalışma tarzı 
Mıntakamızın muhtelıf yer

lerinde (Mesela, Kemalpaşa, 
Manisa gibi üzüm ıhıntakala
rında) iki veya üç satış koo
peratifi teşekkül edecektir. Bu 
kooperatiflerin İzmir' de: mcr· 
kez bürosu şeklinde bir de 
birliği bulunacaktır. Koopera· 
t iflerin mesaisi, mahsuliin id
rakinden sonra başlıyaca kt ı r 

Kredi kooperatifine ortak 
olan her bağcı ve vatandaş 
behemehal satış kooperatifine 

de st!,~~ ... ~e~tir._Fakat .sa~ış. ko-

operatifiııde ortak olanın kredi 
kooperatifine de yazılması 

mecburiyeti yoktur. Çünkü 
kendi şahsi sermayesile iş 
gören bir vatandaşın satış 

kooperatifinde ortak olması 
takdirinde diğer kooperatife 
de iştirakine sebep yoktur. 
Daha doğrusu böyle bir mec· 
buriyet tahmil edilmesine im
kan ve mantık görülememek
tedir. 

Satışlar ve avans 
Kredi kooperatifleri ortak· 

ları, mallarının satışını, satış 

kooperatifine vermeğe mec· 
burdurlar. Bu müessese de 
aldığı üzümün bedelinden 
-o günkü kıymet i.izerinden
yiizde 70-80 ini avans olarak 
ortağa derhal verecektir. Fa· 
kat bu parayı verirken hem 
o ortağın kredi kooperatifi 
ile mahsulün idrakinden evvel 
yaptığı istikraz muamelesini 
ve borç miktarını, hem de 
ortağın şahsi ihtiyacını göz 
önünde bulunduracaktır. Yani 
kredi kooperatifinin matlubu, 
bir kalemde bu avanstan mah· 
sub edilmiyecektir. 

Satış kooperatiflerinin ortak· 
lan kanalından toplıyacağı 
mahsullerin işlenme, standar· 
dizasyon, ambalai ve satış 
işlerini görmek, bu koopera· 
tiflerin İzmir' de kurulacak bir· 
liğinc aid bir vazife olacaktır. 
Bu birlik, mahsulü satacak ve 
hasılatı safiye iizeri nden her 
ortağına karşı son mahsub 
muamelesini yapacak, yani 
avanstan arta kalan karı da 
dağıtacaktır. 

Üzüm kurumu 
Şimdilik üzüm kurumunun 

gene eskisi gihi faaliyetine 
devanı etmesi ve birlikler ku· 
rulduğu takdirde onları finanse 
eyl...mesi, bir müddet için bu 
müesseselerin harici satış işle
rini görmesi, burada da mah
sulü işlemesi muhtemeldir. 

Bize göre 
Fakrt bizce, burada yckdi· 

ğerinc tearuz eden bir vaziyet 
var gibidir: 

Satış kooperatifleri ittihadı, 
müstahsil hesabına kurulmuş, 
onları organize eden bir teşek· 
kül olduğuna ve üzüm kuru
munun da mesai çerçevesi ve 
maksadı esasen bundan ibaret 
bulunduğuna göre, hcriki te· 
şekkülün yanyana idamesine 
imkan görülemiyecektir ve gö· 
rülemcz de .. 

Şu halde ikisinden birinin, 
diğeri hesabına ortadan çe· 
kilmesi lazımdır. Satış koope
ratifleri ittihadı, henüz teessüs 
etmiş değildir. Önümüzdeki 
istihsal mevsimine kadar te· 
şekkül etse bile, iç ve dış pi· 
yasada teşkilatı, işleme tesi
satı, hazır sermayesi, tecrübesi 
vesairesi bulunmıyacağı için, 
mantık itibarile yapılabilecek 
iş, yeni birlik organizasyonu· 
nun tamamen tariş üzüm ku
rumuna devrinden ibarettir. 

lzm0 z· aat 

. ~ . 
~-----'-

OORSA 
Üzüm sabşları 

Çu. Alıcı K. S. 
273 inhisar ida. 11 25 
107 P. Klark 11 25 
40 H. Alyoti 14 75 
33 Beşikçi z. 15 75 
29 Şınlak o. 11 25 
19 K. Taner 13 
8 J. Kohen 15 50 

509 
395313 
396022 

incir satışları 
Çu. Alıcı K. S. 

