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• ULUSAL Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ OKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: lzmir İkinci Be~ler soka&ı 

Abone şartlan: Seneliği 700, altı aylığı 400 kuruş 
Uesmi ilanlar için: .l\laarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
,,,...,,,,...~ ...... ·-
Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 
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Yirmi memleket 
İşçileri murahhasları Lon. 
dra'da İspanya lehine bir 
konferans yapıyorlar. 

Fiati (100) Para 

Anliara •• •• uzum liongresi açı1dı 
-- --- -

Atatürk Fransız'lar ve Suriye'liler 
çeteciliğe başladılar 

Ankara'yı şe- -
üzüm kongresini Bay 

Celal Bayar açtı 
·-·- reflendirdiler 

Balkanları anarşi ve çetelerden kurtaran Ankara 11 (A.A) - Cum· 
hurreisi Atatürk bugün saat 
14130 da hususi trenle Anka
ra'ya gelmişlerdir. 

Türk'ler, Türk 
miisaade 

topraklarında buna 
etmiyeceklerdir 

istiyen eski Ermeni komiteci· 
lerini şaşırtmıştır. Araplar, 
Fransıılar ve Ermeniler Hata
ym tabii haklarının iptali için 
çet0 ler teşkil etmişlerdir. 

Teşkil eden çeteler, tama
mile para ile tutulmuş serse· 
rilerden mürekkeptir. Hatay 
Türkleri, bu çetelerin taarruz
larına maruz kalmakla bera· 

Atatürk istasyonda kamu
tay başkanı Abdülhalik Ren
da, Ba~bakan ismet İnönü, 
Genel kurmay başkanı Ma
reşal Fevzi Çakmak ile vekil· 
ler, meb'uslar, askeri şura 
erkanı, Büyük erkanı harbiye, 
Milli müdafaa ve diğer veka
letler ileri gelenleri tarafından 
selamlanmıştır. 

• ....... 
lngiliz kabinesi 

her, bunlara her zaman mu-
kabele edecek ve bunları eze- Dün toplandı 
cek vaziyettedirler. Maamafih Londıa l l (Radyo)- lngiliz 
siyasi rüştünü idrak etmiş kabinesi, dün başbakan bay 
bulunan Türkler, hakkın ta· Baldvin'in başkanlığı altında 
bii yollardan tecellisini bek- toplanmış ve mühim mes' ele· 

Kırıkhan' dan bir görünüş leni ekte ve harekP.te geçme· ler etrafında müzakerelerde 
lstanbul 11 (Hususi)- Türk hafazada gösterdikleri azim ve mektedirler. bulunmuştur. 

hakkının gün geçtikçe her ta· ciddiyet, Hatay'da fuzuli şagil ._ • .._..... •• 

rafta tanınması, Türklerin ta- vaziyetini idameye çalışanlarla B. Mussolini,Trablusgarp 
bii haklarını istirdat ve mu· bulanık suda balık avlamak 

Macar -·p;ensesler Flo- ta bir söyley verecek 
ltalya dorJlanması, Trablusgarp 
önünde manevralar yapacak 

Başbakanı parlamen 
toda beyanatta 

bulundu 

ransaya var
dılar 

Floransa, 11 ( Radyo ) -
Dük Duşes Dö Kend, Yunan 
prensesleri Elena ve lrena ile 
birlikte buraya gelmişlerdir:. 
Prensesler şehirin müzelerini 
ve gezilecek f yerlerini gezmiş· 
lerdir. 

Budapeşte 11 (Radyo) -
Macar başbakanı Bay Darani, 
parlamentonun dünkü celse
sinde uzun beyanatta bulun
muş ve Macaristan'ın dahili 
işleri hakkında çıkan şayi

ların, tamamen uydurma ol· 
duğunu ve bunların, hariç çok fena tesir yapbğını söy-
memleketlerde Macaristan için !emiştir. 

---~~~----·~·~.-.--..... ---~~~-
1 s tik r az kanununu ayan 
meclisi de tasdik etti ·-·-Bay Kayyo,başbakan bay Leon 
Blume şiddetle hücum etti 

Paris 11 (Radyo) - İstikraz 
kanunu, ayan meclisinde müs· 
tacelen müzakere edilmiş ve 
başbakan bay Leon Blum'un 
uzun bir söylevinden sonra 1 
muhalife karşı 298 reyle kanun 
kabul edilmiştir . 

Eski başbakanlard '\n ve meş· 
hur maliyecilerden bay Kayyo 
bu celsr:de, bay Leon Bluma 
şiddetli hücumlarda bulunmuş 
ve ezcümle şunları söclemiş· 
tir : 

- Memleketin müdafaasına 
hasredilecek olan bu istikraz 
hakkındaki kanunu kabul et· 
mek mecburiyetindeyiz. Yalınız 
şunu unutmamalıyız ki, bu gibi 
formüller, 1925 senesinde biz· 
zat başbakan bay Leon Blum 
tarafından şiddetle tenkid edil 
ınişti. Bay Leon Blum, maal
esef eskiden kabul etmediği 

işleri bugün kendisi yapmağa 
yeltenmekte ve hak bulmak· 
tadır . 

Bay Leon Blum, gelecek 
lene bütçeyi naaıl tevzin ede· 

Bag Leon Blum _ 
cektir. O zaman tekrar istik

raz mı yapmak istiyecektir ? 
Devletin mali işlerini tesadüf· 

lere terkedersek vaziyet feci· 
dir . 

Bay Leon Blum başka ve 
mesai arkadaşları başka yol 
takip ediyorlar. 

Başbakan bay Leon Blum 
bay Kayyo'ya cevap vermiş 
ve kenisini uzun uzadıya mü· 
defaa etmiıtir. 

Bag Mussolini 
Roma, 11 (Radyo) - ftal- önünde toplanacak olan bü· 

yan donanmasının birinci tor- tün donanma ve deniz tayya· 
pito filosu ile üçüncü muhrip relerinin manevrasını teftiş 
filosundan muhtelif muhripler, ettikten sonra İtalya'ya döne
ltalyan başbakanı Bay Musso· cektir. 
lini'yi hamil olan Pola kruva- Kahire, 11 (Radyo) - ltal
zörünü takiben Afrika sahil- yan tebaasından bir kafile, 
lerine hareket etmişlerdir. Bay Mussolini'yi karşılamak 

Donanma, Afrika sahille- ve Mısır' daki İtalyan tebaası 
rinde başlıyan manevralara adına selamlamak üzere mo
iştirak edecektir. tosıkletlerle buradan Libya'ya 

Torpitoların bir kısmı, Bay hareket etmişlerdir. 
k ···~--Mussolini'yi Tobruk'a adar IJ •• k 

götürecek ve manevralardan k muza e-
sonra tekrar Tobruk' a döne· reler 
cektir. 

Bay Mussolini, İtalya-Habeş 
harbında Trablusgarp'tan Tu
nus'a kadar imtidad etmek 
üzere inşasına başlanan büyük 
askeri şosanın açılma merasi· 
mini yapacaktır. Bay Musso
lini, bu açılma töreni müna-

sebetile mühim bir söylev 
verecektir. 

İtalya başbakanı, bu ayın 
22 nci gününe kadar Trab
lusgarp'ta kalacaktır. 