200 Alyoti bira. 4 50 
72 A. H. Nazilli 4 50 

272 
176096 
176368 

Zahire sabşları 

K. S. 
11 25 
17 50 
16 
17 
12 
13 
15 50 

K. S. 
4 50 

12 

Çu. Ginsi K. S. K. S. 
965 Buğday 6 875 7 8125 
135 Arpa 5 125 5 125 
23 Aaraka 9 9 

815 Ken. pala. 285 470 
60000 Kilo p. çekir 3 25 3 25 

579 B. pamuk 47 50 50 

Çünkü birliklerin bir de ser

mayesi ve mahsulü işlemesi 
mes' elesi vardır. 

Bilhassa piyasanın en hara
retli zamanlarında bu hususta 
hasıl olacak vaziyet mühimdir. 
İşi yeni bir tecrübeden ziyade 
tecrübeden doğmuş unsurlara 
bırakmak, şüphesiz daha doğ
ru olacaktır. 
Mevcut satış kooperatifleri 

Bu hazırlık başlarken bir de 
[Manisa bağcılar kooperatifi, 
Aydın incir müstahsilleri satış 
kooperatifi, Alaşehir, Ödemiş, 
Kasaba kooperatifleri ve saire 
gibi] mevcud kooperatiflerin 
vaziyeti de düşünülmektedir. 

Bu müesseselerden bazıları, 
tasfıye yoluna di.işmüşlcrdir. 
Fakat bazıları henüz bu hu-

. susta · bir karar vermiş değil
dir. Fakat yeni kanuna göre, 
ya intibak veya tasfiye kararı 
vermek mecburiyetinde bulun· 
maktadırlar. Şimdiki halde bu 
iki şıktan hangisini tercih ede· 
cekleri belli değildir. 

Üzüm kongresi 
Bundan cvv"'' mevzuu bah

settiğimiz üzüm kongresi, önü· 
müzdeki ayın 15-20 sine doğ
ru ya Ankara' da veyahud İz. 
mir' de toplanacaktır. Ağlebi 
ihtimal, kongre Ankara' da ve 
bizzat lktısad Vekili Celal 
Bayar' ın riyasetinde açılacaktır. 
Kongre üziimcülüğümüze aid 
muhtelif işleri ve bilhassa stan· 
dardizasyonu mevzuubah ede
cektir. Öntimüzdeki mevsimde 
mahsul tamamile standardize 
edilecektir. İncir için henüz 
böyle bir kat'iyet yoktur. 

Kereste 
Kutuluk kereste fiatlerinde, 

Romanya ve Yugoslavya piya
sasında yükselişler başlanuşhr. 
Bilhassa İngiltere, fazla ke· 
reste çekmektedir. Top başına 
1,5 şilinhk bir tereffü vardır. 

Bu yıl da kutuluk kereste 
ithali, Tariş üzüm kurumunun 
inhisarındadır. 

ası dan 
İzmirde Kilimciler çarşısında Sulu handan müfrez 18 numa· 

rada kain uç goz m_ağazanın bir senelik kirası, açık artırmaya 
çıkarılmıştır. 

Talip olanların depozito akçelerile beraber 16-~ubat-937 
tarihinde saat 15 te Ziraat bankasına müracaatları ilan olu· 
nur. 22 26 209 

"yesinden 
75 lira maaşlı urayımız fen memurluğu münhaldır. Talip 

olanların evrakı ıniisbitelerilc Bayındır belediyesine müraca-
atları. 210 
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Türk ve Fransız delegas- Konsey il_k .t~plan~ısınd!J 
, . • ispanya ışını tetkık ettı 

onları Sancak mes elesı Şifi delegesi ile İsp';,,ya hariciye nazırı 

yetesi kızılhaç komitesi aza• 
sından olub Madrid'e gönde
rilen iki bitaraf doktorun ra· 
poru okunmuştur. Bu raporda. 
bunca felaketlere rağmen Mad· 
ridde sari bir hastalık mev
cud olmadığı kaydedilmekte 
idi . • • 

ıçın 
- Başı 1 inci say/ ada -

murahhasları Türkiye'nin ta
leplerini hayrıhahane fakat aslı 
unsur olan manda altında bu
lunan bir devletin istiklali hak
kında Milletler Cemiyetinin 
haricinde bir karar vermenin 
manda sahibi devlet için im
kansız olduğu keyfiyetini ih
mal etmeksizin tetkik ettikle· 
rini söylemişler ve şunu ilave 
etmişlerdir: 

Bugün Fransa Kanunuevelde 
Milletler Cemiyetinde izah olu
nan hukuki tezin çerçevesi 
içinde manda sahibi devlet 
vazifelerile kabili telif tavizin 
azami haddine varmıştır. 

Eğer Türkiye dahi Fransa· 
nınkine müsavi bir anlaşma 
arzusu ile mütehassis bulunu· 
yorsa, Sancak'ta 1921 anlaş
ması çerçevesi içinde çok ge
niş bir muhtariyet tesisi yo
lundaki Fransız telkinlerinin 
iki memleket arasında bir an
laşma için ciddi esas teşkil 
edebileceğini tasdik edecektir. 

lstikUUde ısrar ettik 
Cenevre, 21 (A.A) - Türk 

ve Fransız hariciye vekilleri 
dün fsveç hariciye vekilinin 
İştirakile Sancak mes'elesini 
tetkik etmişlerdir. 

iyi malumat alan mahafilde 
beyan olunduğuna göre Türk 
ınur.lhhası Sancak'ın istiklalini 
yeniden büyük bir ısrarla iste
miştir. 

Fransız'lar ise böyle bir 
tedbirin lüzumunu inkar et· 
mişlerdir. 

Fransız'lar, Türk ve Fransa 
heyeti murahhasalarındaki hu· 
kukçuların Sancak'ın şu veya 
bu hakimiyete raptı işini bey
nelmilel hukuk bakımından 
kesip atmıya Fransa ile Tür· 
kiye'nin selahiyettar olup ol· 
madıklannın tedkikini teklif 
etmişlerdir. Fran!-=ız'lar, Türki. 
Ye ile Fransa arasında değil, 
!ürkiye ile sosyete arasında 
ıhtilftf bulunduğunu söylemiş
lerdir. 

Blum'un teklifi ihti
latı halden uzaktır .. 

.. Ankara, 21 (A.A) - Birkaç 
gundür beklenen Blum teklifi 
gelmiştir. Telkin mahiyeti bu
~~nan bu mütalealar Sancak 
1 tilafının halledileceği ümidini 
Vermekten çok uzaktır. 

Tamamen hukuki noktai na· 
zardan mes' 1 . h 11. . .. k .. l .. .. e enın a mı muş-
.u gorduğünü söyliyen ve 

sıyasi mahiyette bir itilafa 
varmayı d h 
Blum a a makul bulan M. 

h 11. Yazılarında mes'elenin 
a ıne 

Yarayacak ne hukuki 
ve ne de . 
d sıyasi herhangi bir 

a ım atmış bulunmuyor. 

Bilakis M. Blum 1921 mu
kavelelerinde mevcud olan hu· 
susi ida ·d A I f re, ı arı ve harsi usul-
h~~ .. sken.derun limanının Türk 
ukumetı tarafından istimali 

keyfiyetlerinden bahsettiği hal
de gene o muahedelerde mev
c~d bulunan bayrak mes' ele
sınden bahsetmeyişi daha zi
Yade bir gerileme alametidir. 

Suriye üzerinden manda 
kaldırılırken M. Blum'un San· 
ca~ Üzer:nde mandayı devam 
e.~tırmek isteyişi hayretle gö· 
rulnıüştür. 

M 

------yeni tek bir f~kra, sarih tek 
bir hüküm vardır. Mes'elenin 
biri intikal devrnsine mahsus, 
diğeri de kat'i ve nihai dev· 
re için iki safhaya ayırarak 
mütalea ve halletmeyi muva· 
fık görüyor. 

Sarih hüküm de şudur: 
M. Blum cemiyeti akvamın 

kararını kabul ettiğini kat'i· 
yetle şimdiden söylüyor. 

Ankara' da temenni olunu· 
yor ki, cemiyeti akvam rapor
törünün huzuru ile Cenevre' de 
yapılmakta olan müzakereler 
kabule şayan bir hal ·şekli 
meydana çıkarsın. 

Ankara, 20 (A.A) - Gaze
teler Ankara ve lstanbul rad
yolarında yapılan arapça neş
riyat hakkmda Şam'dan aldık
lan bir haberi neşrediyorlar. 

Bu haber, Suriye'lilerin bu 
neşriyata karşı büyük bir ala
ka gösterdiklerini bildirmek
tedir. 

Radyoları olm1yanlar Şam
da ve diğer şehirlerde neşriyat 

lsaatinde radyo makinesi olan 
evlerde toplanarak Türkiyt!'nin 
Sancak mes' elesindeki noktai 
nazarını izah eden bu neşri
yatı dikkat ve sempati ile ta· 
kip ediyorlar. 

Türkiye'nin Suriye vahdetini 
istiyen konfederasyon teklifil 
Suriye'liler arasında büyük bir 
memnuniyet uyandırmıştır. 