Bay Muııolini, Trabluııarp 

Tamamile menfi 
mahiyette 

Londra, 10 (A.A) - Nevs 
Chronicle gazetesi iptidai 

maddeler komitesinin ilk mü-
zakerelerinin tamamile menfi 
bir mahiyet aldığını söyle
mekte ve bu meseleye bir hal 
sureti verebilmelerinin ancak 
meseleyi daha geniş bir esas 
üzerinde müzakere ile kabil 
olabilecej'ini tebarüz ettirmek
tedir. 

•• 
Jktısad vekilimiz, üzümün standardize 

edilmesi lüzumunu]izah eyl~d!__--

İktısad vekilimiz Bag ~ Celal Bagar 
Ankara 11 (Hususi)- Üzüm olan ecnebi ihracatçı ve tile· 

kongresi dün toplanmış ve ça· carlarımıza gösterdikleri ali· 
lışmağa başlamıştır. lktisad kadan nolayı tahassüs ve te
Vekili bay Celal Bayar, kon- şekkürlerimi ayrıca ifade et
greyi aşağıdaki söylevile aç- mek isterim. 
mıştır : Arkadaşlar; 

- Her birinizin muhitinde 
şüphesiz ki çok mühim ve kıy· 
metli işleri vardır. Kongrenin 
ehemmiyetini düşünerek men· 
faatlarını hesaplıyarak bu işle· 
rinizi bırakıp buraya kadar 
gelmiş bulunmanızdan dolayı 
her birinize ayrı ayrı teşekkür 
etmek borcumdur. 

Toplantımıza iştirak etmiş 

8. Vanzeland 
Namzedliği hakkın

da izahat verdi 
Bürüksel 11 (Radyo)- Bü

rüksel kısmi intihabatında Bay 
Leon Degrel 'e karşı namzed
liğini koymuş olan Ban Van
zeland meclisde: 

- Bu kararım ile ne bir 
kimseye düşmanlık göstermek, 
ne de bir kimseyi tehdit et· 

mek fikrindeyim. Fakat hüku

metin ve milletin menafii na-

Bag Vanzelcind 
mına mecburi bir vazife yap
mış oluyorum. 

Demiştir. Vanzeland Rekst· 
lerden başka diğer partiler 
tarafından şiddetle alkışlan· 
mıştır. 

Belçika meclisi bu intibah
tan sonra kısmi intihap ya
pılmaması hakkında bir karar 
kabul etmİ§tİr. 

Ticaret ve Sanayi odalan· 
nın son dördüncü umumi 
kongresinde ihracat malları· 
mızın teşkilatlatlandırılmuı ve 
her birinin hususiyetlerine gö
re standardize veya tipize 
edilmesi uzun boylu münakqa 
c.dilmişti. Bu işin çok ciddi 
hayati bir mesele olarak ele 
alınması kararlaştırılmışb. Bu 
kararların sureti ve bilhassa 
standardizasyona aid olan kı· 
sımları ayrı birer broşür ha· 
linde size takdim edilecektir. 
Bunların bir defa daha hatır· 
!anmasında fayda mülahaza 
etmekteyim. 

Türkiye harici ticareti Tür· 
kiye milli kalkınmasının vası· 
tası ve en büyük teminatıdır. 
Bu kadar şümullü ve ehem• 
miyetli bir milli gelir, bir 
milli servet yolunu sadece bir 
kısım vatandaşların takeirine 
bırakmak ve hükumetçe se• 
yirci kalmıya imkan yoktur. 
Hükumet bu meseledeki or· 
lünü alakadarların menfaati 
ve milli menfaatlerimizin icap· 

larma uygun bir şekilde cid· 
diyetle ifa edecektir. Milli ve 
hakiki menfaat demek olan 
milli ekonomi icapları her 
şeyden öncedir. 

Kongremizin de kararları 
ile bunu tebarüz ettireceğin· 
den şüphem yoktur. Sadece 
tabii ve güzel mal yetiştir· 
mekle mesele bitmiş olmaz. 
Piyasanın ve ticaretin istekle
rine uygun ve rakiplerin tek· 
niklerine üstün ve hiç değilse 
müsavi şekilde onu hazırla· 
mak ve satışını temin etmek 

lazımdır. Standardizasyon de
diğimiz zaman bu zarureti ve 
bu menfaatleri gözönünde tut· 
muş bulunuyoruz. Ticaret oda
ları kongresinin çok ehem· 
miyet verdiği bu mevzuu ka· 
nun ile teyid etmek istedik 
ve harici ticaretimizin kon• 
Devamı 4 iincil saldfetl .. 
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Zabıta Romanı: 

Cehennemli Kadın 
. i . . ... ... .. 

' .. -34- .. 
Rica ederim, benimle eğ

lenmeyiniz. Ben her karşıma 
gelen adama ehemmiyet ver· 
nıem, söyleyiniz, mühim mes· 
ele dediğiniz nedir? Zannede· 
rim ki siz gizli polissiniz .. 

- Hayır, hayır .. Yanlış te· 
Jakki ettiniz. Beni polisler re· 
ı i buraya gönderdi dedim. O 
benim samimi dostumdur, siz 
dahi kendisini tanırsınız. Ben 
Moris Kı oser'in muhakemesini 
mufassal surette gazetelerde 
okudum. Dostum Polisler reisi 
zannediyor ki namzedinizin fi
rannda siz, kat'iyyen alakadar 
değilsiniz. Ben ise bilakis sizi 
bu hususta alakadar addedi· 
yorum. Hatta kendi aramızda 
100 dolar koyarak bunu bah
settik. Ben dedim ki madam 
lnis, eğer kendi namzedini se
viyorsa pek tabii olarak onu 
tehlikeden kurtarmağa sava
şacaktır. Hatta madamın fik
rince Moris bu hususta ma· 
sumdur bile.. Nasıl im f ıkrim 
doğru mudur? 

- Ben, bu hususta birşey 
bilmiyorum. Maamafih sızın 
fikriniz böyle ise pek akıllı 
bir adamsınız. Mister Tornip 
Cuziberl başka ne istiyorsu
nuzf? 

- ismim Jozeva Juniber· 
dir. Maksadım bu vak'ayı si
zin tatlı dilinizden dinlemek
tir. 

- Hangi vak'ayı? 
- Siz, benden çekiniyor-

sunuz, vak'ayı bana anlatmak 
ıstemiyorsunuz. Halbuki ben 

' iyice biliyorum ki siz, Kroseri 
kaçırdınız ve firar planını siz 
yaptınız ve bizzat tatbik et
tiniz. Beni bu kadar cahil zan
etmeyiniz. Ben, eski tilkiyim. 
Benden hiçbir şey saklanmaz. 
Ben, zannetmem ki sizin gibi 
güzel, müstesna bir kadın 
gidip cani ile müttehimler 
mevkiinde beraber ohusun. 

- Lakin mister Joniberl 
Ben, onunla oturduğum za
man kendisinin cani olduğunu 
bilmezdim. 

Karter gülerek: 

- O halde Moris'in cani 
olduğunu ne zaman anladınız? 

- Moris Kroser hakkkın
da nasıl bir fikre malik oldu

ğumu ben de bilmiyorum. 

Onun işi beni düçarı hayret 
etmiştir. Ben muhakemede 
bulunmazdan evvel dünyada 
bu kadar büyük cinayetleri 
irtikap edecek bir adam ta
savvur etmezdim Evet ara 

sı.ra b~zı Romanlarda bu gi
bı vak aları okur idisem de 
ancak fikir ve hayalın mah
sulü olduğunu ve hakikatta 
bir esasa müstenit bulunma
dığım zannederim. 

Bir şa'ısın, rezıl ve cani ol
duğu tahakkuk etmedikçe 
onunla görüşmek mucibi itham 

olaamaz, ben, Moris'i dürüst 
ve müstakim bir adam olarak 
tanıdığım içindir ki kendisile 
nişanlandım. Müttehimler san· 
dalyasında onunla beraber 
oturduğuma gelince ben, Kro
serin muhakkak beraet kaza
nacağına emin olduğumdan
dır. Böyle yapmaktan maksa
dım ise ona teselli vermış 
olmaktan ibarettir. 

- Birde böyle yapmakla 
heyeti hakime ile mahkemede 
bulunan dinleyicileri güzelliğin 

ile işgal etmek ve Kroser 
hakkında tatbiki lazımgelen 
planları icra etmekdi değil mi? 

- Olabilir demekten baş· 
ka ne diyeyim? 

- Madam, siz, beni bu 
kadar cahil zannetmeyiniz. 
Elinizi bir kere kalbinize ko
yunuz, lıakikatı işittiği için 
son derece muztarip olduğunu 
hissedeceksin izi. 

- Ben, bu hususta birşey 
bilmiyorum. Tabiidir ki Mo
ris'in firar etmek için teşeb
büsatı lazımede bulunduğunu 
kalbim ve vicdanım şahadet 
edecektir. Fakat ne guna te
şebbüste bulunduğunu bittabi 
bilmiyorum. 

-Firar etlikten sonra ken· 
disinden hiçbir haber alma· 
dmız mı? Pt>k tabiidir ki iki 
dostun ve iki samimi arkada-
ın böyle felaketli günlerde 

mektup ile muhabere edecek
lerini söylemek fazladır de
ğil mi? 

- Kıyafetinizden umulmaz 
amma fenni istintakta mahira
ne bir surette beni isticvap 
ediyorsunuz. Artık size cevap 
vermemekte haklıyım .. 

Biraz sükfütan sonra mada
mın rengi değişti, gülerken 
inci gibi dişleri dudaklarının 
arasından görülüyordu. Yanak
ları elma gibi kızarmış olduğu 
halde mahcup bir eda ile: 

- Evet, niçin sizden gizli 
tutayım. Ben Moris'in firarın

dan sonra kendisinden iki mek 
tup aldım. Mektuplar bende
dir. isterseniz getireyim mister 

juniberl.. Mektuplan görmek 
ister misiniz? Şayet isminizi 
unutursam kusuruma bakma
yınız. 

Karter, bu kadının mahirane 
cevap verişine ve böyle cesa
retli davranmasına hayret ede
rek cevap verdi ; 

- Şhyet lütfcderseniz mem· 
nun olurum. 

fnis Takaro, yerinden kal

kıp dışarıya çıktı ve biraz 

sonra elinde iki mektup zarfı 

olduğu halde içeri girdi. 

- işte - dedi • iki mektup 

bu birincisi, bu da ikincisidir. 

Karter, zarfı açıp birinci 

mektubu okumağa başladı. 

Mektupta şunlar yazılı idi: 

"Azizim lnis! 
Bunu yamaktan maksadım 

kendi tedbirim sayesinde po· 

lis tarassud ve takibinden kur
tulmak için şimdilik emniyetli 
bir yere sokulmuş olduğu mu 
sana bildirmekten ibarettir 
Tahlisi nefs için kurmuş oldu
ğum planlara dair sana bir 
şey söylememiş olduğumdan 
dolayı affını dilerim. Benim 
uğrumda katlandığın bunca 
iziyetlerc karşı f nasıl ve ne 
yolda teşekkür edecegi mi 
bilemiyorum. Eminim ki bu
nunla da iktifa olunmıyacak, 

polis dairesi seni müttehim 
sıfatilc tevkif edecek, ahvali 
maziyemden sana hiçbirşey 
söyliyemiyeceğimden mazurum. 
Çünkü sizin mükedder ve me
yus olmanızı istemem. Benim 
yüzümden lçekmiş "olduğun 
azap ve elemlerden dolayı se· 
ni takdis edercesine seni se
verım. Sıhhat ve afiyette olu-
nuz. M. K . .. 

· Arkası var -

(Ulusal28irlik) 

Kadınlar hama
mında 1 bir rüya ._.. __ 

Kadınlar hamamında görülen 
bu adam bir deii mi idi, yoksa? 

1819 yılında lstanbulun her 
semtinde garip bir takım zor
balar hüküm sürüyordu. Bu 
zorbalar, Yeniçerilik iddia
sında bulunan bir takım renç· 
ber ve amelelerdi. Bina işle
rinde çalışan rendeci, sıvacı, 
eşekçilere musallat oluyor, 
onları boğaz tokluğuna çalış
tırarak amele paralarını ken
dileri paylaşıyorlardı. 

"lrgatpaşa" adını takınan 
bu zorbalar, bina işlerinde 
çalışanları buluyor, işçileıin 
elerindeki kazma küreğe, men· 
sup olduklarını iddia ettikleri 
Yeniçeri ortasının damgasını 
vuruyor, sonra ücreti ev yap
tıranlardan zorla iki üç misli 
alıyorlardı. Fakat aldıkları pa
radan ameleye ancak karın 

doyurabilecek kadar bir mık
tar veriyorlardı. 

Müthiş bir yangın Kumkapı 
ve civarını kas•p kavurmuş 

ve yeni binalar yapılmağa 
başlanmıştı. Yangın, buradaki 
Ermeni kilisesini de yakmış 
olduğundan Ermenil r kiliseyi 
yeniden ysptırmağa teşebbüs 
etmişler, o vakit yeni kilise 
yaptımağa müsaade edilme· 
diğinden binbir çareye baş 
vurmuşlar, ankaz kaldırılarak 
bunun üstüne yeni kilise ya· 
pılması için [padişahtan izin 
almağa muvaffak olmuşlardı. 

Bu müsaade, bütün Erme· 
nileri son derece sevindirdi. 

Fratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEDERLAND 

KUMPANYASI 
SiS "HERCULES" vapuru 

15 Marta doğru bekleniyor. 
yükünü tahliyeden sonra BUR
GAS, VARNA ve KÖSTEN
CE limanlara hareket ede
cektir. 

SiS "CERES,, vapuru 18 
20 Marta doğru beklenmekte 
olup AMSTERDAM, ROT
TERDAM ve HAMBURG için 
yükliyecektir. 
SVENSKA ORIENT LINIE 

KUMPANYASI 
SiS "ISA,. vapuru 15 Martta 

gelip HAMBURG, GDYNIA 
ve SKANDINAVY A limanları 
için yük alacaktır. 