Fransız polisi bu vaziyetten 
endişeye düşmüştür. Zabıtanın 

radyoları yasak etmesi muh
temeldir. 

Cenevre, 21 (Radyo) -
Türkiye Hariciye Vekili Tev· 
fik Rüştü Aras, bugün Fran
sız'lardan kimse ile görüşme· 
miştir. Yalnız, lsveç hariciye 
nazın ·ıe Sancak mes' elesi 
raportörü M. Sandler, Türkiye 
Hariciye Vekilile bir müddet 
konuşmuş ve müteakiben Fran· 
sız hariciye nazırı M. lvon 
Delbos'u da ziyaret etmiştir. 

Tevfik Rüştü Aras, akşam 
üzeri Romanya hariciye nazırı 
M. Antonesko ve Yugoslavya 
delegesi M. Poriç ile uzun 
müddet görüşmüştür. 

Paris siyasal mahafili, ayni 
zamanda Balkan ittifakına da· 
bil olan devletlerin de men
faatı için Sansak mes'elesinin 
iyi bir netice alacağı kana· 
atındadır. 

Cenevre, 21 (A.A) - M. 
Delbos ve Vienot Dr. Tevfik 
Rüştü Aras'la Milletler Cemi· 
yetine müşterek bir proje tak
dim edebilmek için konuşma
larına devam etmişlerdir. 

Müşahitler bir tarzı tesvi· 
yenin yakında elde edilebile· 
ceğini zannetmektedirler. 

M. Delbos ve Vienot bugün 
öğle yemeğini M. Eden ve 
Avenol'le beraber yemişlerdir. 

lstanbul, 21 (Hususi) -
Cenevre'de, Türk · Fransız 
murahhaslarının toplantısında, 
lngiliz murahhaslan da iştirak 

Cenevre, 21 ( Radyo ) -
Uluslar sosyetesi konseyi, bu· 
gün öğleden sonra saat 17 de 

re, Sancak idaresinin hükii- Çin delegesi M. Velington Ko· 
metimizle Suriye tarafından nen riyasetinde 96 ıncı top· 
müştereken murakabesi muh· lantısını yaptı. Bu toplantı hu· 
temel imişi susi idi. Konsey, birbuçuk sa-

lstanbul, 21 (Hususi) - at ispanya işlerile meşgul ol· 
Cemiyeti akvamın bugünkü muş ve Şili delegesi M. Ed-
toplantısında Hatay mes'ele· var'ın Madrid'deki ecnebi se· 
sinin konuşulması muhtemel farethanelerin tahliyesi hak-
olduğu haber verilmektedir. kındaki projesini tetkik eyle-

Ankara, 21 (Hususi) - miştir. 
Vekiller Heyeti her gün topla- İspanya Hariciye Nazırı M. 
narak Cenevre'de bulunan Ha· Alyares Dolvayo ile Şili mu
riciye Vekilimizden gelen ma· rahhası M. Edvar arasında 
liimat üzerine müzakerelerde bazı sert sözler söylenmiştir.· 
bulunmaktadır. ispanya hariciye Nazırı, Şili 

Cenevre, 21 (Radyo) - delegesinin noktai nazarına 
Uluslar sosyetesi konseyine cevap vererek, sefareth'!neler· 
iştirak etmiş olan Hariciye - de iltica etmiş olanların, fs

panya tebaasından olduklarım 
ve bunların mukadderatı ile 
ancak ispanya hükumetinin 
alakadar olması lazım geldi
ğini söylemiş, mültecilerin, Is· 
panya hükumetine teslim edil· 
mesi lüzumunu ileri sürmüştür. 

ispanya haı iciye nazın Al
yares Dolvayo'nun sözlerini 
tasdik eden Rusya hariciye 
nazırı bu mes' elenin, Avrupa
da başka ve cenubi Avrupada 
başka türlü düşünüldüğünü 
söylemiştir. Fransız Lar:ciye 
nazırı lvon Delbos da bu mes
ele etrafında fikrini SÖ) !emiş 
ve bir hakem komitesinin teş· 
kilini teklif etmiştir. ispanya 
hariciye nazırı, M. lvon Del
bosun teklifini kabul eylemiştir. 

Bundan sonra, uluslar sos· 
Bakanlarmın çokluğu, mühim il ; ·.· -: .... t·... . '.:-r ''°: : .• ··, .• ,...'i ..... ,,_~ -müzakerata delil addedilmekte B v 
kırktan ' fazla mts'ele tetkik ag 1 vazımı ara-
edilecektir. 

M. Eden, M. Litvinof, M. yan 1 ara mu•• ı• de 
Bek ve . ispanya Hariciyecisi 
Delvayo bugün Cenevre'ye 

gelmişlerdir. Şubat ayı zarfında gelecek kafi 
Dün M. Delbos, M. Viyeno 

ile Dr. Tevfik Rüşdü Aras ve derecede Amerikan malı göztaş. 
Numan Menemenci oğlu ve J d, B "' J k ) 
Türkiye daimi murahhası Ce- arımız Y3 f 1 r. agcı ara O ay• 
mal Hüsnü ile uzunca bir müd- lık olmak üzere ehven b ir fiatla 
det görüşmüşlerdir. 

Bu içtimada Sancak mes
elesi müzakere edilmiş ve hu
susi safhaların görüşüldüğü 

sırada M. Sandler de hazır 
bulunmuştur. 

piyasaya arzedeceğimden alaka
darların acele ederek aldanma-
maları menfaatleri iktizasındaıı· 

Alınıet Kadı oğlu 

Doktorlar, bu raporun bir 
nüshasını da Valans hüktime· 
tine verdiklerini ve Valanı 
hükumet erkanı tarafından tak· 
dirle karşılandıklannı ilive 
ediyorlar. 

Konsey, bu raporun okun· 
masından sonra yarın (Bugün) 
umumi bir toplantı yapmak 
üzere müzakerelerine nihayet 
vermiştir. 

lzmir belediyeainden 
Mühim ilin 

Bütün ölçü sahiplerine 
Halkın ellerinde bulunup ta 

üzerinde 35 damgasını taşıyan 
kantar, baskül, masa ve el te
razileri, tartılar, metre kuru 
daneliler ve akıcılar ölçekleri 
gibi hertürlü ölçü ve tartı alet· 
!erinin 937 senelik muayene· 
)erinin yaptınlması ve bu gibi 
ölçülerin muayenelerinin yap· 
tırılması için de ölçüler kanu· 
nunun 18 inci ve ölçüler ni· 
zamnamesinin 17 inci madde
sine göre 937 senesinin ilk 
ayı içinde yani bu ayın sonuna 
kadar bir beyanname ile lzmir 
grup merkezi belediye ayar 
memurluğuna müracaat edil· 
mesi mecburidir. 

Bu müddet içinde müracaat 
etiyen ölçü sahiplerinin mah· 
kemeye verilerek para ve hapis 
cezasile cezalandınl~caklann· 
dan alakadarlann hemen mü· 
racaat etmeleri lüzumu ehem· 
miyetle ilan olunur. 222 
22 24 26 29 30 31 
1 - Senelik kirası yetmiş 

lira bedeli muhammenli üçüncü 
Kahramanlarda Selinik soka· 

Akşam, Fransız ve Türk mu· 
rahhasları Dr. Tevfik Rüşdü 
Aras'ın bir ziyafetinde hazır 
bulunmuşlardır, bu münase
betle de Sancak mes'elesi üze· 
rinde görüşmeler devam et· 
miştir. 

Torbalı mal müdürlüğünden 
Cellat gölü suyunun tamamen akıtılacağından gölde mevcut ğında 28 sayılı bahçe ve ku· 

lenin bir senelik kirası başki· 

Fransız murahhasları, San
cak'taki Türk ekalliyeti için 
azami teminat vermişlerdir. 

Fakat bu teminat, Türkiye'yi 
tatmin edecek mahiyette de· 
ğildir. Fransa, tasdik edilmiş 
olan Suriye - Lübnan ve Fransa 
mukavelesi hudutlarından dışarı 
çıkmak istemektedir. 

Hukuki, kültürel, iktısadi 
ve askeri mes'elelerin halli 
gene Uluslar sosyetesine kal-
mıştır. 

Türk murahhasları, bilmu· 
kabele noktai nazarlarından 
hiçbirşey değiştirmemişlerdir. 

Vaziyetin böyle olmasına 
rağmen, Fransız siyasi maha· 
fili, bir uzlaşma imkanını gör· 
mektedirler; çünkü şimdiye 
kadar müzakereler herhangi 
bir şekilde ikıtaa uğramış de· 
ğildir. 