M/S "AASNE" motörü 30 
Marta doğru bekleniyor, yü
künü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
SKANDINA VY A limanlarına 
yükliyecektir. 
SERViCE MARITIME ROU

MAIN KUMPANYASI 
S/S "SUÇEAVA,, vapuru 

25 Marta doğru beklenmekte 
olup PiRE, MALTA ve MAR
SIL YA limanlarına yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

SiS "PELES .. vapuru 9 Ni
sana doğru bekleniyor. PiRE, 
MALTA, MARSIL YA liman
larına yolcu ve yük kabul 
eder. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerinden 
acenta mesuliyet kabul etm~z. 

Telefon: 4142/422112663 

Yeni ki ise için lazım gelen 
tedarikata başladılar. Fakat 
tam işe başlanacağı sırada 
umulmadık zorluklar çıktı. 
Kumkapı civarında oturan ve 
sözü geçenler "Bazı nam ve 
nişanlu kahvehane ve sair ha· 
şarat mccmai,, yukarda anlat
tığımız Yen içeri olduklarını 
iddia edenler: 

- İmkan yok, burada kilise 
yapamazsınız. diye ayak dire
diler . 

Herhangi bir hadise çık· 
ması, Ermenilerin işlerine gel
miyordu. Onun için müşkülat 
çıkaranların ağızlarım kapa
mak lazımdı. Bu da para ile 
olurdu. f şte bir trraftan kilise 
hazırlıkları yapılırken diğer 
taraftan müşkülat çıkaran ser
seri gürühunu doyurmak için 
avuç avuç para sarfediyor
lardı. 

Fakat iş o kadar aldı yü
ı üdü, ki daha temel atılırken 
Kum' apı'nın taınamile yaban
cısı bir takım seyirciler peyda 
oldu: 

- Vay .. Siz burada kilise 
yapıyorsunuz ha .. Buna imkan 
yok.. Diye hadise çıkarmağa 
başladılar. 

Başlanan işi bitirmek la
zımdı: 

- Bu iş olmaz.. Diyenin 
eline bir miktar akça sıkıştır
mak adet halini aldı. 

Şaniıade tarihi bu vaziyeti 
şöyle anlatıyor: 

"Ermeniler kiliseyi biran 
önce bitirmek için ne yapmak 
lazımsa yapıyorlardı. Fakat 
para almağa alışanlar, sanki 
bina emini imişler gibi bir 
dakika kilisenin etrafından ay
rılmıyorlar, rakı içmek ve ka
dına gitmek ihtiyacını duyar 
duymaz toplu bir halde geli
yor, çalışan amele arasında 
bir arbede çıkarıyorlardı.,, 

* * * 1819 yılı (1235 Hicri yılı 
Rebiülevvelin onbeşinci günü), 
hiç • beklenmiyen bir hadise 
oldu. Ermeniler: 

Herkese mümkün olan
dan fazlasını verdik. Artık 
para istiyccek kalmadı. Şu 
kiliseyi biran önce bitirelim .. 
Dediler. Fakat bu sırada ani 
bir baskına uğradılar. Her 
türlü kılık kıyafette zorbalar, 
etraflarına topladıkları serse· 
rilerle gene kiliseyi sarmışlar, 
çalışan amelelerin ellerinden 
kazma kürek vesaire aletleri 
alarak: 

- Burada ne hakla çalışı
yorsunuz? 

Diye kafa tutmağa başla
mışlardı. 

Bu hal, kiliseyi yaptıran zen· 
gin Ermeniler kadar ameleyi 
de bıktırmıştı. Çünkü ikide 
bir işler durduruluyor, binne
tice gündeliklerini alamıyor· 
}ardı. Gene menedileceklcrini 
hissedince içlerinden biri, ki
lisenin duvarma çıktı, bütün 
amelelere : 

- Arkadaşlar ·diye bağırdı
bu adamlardan bize kurtuluş 
yok. Artık çekilmez oldu. 
Haydi hepsini başımızdan def 
edelim. 

Bu söz, cani Jrına tak etmiş 
olan bütün ameleyi harekete 
Dt!vamı 4 üncü sahifede 
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Ta "ti adalarında 
~~-----------· 

Balıkcılar denize dalarak 
balık avlarlar 

Büyük Okyanos sulannın 
sıcak sahilleri inci istridyeleri 
ile doludur. Oradaki bütün 
yerliler inci ticaretilc uğraşır· 

lar: Yani, denizden istritye 
avlarlar, 

inci avı gayet garip bir şe· 
kilde yapılır ; 

Sahilde duran avcı, birden 
bire sulara atılır. Polinezyalı 
bizim gibi yüzmez: Biz yüzer
ken kollarımızı ve bacakları· 
mızı oynatırız. 

Halbuki, Polinezyalı suya 
atılır atılmaz balık gibi süzü
lür ve dönüşlerini de gayet 
yavaş bir şekilde yapar. 

Onun için, su bulanmaz ve 
suya dalanın bütün hareket
leri görülür. 

İnci avcısı, istridyrlerin bu
lunduğu mantarların ve deniz 
otlarının arasına dalar (Bir 
istridye avcısı suların yirmi 
beş metre derinliğine kadar 
inebilir.) Orada, iki dakika 
kadar durduktan sonra, istrid-

yeyi kopararak, gene ayni ha
reketle, suyun üzerine çıkar. 

Tahiti adalarında balığı da 
denize böyle dalarak avlarla! 
Bu, şüphesiz, daha garıp bir 

av: 
Bu avda balıkçı, eline bir 

harpon alır. Bununla, denize 
atılır ve harponu hemen ilk 
gördüğü balığa saplayarak, 
onu avlar. 

Şüphesiz, bu, son derece 
meharete bağlı bir iştir. Çün· 
kü, yukarda 'c- söylediğimiz 
gibi, suyun .__ r da ancak iki 
dakika duracak olan avcı, bu 
müddet zarfında balığı gör· 
meğe, nişan alarak harponu 
saplamağa ve sonra tekrar 
suyun yüzüne çıkmağa mec

burdur. 
"Denize dalıp balık almak" 

görülüyor ki, yalnız bizim bir 
şarkımızın iki mısraı olmaktan 
ibaret değilmiş: Bu şekilde 
balık avlayanlar da varmış! 

--~~------.-.· ·~•-. ...... ----------
Rozita Diyaz 

ismindeki yıld;z Franko ispan
yasında kurşuna dizildi 

lspanya'da dahili harp bütün rika'da çalışmış, güzel filimler 
şiddetile devam ediyor, gerek vücude getirmiş ve en son 
asiler tarafı, gerek hükumet, olarak lspanya'da çahşmağa 
ellerine geçirdikleri ve şüpheli başlamıştır. Rozita 35 İspanyol 
addettikleri kimseleri kitle ha· filiminde rol almıştır. 
linde kurşuna dizmekte birbi- Roz.ita Fransa' da yeni bir 
rinden geri kalmamaktadırlar. mukavele yapmak üz:ere ?are· 
Bunlar arasındaki masl}mların ket ederken, bundan hır ay 
mücrimlerden fazla olduğuna kadar evvel general Franko· 
şüphe etmemelidir. Çünkü nun gizli zabıtası tar~fmdan 
kurşuna dizilmek, esaslı bir tevkif edilmiştir. 
tahkikattan sonra olmayor. Rozita hakikaten Valans-

Son gelen Avrupa gazete· taki lspanyol hükumetinin 

leri tanınmış sinema yıldızı casusu mu idi? Bu hususta 
Rozita Diyaz'm da ceneral söylenecek hiçbir şey yoktur? 
Franko tarafından casus ad- General Franko hükumeti bu 
dedilerck kurşuna dizildiğini güzel kız hakkında "Casustur!,, 
yazmaktadırlar. hükmünü vermiş ve bu hü· 

Rozita güzel, sevimli bir kümde kızın Sevil' de kurşuna 
yıldız idi. Fransa'da ve Ame· dizilmesile nihayet bulmuştur. 

T.N. K 
BÜYÜK 

Bir verirsen bin kazanabılirsin. Bh kaybedr:rsen paran heba 
olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin ·niş hem de 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursu . u yüzlerce 
zenginden birinin de senin olmıyacağını kim iddia edebilir. 



ı....... Sahife 3 

Teşkilatı esasiyedeki 
değişiklik nasıl oldu? ---------

(Uluıal . Birlik) 

N. V. Olivier •• ve şu-
W.F. H. Van 

Der Zee 
rekası Limited 
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./(amutayın bu celsesinde dikkate & Co. vapur acentası 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tar af ından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

şayan müzakereler geçmiştir 
- 15 - daha evel bize tekaddüm ede· 

bunda muvaffakıyet göster· 
rniştir. Türk Devletinin icabın
da eline alıp da muvaffak ol
rnıyacağı hiçbir iş yoktur ve 
olamaz. Bir taraftan Türk'te 
' r<lu yapmakta en büyük va-
sıf görülürken diğer taraftan 
en küçük bir işe Devletin ka
biliyeti olmadığı fikri bize da· 
ima telkin edilirdi. Uzak de· 
ğil 1912 tarihinde lzmir'e dört 
Türk makasçısı koymak için 
Türk'lerin şimendiferciliğe aklı 
ermez diye Türk komiseri, 
bizim kotniserimiz tarafından 
ricamız reddedilmişti. Bunu 
bilen ve derhatır eden, içimiz
de arkadaşlarımız vardır. Ara
dan yirmi beş sene geçme
miştir. Bugün şimendiferleri

rniz biz Türk'ler tarafından 
Yapılmakta ve işletilmektedir 
ve bugünkü işletme ile evvelki 
işletmenin farkını görmek için 
Nafıa Vekaletinin çıkarmış 
olduğu eserlere bakmak ka
fidir ve yalnız yolcu olmak da 
Yeter. 
Biz bu prensiplerimizi istatis· 
tik olarak almadık. Yani mu
ayyen bir förmül tatbik ede
rek onu ebediyen mu haf aza 
İçin almadık. Hayatın gün
delik zaruretlerinden mülhem . 
olarak aldık. lnkılabcılığm 
esas ruhu budur. Dünya için 
en iyi yapılan kanunlar bugün 
~ütüphane camekanlarında toz· 
larla örtülür. Ne mükem:nel 
sistemler vardır ki hiçbir tat
bik sahası ve imkanı bulama
ınıştır. En iyi kanunlar mad
deleri en iyi olan kanunlar 
değildir. Millete en uygun 
olan kanundur. (Alkışlar) ve 
Millet Meclisinin en büyük 
Vazifesi millete en muvafık 
gelen kanunları yapmaktır ve 
bizim Meclisiz de böyle yap
nuştır. Millet Meclisleri bir 
takım filozoflann ve hukuk
çuların mahalli içtimaı değil
dir. Millet Meclisleri günün 
ihtiyaçlarından, hayatın zaru
retlerinden aldıkları ilham 
Üzerine milletin inkişafı için 
en iyi kanunu yapmakla mü· 
kelleftir ve bizim Büyük Mil
let Meclisimiz de doğduğu 
günden bugüne kadar böyle 
kanunlar yapmıştır ve Türki
Ye'yi böyle kurtarmıştır. (Al· 
kışlar, bravo sesleri.) 

Toprak kanunu, çiftçiye 
toprak vermek kanunu, çok 
İsterdim ki benim dairei inti
habiye arkadaşım Milas'lı Ha
lil Menteşe de esasta bizimle 
beraber olsun. Çiinkü Türk 
köylüsünün çektiği, topraksız 
Türk köylüsünün çektiği ıstı
tabı, bilhassa kendi dairei in-

lihabiyemizde benim kadar o da 
görmüştür. Nitekim, toprak
sızlığın delili olarak kendi 
çiftliğini köylülere tevzi etti· 
ğ ıı burada kendisi söyle
hliştir. Eğer, köylüye bunu 
Vadelerle veyahut bedelsiz ola
r:\'· vermişlerse, buradan ken
dıı rine alenen teşekkür ede
rim. Demek ki topraksızlık 
ihtiyacını kendisi de görmüş 

.;,e biz bu kanunu yapmadan 

rek icabını yapmıştır. 
Arkadaşlar; Muğla vilaye

tinin Köyceğiz kazası tama
mile çiftlik ağalarının elinde· 
dir. Hükumet konağı merkezi 
kazada bir çiftlik ağasının 
tarlası içindedir. Köylünün bir 
karış toprağı yoktur, orada 
çalışır. Vilayetimizin diğer ka
zalannda da hal böyledir. 
Dairei intihabiyemizin yarı 
çiftçisi topraksızdır. Çalışmıyan 
a2'a oturur, köylü çalışır. An
talya da böyledir, Şark Vila-

yetlerimiz de tamamile böyledir. 
Bu memleketin ağrerlerinin 

ıstırabı büyük ve milli bir ıs
tırabtır. Eğer bunu halletmi
yeceksek, memleketimizde top
raksız çiftçiyi Cümhuriyetin ve 
inkılabın büyük nimetlerinden 
mahrum bırakmış olacağız. 
Eğer millet kendi toprakla
rında ekmeğine hakim olmazsa 
ve bunu temin edemezsek ya
pılan şeylerin manası kalmaz. 
Vatandaşım aç ve topraksız 
bırakıp şu veya bu muhAyyel 
idealler peşinde koşmak, ken
dini aldatmak değil midir? 
Kendi ırkdaşlarımızı ve bu 
ırkdaki büyük seciyenin asa
letini göklere çıkardığımız 
Türk'ü bu halden kurtarmak 
lazımdır. ( Bravo sesleri, al
kışlar.) 

Toprak, çiftçiye toprak; es
babı mucibesinde söylendiği 
gibi bu bir defalık iş değildir. 
Topraksızlık hissedildikçe ve
rilecektir. Kanun geldiği vakit 
esasları müzakere edilecektir. 
Bir taraftan bu iyilik yapılır
ken, diğer taraftan hiç kim· 
senin hukuku tasarrufiyesine 
tecavüz etmek niyetinde de
ğiliz. Hukuku tasarrufiyenin 
mahfuz olduğunu bilhassa tek
rar etmek isterim, hukuku ta· 
sarrufiyenin en çok mah
fuz kaldığı yer Türkiye' dir ve 
bunu böyle tutmak mecburi· 
yetinde olduğumuzdan toprak 
kanunu tatbik edilirken, geti
rilecek kanunla da muhafaza 
edilecektir. Belki kendilerinin 
dediği şekilde veya başka şe
kilde Büyük Millet Meclisi 
onun şeklini tayin edecektir. 
Bence toprak kanunundan do
layı gönüllere bir endişe ge· 
tirinek ve düşünmenin hiçbir 
manası yoktur. 