Cenevre, 21 (A.A) - Mil· 
letler cemiyeti genel sekreteri 
bugün konsey azası şerefine 
bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Ziyafette M. Delbos ve Vi
enot M. Eden ile görüşmüş· 

ve 1500 lira kıymet tahmin olunan bütün balıklar avlanmak . . • . 
üzere 15/kanunusani/937 tarihinaen 5/şubat/937 tarihine ka- _tıplıktekı_şa__!'lna~eçhıle_ 
dar yirmi gün müddetle açık artırmağa konulmuştur. Verilen 2-2·1,937 sah gü~ü saational· 

bedel layik hadde görüldüğü taktirde Maliye vekaletinden alınacak tıda açık artırma ile ihale "'edi· 
mezuniyet üzerine ihalesi icra edileceğinden isteklilerin şeraiti lecektir. iştirak için beı lira· 
anlamak ve pey sürmek üzere Torbalı mal miidürlüğüne mü· lık muvakkat teminat makbuzu 
dürluğüne müracaatları ilan olunur. 22 26 29 3 217 ile söylenen gün ve saatte en· 

Buca belediyesinden 
Buca belediyesi tanzifat hayvanlarının 4 aylık iaşeleri olan 

1440 kilo arpa 1440 kilo kalın kepek ile 2880 kilo arpa sa· 
manının açık eksiltme ile satın alınmasına karar verildiğinden 
isteklilerin 10/ 1/937 ila 31/11937 tarihine kadar belediyeye 
müracaatları ilan olunur. 207 

lzmir Komutanlığı ilanları 
İzmir Müstahkem mevki . satın aİma komisyonundan: 

cümene gelinir. 
2 - Senelik kirası 45 lira 

bedeli . muhammenli Damlacık 
caddesinde hastane karşısında 
4/1 sayılı deponun bir senelik 
kirası başkatiplikteki şartname 

veçhile 2-2-1937 salı günü sa· 

1 - Üçüncü tayyare alayının 703 No. lı otobüsünün 
riseri pazarlıkla tamir ettirilecektir. 

at onaltıda açık arttırma ile 
ihale edilecektir. lıtirak için 
üçbuçuk liralık muvakkat temi· 

ka- nat makbuzu ile söylenen gün 

2 - Tahmin edilen bedeli 500 lira, ilk teminatı 37 lira 50 

3 
kuruştur. 

ihalesi 23 /1/ 937 cumartesi günü saat 10 da Mst. 
Mv. sat. al. komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Otobüsü görmek arzu edenler tayyare alayına müra
caat edeceklerdir. Şartnamesi Mst. Mv. satın alma 
komisyonunda görülebilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile teminat mak
buzlarını ihale saatinden bir saat evvel akomisyona 
vermeleri. 20 22 180 

ve saatte encümene gelinir. 

3 - Senelik kirası yüz lira 
bedeli muhammenli mezarlık 
başında 2/1 sayılı barakanın 
bir senelik kirası başkitiplik
teki şartname veçhile 2-2·1937'. 
salı 2ünü saat or.altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 

iştirak için yediyüz elli kuruş· 
luk muvakkat ieminat mak· . 
buzu ile söylenen gün ve aa• 
atte encümene gelinir. 

lerdir. Delbos ve Eden bu ,-----------------··--• ' akşam buluşarak konseyin bu 
seferki içtima ruznamesinde 
yazılı mes'eleler üzerinde ted· 
kikat yapacaklar ve bu mes'
eleler hakkında fikir teati 
edeceklerdir. 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar etmişlerdir. Üç defa tekrar 

edilen toplantılarda hiçbir ne· 
tice elde edilememiştir. 

Hariciye Vekilimiz, Sancak'a 
istiklal verilmesine ısrar et

Katip aranıyor Sağlam Zarif Ve ucuzdur 

4 - Havagazı fabrikası 
için başkitiplikteki prtname 
ve ilişiği cedvelde cins ve mik
tan otuzaltı kalemde yazda 
deve boynu, T. nipli, dirsek 
ve saire alınacaktır. Açık ek· 
siltme ile ihalesi 29·1·1937 
cuma günü· saat onalbdadır. 
Hepsinin bedeli muhammeni 
dörtyüı doksan bir lira dok· 
sanbeş kuruştur. iştirak için 
otuzyedi liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte eacilllboe p 

miştir. 

lstanbul, 21 
Pariı't le 

icra işleri bilen bir katibe 
ihtiyaç vardır. iyi tahsil gören 
tercih olunur. Büyük Kardiçalı 
han 54 numarada avukat 

ür 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış yerleri: Birinci kordonda 186 numarada 
ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin ~ddesinde F AHRI KANDEMIROGLU 
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kilo yük taşıyan mazotlu BE~i'.... Hamza u·· stem fERCEDES kamyonlannı gör· lktısad etmek istiyen-
meden araba olmayınız. (Taksim ler, ışığı bol, ömrü 
Babç si kur~ıeı NÔ. 25 İstanbul) uzun ve sarfiyatı az 
TeJgraf udresi: Dizel-fstanbul, olan: 

katalog ~ömlerelim. Yedek par· Meta)Jum 1 
Tel: 40835. Adresinizi yazını;( 

ça sergimizi ziyaret ediniz. 