- Devam edecek -----··----Kilovat tarifesi 
Ne nisbette ucuz

latılacak? 
Kilovat tarifesinin yeniden 

tcsbiti için toplanan Tarife 
komisyonu, kat'i bir anlaşma 
elde edememiştir. Haber aldı
ğımıza göre, İzmir Elektrik 
Şirketi, idare meclisinden al-
dığı direktife göre kilovat iic
retinde ancak yirmi para ten-
zilat ynpılabileceğini bildirmiş, 
fakat Tarife komisyonu, bu 
kadarcık tenzilatı kabul etme
miştir. 

Çünkü, komisyonun diğer 
üyeleri, kilovat ücretinin daha 
çok ucuzlatılabileceğine kani· 
dirler. Onun için komisyonda 

PEUTSCHE LEVANTE LINIE 
Hamburg 

"HERAKLEA,, vapuru li
manımızdadır. HAMBURG ve 
ANVERS'ten yük tahliye et
mektedir. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT CORPORA

TION - NEVYORK 
"EXMOUTH,, vapur.ı 19 

Martta doğru bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacakbr. 
PiRE AKTARMA El SEYRi 

SEFERLER 
"EXCAMBION,, vapuru 12 

Martta PIRE' den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

" EXOCHORDA ,, vapuru 
26 Martta PIRE'den NEV
YORK ve BOSTON'a hare
ket edecektir. 

"EXCALIBUR,, vapuru 9 
Nisanda BOSTON ve NEV
YORK için PiRE' den hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün. 

PIRE-NEVYORK 18 gün. 

"EG YPTIAN,. vapuru Mart 
iptidasında LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı

karacak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKOV 
için yük alacaktır. 

"LESBIAN., vapuru 15 marta 
LONDRA, HULL ve AN
VERS'ten gelip yük çıkara

caktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği-
şikliklerden 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağmız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Y er~eri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HALI T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHPı 

Dı~~~~m~w 1KANDEMIR Oğlu 

mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
fzmir · Birinci beyler sokağı· 

E\hamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirke tin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

SERVİCE MARITlME 1 
ROUMAIN 
,,UCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 3 
Nisanda KôSTENCE, SULI
NA ve GALA TZ ve GA
LA TZ aktarması DUNA ıi
manları için yük alacaktır. 

Doktor 
Ali Agah 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 

aıaa: ~ 

CIE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

BUDAPEST 
"SZEGED,, vapuru 5 Martta 

BELGRAD, NOVISAD, BU
DAPEŞTE, BRA TISLA VA, 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE - OSLO 

"SARDINYA,, vapuru 20 
martta PiRE, ,ISKENDERIYE, 
HAYFA, DIEPPE ve NOR
VEÇ için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
j "AVIEMORE,, vapuru 21 

1 
Martta BURGAZ, V ARNA, 
KôSTENCE, SUUNA, GA-
1...ATZ ve IBRAIL'e yük ala· 
caktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez . ., 

N. W. W. F. VAN DER 
ZEE Co. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Sarhoştuk 
Eşrefpaşa Kapani zade so

kağında oturan Ali oğlu Mus· 
tafa, sarhoş olup Ali oğlu 
Hakkı'nın evine giderek ken-
disine hakarette bulunduğun
dan yakalanmıştır. 

anlaşma hasıl olamamış ve 
ihtilafm halli, Nafıa Vekaletine 
bırakılmıştır. Kilovat tarifesini 
önümüzdeki altı aylık devre 
için Vekalet teshil edecektir. 

Kilovat tarife komisyonu 
azası, fazla tenzilat yapmak 
mümkün olduğu hakkındaki 
esbabı mucibeyi Vekalete bil-
dirmişlerdir. 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

fkinciBeylerSokağı No. 68 
.. ~ clefon 3452 t 

• 
Mücellit 

Ali RIZA 
Sür' at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

• 

-

Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

Baş durak . Büyük Salepçioğlu hanı 1 
• karşısında 

·~~~~--~~~~~~~~-.• 

• # 

p •• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
UrjeD a a p rahatsız ve tansıyonları yii ~sek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



lngiliz tredüniyonlarının davet ettiği 
cihan işc;i kongresi başladı 

~ 

20memlekete mensup200murahhasın müzakere 
mevzuu ispanya hükumetine yardımdan ibarettir 

Londra l l (Radyo) - İngiliz tredüminyonlarının kararı ve beş buçuk milyon lngiliz amelesini temsil eden tredüminyonlar 
Umumi katibi bay Valter Sitprinin daveti üzerine toplanmış olan işçi konferansı dün birinci içtimaını yapmıştır. Konferans 

bugün de toplanacaktır. Konferansın mevzuu, ispanya cümhuriyetinin ve işçilerinin demokrasi aleyhtarı devletlerin taarruzlarına 
karşı müdafaasıdır. 

Konferans bugünnkü içtimaından sonra cihan amelesine ve Demokrat hükumetlerine hitaben bir beyanname neşredecektir. 
20 memleketin murahhaslarının iştirak ettiği bu konferansta Sosyalist Enternasyonal'ıda temsil edilmektedir. 

~~~----.. ~•t-+-+--+ıH .. ----~~~ 

Madrid civarında lsviçre Yeni Lokarno 
y • f ti Almanya cevap kanii muharebeler .emse a~e er hazırlıyor 

----• ihdas edıyor Berlin 11 (Radyo)- Alman· 

ihtilalciler bir çok köprüleri Bren 11 (Radyo) - lsviçre L~t:~~me~~k117f1~~ert~inc:V:~ 
federal hükumeti, Sof ya ve 

Yıktılar' bl·r Fransız vapu- hazırlamıştır. Resmi mahafile 
Tahran'a sefir göndermeğe göre, Berlin ve Roma hüku-

b b 1 d 1 ve buralarda sefaret ihdasına metleri bu hususta ayni nok· 
runu om a a 1 ar karar vermiştir. tainazarı serdedeceklerdir. 

Paris 11 (Radyo) - ihtilal- etmişler ve birçok köprüleri 
ciler, Madrid'in şimal ve şimali yıkmışlardır. 
şaı kisinde milislerle şiddetli Paris, 11 (Radyo) - Fran· 
muharebeye tutuşmuşlardır. Üç sız bandırah Cilattar adlı 
fırka, milislerin mukavemetini posta vapuru, ihtilalcilere men· 
kırmış ve yirmi beş kilometre· sup tayyareler tarafından bom· 
lik bir sahada ilerlemeğe bardıman edilmiştir. Düşen 
başlamıştır. bombaların biri makine daire· 

Milis kuvvetleri, ya umumi sine isabet etmiştir. 
ve kat'i bir hücum yapacaklar Vapur, mühim hasarata uğ· 
ve yahutta Madrid kapılarına ramış ve bir Fransız harp 
çekilerek son bir müdafaa gemisinin yardımile Marsilya 
hattı tesis edt:ceklerdir. limanına sevkedilmiştir. 

Son haberler, milislerin çen· Kadiks 11 (Radyo) - Asi 
ber içine alınmak üzere ol- kuvvetler Madrid cephesinde 
duklarını bildirmektedir. umumi taarruz hareketine de-

Paris, 11 (Radyo) - lhti- vam etmektedirler. Birçok 
lilciler, Alkaladeke Naras ve mevziler alınmıştır. ileri hare· 
Gadala Hara'yı bombardıman ketine devam ediliyor. -----------.------------
iptidai mad-

deler 
Konferansının bir 

kararı 
Londra, 11 (Radyo) - ip

tidai maddeler hakkında tet
kikat yapmak üzere Cenevre· 
de toplanan konferans, dün 
de müzakerelerine devam et
miş ve neticede, iptidai mad
delere muhtaç olan memleket· 
ler için bazı kolaylıklar temi
ni düşünülmüştür. Bu cemile
den olmak üzere iptidai mad· 
deleri bol olan memleketler, 
bu maddelere muhtaç devlet· 
lere açık kapı siyasetini ta
kip edecekler ve limanların 
bu devletlere amade bulun
duracaklardır. -----·-· ---
Fas'a top sev-

kettiler 
Paris, 11 (Radyo ) - Son 

haberlere göre, Fransız Fas'ına 
sevkedilen toplar, f spanyol 
Fas'ına 50 kilometre mesafede 
bulunan Tajo mevkiine yer
leştirilecektir. ---·---

Von Ribentrop 
Londra'ya döndü 

Londra 11 (Radyo) - Al
nıanya'nın bura sefiri Von 
Ribetrop, dün Berlin' den tay· 
yare ile dönmüştür. 

Von Ribentrobun, Hitler' • 
den yeni talimat ııetirmediiini 
ıöyhyorlar. 

Britanya 
Adası karlarla 

örtülüdür 
Londra, 11 (Radyo) - Bri

tanya adasının her tarafı kar· 
la örtülüdür. Birçok yerlerde 
müteaddit otobüslerle kam
yonlar yollarda kalmışlardır. --····----lskoçya'da 
Şoförler ile biletci. , 
ler grev ilan ettiler 

Londra, 11 (Radyo) - fs
koçya' da, otobüs şoför ve 
biletçilerinden on bin kişi 
grev ilan etmişlerdir. Müna
ka lat durmuş gibidir. 

Çin -Japon mÜ· 
nasebatı 

Tokyo 9 (A.A) - Hariciye 
nazırı Sato'nun beyanatı siyasi 
mahfellerde muhtelif şekillerde 
tefsir edilmektedir. Bu mah
feller sarki Hopay ile şimali 
Saharda hususi bir sureti tes· 
viye bulmaktan sarfınazar eden 
nazırın ordu tarafından tasvib 
edilip edilmiyeceği sualini sor· 
maktadırlar. 

Tokyo'daki Çin mahfelle
rinde söylendiğine göre Ja· 
pon'yanın ianlaşma siyaseti 
Çin' de büyük bir "memnu· 
niyetle karşılanmıştır. Bu mah
feller Çin 'in Homay ile Sa
har' da eski vaziyetin iadesini 
Japon'yanın vereceği en kü
çük bir imtiyaz addettiğini 

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

üzüm kongresini Bay 
Celal Bayar açtı 

( Baştaraf ı 1 inci sahifede J 
trolü için Büyük Millet Mec· 
lisi meni tağşiş kanununa ek 
olarak bize yeni bir kanun 
bahşetti. Bu kanun atılmış 
ilk adımdır. Bu istikamette 
alınacak kararların tatbikini 
temin edecek bir kuvvettir. 
Tatbikat ve teknik bakımın· 
dan alakanarların da mütalea· 
sını aldıktan sonra varacağı
mız kararların tamamen tatbi
kini temin için sarsılmaz bir 
azim ile yürüyeceğiz. Bu tüc
carımızın kabiliyetine moralina 
itilatsızlığımızdan değildir. 

Bilakis tam bir itimadımız 
vardır. Moralite ve kabiliyet 
lazım ve fakat kafi değildir. 
Bunu hukuklaştırmak lazımdır. 
Mesela bir tüccarın bonosunu 
gününde ödemesi lazımdır. Bu 
moralitenin icabıdır. Fakat 
ödemezse protesto edilir. Bu 
da bunun kanuni müeyyide
sidir. Müstahsıllarımızın tabi
atın ve iklimin kendilerine 
bahşettiği güzel mahsullerimizi 
temizliğine ve tabii nefasetine 
kıymadan tüccarımıza yetişti· 
receklerine ve bunların da ayni 
ihtimam ile müstehlikin iste
ğine uygun şekilde işleyip sa-
tışa çıkaracaklarına itimadımız 

vardır. Biz teknik itibarile her 
birine düşecek vazifeyi tesbit 
ederek çalışma tarzlarını tev· 
hid etmek ve bu suretle milli 
sayin muhassalasını artırmış 

olacağız. Yerine göre standart
laştırma veya tipleştirme dedi
ğimiz budur. 

Mütehassıslarımız size ihzari 
bir etüd hazırlamışlardır. Bun
lar sırf sizden rica ettiğimizi 
teshil içindir. Sizin kararla
rınızı en isabetli karar olarak 
telakki edeceğiz. Odalar kong· 
resinde görüşülürken iyi hatır· 
Jıyorum. Bazı arkadaşlar stan
dardizasyonun bütün malla
rımızı birden teşmil edilip 
edilmiyeceğini sormuşlardır. 
Bu münasebetle kendilerine 
şöyle dediği sanıyorum: 

söylemektedirler. 
Çin bundan maada şimdiki 

Japon kabinesinin ilan ettiği 
harici siyaseti tatbik edecek 
kadar kuvvetli alup olmadı
ğını anlaırjrk için hadiseleri 
alaka ile takıbetmektedir. 

- Standardizasyonu bir 
moda işi telakki etmiyorum. 
Amatör insanlar değiliz. Mem· 
leket için, milli ekonomi için 
maddi menfaat getirecek fay
dalı bir yol olduğuna kanaat 
ettiğimiz içindir ki standardi
zasyon mevzuuna ehemmiyet 

v'!rdik ve vereceğiz ve mah· 
sullerimizin en mühimlerinden 