-------· '' D L"UMDAL,, Umu. ; '' 
-- - - ---·--- Lambalarını heryerde 
mi Deniz Acenta- aramalıdırlar. 

t- -- -lığı- Ltd.--ı--

ff ellenic- Liies 
Limited 

"HOLLANDİA,, vapuru 25 
İkinci kanunda beklenilmekte 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve ANVERS limanları için 
yük alacaktır. 

"HELLAS,, vapuru 27 ikinci 
kanunda beklenilmekte ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"IDEFJORD,, vapuru 15 

şubbatta beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
lemez. 

Birinci kordonda ''UMDAL,, 
UMUMİ DENiZ ACENT A
LIGI LTD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 ..................... 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Elektirik- radyo 

1 
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Fotoğraf atölyesi ve fotoğraf malze
mesinde Yılbaşından itibaren bir ay 

için büyük tenzilat yapılacaktır. 

Fırsattan istifade ediniz 
Hamza Riistem: Başdurak - Emirler çarşısı No. 28 

~ 
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A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mütahassısı 
- (Verem vesaire) 

Basmahane i ıa yonu kııriısmdııki Dibek sokak başında 30 sayılı 1 
. iı 1111111~1:11~;; ıı~;;;·;ı:ı;~ ~1;~;1~
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Askeri f8brikalar umum mü 
dürlüğünden 
4000 metre m·k'abı kereste 
Tahmin edilen bedeli 168,000 lira olan yukarıda miktarı 

ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü 

satın alma komisyonunda 8/2/937 tarihinde pazartesi günü 
saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 8 lira 
40 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 9650 lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona ver-
meleri ve kendilerinin de 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle mezkiir gün ve saatte komisyona mü· 
racaatları. 20 22 24 26 149 

Cilt ve Tenasül hastalık· 
ları ve elektrik tedavisi 
iz.mir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 '
w. F. H. v AN-1 "EXCAL1BUR,, vapuru 12 F t ıı· s şubatta PiRE'den hareket ede- ra e 1 perCOj 
,Der ZEE & co cektir. BOSTON ve NEV- Vapur Acentası -··-------1--1• V N • YORK limanları için yük ka· Olivire VE Şürekası . . bul eder. ROYAL NERtANDA.S 

Limited DEUTSCHE LEVAN- Seyahat müddeti PiRE. BOS- KUMPANYASI 
TE LINİE. HAMBURG TON 16 gün. SiS "UL YSSES,, vapuru 

1 'apur Acentası s h · dd · p=RE NEV 22/11937 tarihine dogyru bek-
Y 1 "ANDROS,, vapuru 20 son eya at mti etı 1 · • 

B. · · k d R b" YORK 18 ·· lenmckte olup yükünü lahli-ırıncı or on ees ınası kanunda beklenilmektedir. 23 gun. 
Tel. 2443 son kanuna kadar ROTTER- JOHNSTON WARREN LI- yeden sonra BURGAZ, VAR-

LONDRA HATTI · DAM, HAMBURG ve BRE- NES Ltd. LiVERPOOL NA ve KÖSTENCE için yük 
ııcGRODNO 25 alacaktır. " vapuru MEN için yükleyecektir. "JESMORE,, vapuru 7 şu- - --

ikinci kanunda LONDRA, "MANİSSA,, vapuru 3 şu· batta beklenilmektedir. Li- SVENSKA ORİENT LINİEN 
HULL ve ANVERS'ten gelip batta gelecektir. 6 şubata ka· VERPOOL ve ANVERS'ten KUMPANYASINA 
yük çıkaracak ve ayni zaman- dar ROTTERDAM, HAM· yük getirecek ve BURGAS M/S "ERLAND,, motörü 
da LONDRA ve HULL için BURG ve BREMEN için yük VARNA, KÖSTENE liman- 21 İkincikanunda beklenmekte 
yük alacaktır. kabul edecektir. lan için yük alacaktır. olup yükünü tahliyeden sonra 
"FLAMlNİAN,, vapuru 25 · Gie ROYALE HONGROİSE ROTT~RDAM, HAMBURG, 

ikinci kanunda LONDRA, AMERiKAN EXPORT LİNES · DANUBE "MARlTiME,, GDYNIA ve ISKANAVYA 
HULL ve ANVERS'ten gelip THE EXPORT STEAMSI :lP BUDAPEŞTE limanları için yük alacaktır. 
Yük çıkaracaktır. CORPORATİON 'DUNA 