başlayarak bu yolda ilerliye· 
ceğiz. 

Bu sözleri burada hatırlat
makla şu itibarla menfaat gör
düm. Bugün çekirdeksiz kuru 
üzümü ele almış bulunmamı
zın stbebi bu nevi üzümleri
mizin bir an eve] tesirinin res
men tesbit edilmesinde alaka
darlar için de milli ekonomi
miz için de ehemmiyetli ve 
maddi bir menfaat görmüş 
bulunmamızdan dolayıdır. Bu 
iş bidayette bazı zorluklar 
gösterse bile yapılmasında 
milli fayda bulunduğu için 
bütün kuvvetimizle çalışacağız. 

Çekirdeksiz kuru üzüm bi
zim harici ticaretimizde daima 
ikinci veya üçüncü derecede 
yer alan bir maddedir. 

Senede vasati sekiz milyon 
lira getiren bu kıymetli mah
sul ihracatının 19 milyon ge· 
tirdiği yıl da olmuştur. 

Fazla fazla olarak bir kad
rişinaslık ifadesi halinde de 
ilave etmeliyim ki, çekirneksiz 
kuru üzüm ihracatımızda nu
mara ve tip tatbikatı diğer 

ihracat maddelerimizdeki tat· 
bikattan çok önce ve filen baş· 
lamıştır da. 
Şu halde çekirdeksiz kuru 

üzüm memleketimize her yıl 
yüksek bir servet temin et· 
mekte olması üzerinde top· 
)aştırma bakımından daha 
fazla çalışılmış bulunması iti
barile bu mevzuu ilk olarak 
ele almış bulunmamızda isa· 
bet de vardır. 

Vazifelerinin büyük ehem
miyeti karşısında bütün arka
daşlara muvaffakıyetler temen-. . 
nı enenm. 

Müzakerelerinizi hükumet 
namına yakından takip ede· 
ceğim. Hepiniz hoşieldiniz. 
(Alkışlar) 

Yan ya gölünün kanlı f acıası 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
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Karatanos, nihayet kadının 
teklifini kabule mec

bur kalmıştı •• 
Sözlerinden bana inan· 

madığını anlıyorum . Halbuki 
benim yalanım yoktur, ben 
sana düşman değilim, bunu 
inandırmak için hangi işde 
istersen sana yardıma hazırım, 
burada, bu saatta ve bu şe· 
kilde bulunduğuna göre senin 
büyük bir maksadın var. Bu
nun ne olduğunu sormadan 
öğrenmek istemden sana yar
dıma hazırım. Haremde bir 
kadın mı seviyorsun aslanım. 
Buna şüphe etmiyorum. Bu 
kadının yerinde ben olmadığım 
için de çok müteessirim. 

Vaziyet cidden nazik ve 
çok garip bir safhaya girmiş 
bulunuyordu. Rum delikanlısı: 

-Buraya ne için ve nasıl 
girdiği mi ne sen sor, ne de 
ben söylüyeyiml Fakat bura
da sevdiğim hiçbir kadın bu-

Kadınlar hamamın. 
da bir rüya 

[ Baştarafı 2 inci sahifede J 
getirdi. Elleri;en~ geçirdilerse 
bu -sers~rileri~ üzerleri~e~· fır
latmağa başladılar. TB.bii on
lar da boş durmadan mukabele 
ettiler. ilk çarpışmada kilisede 
çalışan ameleden bir kaçı 
öldürüldü. Bir çoğu yaralandı. 
Fakat bu vaziyet, ameleleri 
yıldırmadı. Daha ziyade cesa
retlerini artırdı. Ya hep öle
cekler:- yahut da- buada~lar-=
dan kurtulacaklardı. 

Zorbalardan biri, karşı dur
manın sonu iyi olamıyacağını 

anlamış olacak tabanlara kuv
vet vererek kaçmağa başladı. 
Bunu gören diğerleri de bir 
tarafa sıvıştı. Fakat ilk kaçen 
nazarı dikkati celbetmiş oldu
ğundan bütün amele bunun 
arkasından fırladılar. Zavallı 
adam, nereye gideceğini şa· 
şırdı. Kime sığınacaktı? Bir 
aralık gözüne kadınlar hama· 
mı ilişti. Tereddüt etmeden 
içeri daldı. 

Zorba, kubbelerde oğul

duyan kadın çığlıklarının deh
şetile kendine geldi, göbektaşı 
üzerinde çırılçıplak kadınlar 
uzanmış yatıyor; ve kendine 
gelenler koşuşuyor, bağrışıyor· 
lardı. 

- Aman, ben size fenalık 
yapacak değilim. Beni sak
layın, beni kurtarın.. diye hay
kırmağa, yalvarmağa başladı. 

Fakat sesini duyan yoktu. 
Kadınların çığlığı dinmek bil
miyordu. 

işte tam bu esnada kilise 
amelesi de hamamı sarmış ve 

ellerinde balta, kürek ıçerı 
dalmışlardı. 

Artık kadınlar deliye dön
düler. Bir çoğu çıplak mer· 
mf!r taşlara bayılarak up·uzun 
uzandı. Gebe olanların derhal 
çocukları düştü. · Ve serseri 
bu şaşkınlık içinde hiçbir ha· 
rekette bulunamadan yakayı 
ele verdi. 

Azgın ameleler bir saniye 
aman vermeden adamcağızı 
parçaladılar. Dışarı çıkanların 
her birinde zorbanın bir par· 
çası vardı. 

lunmadığını yemin ile temin 
ederim. Mühim ve büyük bir 
iş beni buralara böyle bir 
zamanda sokmuştur. Burada 
göründüğüm takdirde hayatı· 
mm ne olacağını bilmiyor 
değilim! 

- Buraya ne için girdiği· 
nin sebepleri öğrenmek iste· 
mem, fakat elde ettiğin bu 
muvaffakiyeti, fevkalade ce· 
saretini takdirden kendimi 
alamadım! Aşkolsun sanal 
Yaman bir delikanlısın! Ben 
senden sadece dostun oldu· 
ğuna inanmaklığını i:-:tiyorum. 
Çünkü seni seviyorum. 
Aşkın böylesinden, yılışık 

aşktan herkes korkar; Kara· 
tanos ta bir çekinme ve hat· 
ta istikrah hissi altında kaldı. 

- Biraz beni dinleyiniz .. 
Ben vakıa sizi tanımıyorum; 
kocanızı iyi tanırım. Uzaktan 
uzağa da çok güzel olduğu· 
nuzu duymaktayım. Fakat sizi 
hiç görmemiştim. Bunun için 
bu sevdanız hayretimi mucip 
oluyor, beni ne münasebetle 
tanıyarak seAdiğinizi anlamak 
istiyorum{ 

- . Bunda şaşılacak hiçbir 
şey yok, sen beni görmedin, 
fakat bu konağın adamı de
ğil misin?. Ben seni her vakit 
görüyorum, Karatanos.. Seni 
ilk gördüğün andan beri se· 
vıyorum. 

(Devamı var) 

Garp misakı 
Belçika, /ngiliz si. 
yasetinden ayrıl -

mıyacaktır 
Londra 11 (Radyo) - Man· 

cester Gardiyan gazetesi, yeni 
bir garp misakı cereyanından 
bahsederek : 
- Von Ribentrop'un projesi 

ikinci derecede kalacaktır. Çün 
kü Belçika, lngiltere'nin siya· 
setinden ayrılmıyacaktır. Müş· 
terek emniyetin iflasını Belçi· 
ka da lngiltere gibi görmüştür. 

"Belçika hükumeti, yeni tat· 
bika başladığı siyasetle bir 
daha siyaset kurbanı olarak 
ezilmek istememektedir" de· 
mektedir. 

Köylüleri 
Petrolla diri diri 

yaktılar 
Meksika, 11 (Radyo) -Ko· 

anakano köyüne taarruz eden 
ikiyüz kişilik bir çete, köy 
halkını soyduktan sonra 18 
kişiyi petrolla ıslatmışlar ve 
ateş vererek diri diri yakmış· 
lardır. 

Tayyareler 
Fırtına yüzünden de
nize inmeğe mecbur 

kaldılar 
Singapur, 1 l ( Radyo ) -

Son yapılan hava manevrala· 
rında Singapur üssübahrisine 
mensup dört deniz tayyaresi, 
müthiş fırtmalar yüzünden de· 
nize inmeğe mecbur kalmıştır. 
Bunlardan birisi kazaya uğra· 
dığından beş torpito muhribi 
yardıma gitmiştir. 