Exu ooR 2 k ' " vapuru şubat or· SERVİCE MARiTIME 
"THURSO,, vapuru 7 şu- LVi vapuru 1 i inci tasında beklenilmektedir. BEL-

batta gelip LONDRA ve kfınunda beklenilmektedir. GRAD, NOVISAD, BUDA- ROUMAİN 
HULL için yük alacaktır. NEV·YORK için yük kabul~ PEŞTE, BRATISLAVA, vı·- '·SUÇEAVk,, vapuru 27/1 

eder. 937 tarihinde beklenmekte 
"POLO,, vapuru şubatın YANA ve LİNZ için yük ala- ı PIR 

sonunda ILONDRA, HOLL "EKSMİNSTER,, va~uru 30 caktır. o up E, MALTA, MAR-
ve ANVERS'ten ielip yük ikinci kanunda bekleniyor. SİL YA limanları için yük ve 

NEV YORK · · ··k k b l ARMEMENT H. SCHULDT yolcu kabul edecektir. 
çıkaracaktır. · · ıçın yu a u 

LIVERPOOL HATTI eder. HAMBURG İkinci kordonda FRATEL-
"EKSLI.NA 3 "TROYBURG,, vapuru 30 Ll SPERKO vapuru acenta-"THURSO,, vapuru 25 " vapuru şu-

L
.VE OOL batta bcklcnilmrktcdir. NEV- ikinci kanunda beklenilmek· lığına müracaat edilmesi rica 

ikinci kanunda l RP YORK k k b l d tedir. ROTTERDAM, HAM· olunur. 
ve SVANSEA' dan gelip yük içın yü . a u e er. PIRE'den AKTARMALI BURG ve BREMEN için yük Telefon: 4142/4221/2663 
çıkaracaktır. SERi SEFERLER alacaktır. __ 111!91 ______ _ 

"DRAGO., vapuru 15 şu- I "GLUECKSBURG,, vapu- SERViCE NARiTiME ROU-
batta LIVERPOOL Ve SVAN- AMER CAN EXPORT MAİN BUGAREST Lt ES ru 8 şubatta beklenilınektc-
SEA' dan gelip yük çıkara- The Expo~ Steamship dir. ROTTERDAM, HAM- k "DURSOTOR,, vapuru 21 
caktır. BURG ve BREMEN için yük i inci kanunda beklenilmek-

DEUTSCHE • LEVANTE Corporation kabul eder. tedir. KOSTENCE için yük 

ı 1 "EXCHORDA., vapuru 29 "MARITZA,, vapuru 28 alacaktır. 
L N E "k" . kA d PiRE'd h V l ' . l l "GALILEA · 2 ı ıncı anun a en a- şubata doğru beklenilmekte- apur arın ısım eri ge me 

" vapuru şu- k d k · B STON batta HAMBURG, BREMEN re et e ece tır. . U . ~e dir. ROTTERDAM, HAM- tarihleri ve navlun tarifeleri 
ANVERS't r .. k 1 NEV·YORK hmanları ıçın BVRG ve BREMEN için yük bakında bir taahhüde girişi-

Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 
F oloğraflarınızı bizde çık~rtınız 

Zevkinizi okşayacak poz 
Temiz işçilik Kesenize uygun f iat 

Hükumet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 

Miicellit Ali Rıza 
Yeni Kavaflar carsısı No. 34 . .. 

. .,. . . . . ~ ... '. . , •. . . ' tfi ' it''-'' • ' ' ., . . . • 
r - • . . ~ . ~, • . . . . ~ --SIHHAT BALIKYAGI 

;\'oneçya balık.yağlarının en hıılisiclir. Şcrhel gibi i~ilir, 2 defa süzülmü~tiif 

· Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
llaşdurak Rii} iik Salcııçioğlıı hanı karşısmcln 

ve en ge ıp yu 1 ""k k b l d alacaktır. lemez. Telefon No. 2007 2008 
~k~~a~ır. •y•u~•a~u~e~er··~~~~~~~~~~~~~~~~-- 1 : ·~* 

...,. . - ; . .. • ,, ·•·«· .·, . ' . ' ' ' • 1 ' . .,. ' '" 

._,- ' ' .' ,;,·. • J~' • "'. ::-:1, . .. ' " . .. . . 

Tarih ve navlunlardaki de· ' • ş T h /d Q J A'işikliklerden acenta mes·u- . Piirıen ahap , esiri tabii, eşsiz bir müs i ir. kaaar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb1 

liyet kabul etmez. rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


