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- Sah - 20 Nisan 1937 

Cenevrede 
Yarın toplanacak olan 

komisyon Hatayın anaya
sasını hazu·lıyacak. 

Fiati (100) Para 

- Genera] ismet lnönü Sofyada· 
~ ' 

Roma da Bulgaristanın da Balkan an- Bugün büyük bay. 

tantına girmesi muhtemel ram var 
Roma, 20 ( Radyo ) - iş 

bayramı, yarın kutlulanacaktır. 
~------~·449.-ı•--~-~ 

Bu sabah Sofyaya varan Başvekilimiz, Bu bayram, ayni zamanda 

Romanın teessüs ettiği güne 

rastladığından, ltalyanm her 

tarafında büyük şenlikler ola

caktır. Gazetelerin hiçbiri 

çıkmıyacak, bütün matazalar 

kapalı bulunacaktır. 

Kral Boris tarafından kabul edilecek ve 
öğle yemeğini Kralla birlikte yiyecektir 

Sof yadan bir görünüş 
İstanbul 20 (Hususi) -Baş- Istanbul 20 (Hususi)- Ge-

Vekilimiz general ismet İnönü neral ismet lnönü, bu sabah 
Ve Hariciye Vekilimiz Dr. S ofya'da bulunacaklar ve me-

Aras, dün Dubrovniktcn Bel· rasimle karşılanacaklardır. 
grada dönmüşler ve akşam Başvekilimiz, bugün Sofya· 
Sofyaya hareket etmişlerdir. da kalacak ve akşam Jstan-

Başvekilimiz, Belgrad da mu· bula hareket edecektir. 
azzam merasim ve coşkun Bulgar Kralı Boris, bugün 

tezahüratla teşyi olunmuştur. general ismet İnönünü kabul 
istasyonda toplanan binlerce 
halk, Başvekilimizi şiddetle 
alkışlamıştır. 

. lsvec Kralı • 
P~ris'teki İsveç mü-

esseselerini gezdi 

Kral Faruk 
Londrada hararetli 

bir surette kar
şılandı 

edtcek ve öğle ·ziyafeti vere· 
cektir. Öğleden sonra Bulgar 
başvekili Bay Köse lvanofla] 
görüşmelerde bulunacak olan 
general ismet lnönü, Sofya 
meçhul asker abidesine bir 
çelenk koyacaktır. 

[stanbul 20 (Hususi)- Yu· 
goslav gazeteleri, başvekilimi
zin• Sofya'da Bulgar devlet 
adamlarile yapacağı görüşme
lere büyük ehemmiyet atfet
mektedirler. 

Vreme'nin Sofya'dan aldığı 
bi; habere göre, bu görüşme
lerden sonra Bulgaristanın da 
Balkan paktına girmesi k1Jv· 
vetle muhtemeldir. 

Bay Mussolini, Salcumacure 

istasyonunun açılma törenini 

bizzat yapacaktır. 
----·~·- ._ __ _ 

Paris sinemaları 
Grev yüzünden 

kapandı 
Paris, 20 (Radyo) - Sine

ma ve tiyatro memur ve miis
tahdimlerinin grevi dü ilan 
edilmiştir. Bütün Pariste yal
nız birkaç sinema açık bulu
nuyordu, 

------,-----·---·~·~·-------~-------
Dün mütekabil tayyare 

faaliyetleri oldu 
. ·-ihtilalciler, Barselon fehrini bombardı-

man ettiler, zarar pek:azdır 

B. Bitlerle Lanz Bu ri ara 
sında konuşmalar oldu 

/ngiliz diplomatı bir muhtıra verdi fakat 
neşredilmiyecek, Hitler radikal adamdır 

Bag Bitler arkada:;ları ile birlikte 
Berlin, 20 (Radyo) - Avam ehemmiyet verilmektedir. Bay 

kamarası azasından Bay Unz LanzBuri, Bay Hitlcre bir 

Buri dün Bay Hitler tara- muhtıra vermişlerdir. Bu muh-
fından kabul edilmiştir. Bu tıra h A ld ğ d 

d 
. . , ususı o u un an neş-

esna a, Almanya harıcıye na- red'l · kt" 
ı mıyece ır. 

zın Von Noraht da hazır B La B . A 
bulunuyordu. ay nz urı, iman ga· 

Mülakattan sonra resmi bir zetecilerine vaki beyanatında, 
tebliğ çıkmıştır. Bu tebliğde, Bay Hitlerle konuştuğundan 
Almanyanın beynelmilel bir dolayı çok mütehassis oldu. 
konferansa hazır olduğu bil· ğunu söylemi~, Alman devlet 
dirilmektedir. Bu konferans, reisini uysal bulduğunu, bili· 
ister Amerika reisicumhuru vasıta anlaşmıya mütemayil 
Bay Ruzvelt ister başka bir gördüğünü Amerika reisicum· 
devlet reisi tarafından teklif buru Bay Ruzvelt, Fransa 
edilsin, Almanya iştirak ede· başbakanı Bay Leon Blum ve 
cektir. Belçika başbakanı Bay Van· 

Berlin, 20 (Radyo) - Bay zellandla olduğu gibi Bay 
Hitlerle Avam kamarası aza- Hitlerle de umumi meseleler 
sınaan Bay Linz Buri arasın· etrafında konuştuğunu ilave 
daki mükalemelere büyük eylemiştir. 

-----------·--·--·~~··--.~-~--~~--~ 
Venedik 
Mülakatı 

Elektrik f ab-
rikaları Paris 20 (Radyo) - İsveç 

l<ralı Güstav, diln Üniversiteyi 
liyaret etmiş ve müteakiben 
rnubtclif lsveç tebaasını kabul 
ettiği gibi, Paris'teki lsveç 

Londra, 20 (Radyo) - Mı
sır Kralı Faruk, Valide Kra
liçe ve prenseslerle birlikte 
dün akşam lngiltercnin Duv
vur iskelesine varmışlar ve 

Milislerden bir müfreze Bu mülakatta kont 
Barselon 20 (Radyo)- lhti· mi tebliğde, cephelerde mühim c· J b f k 

Belediyelere vergi 
verecek .. 

müesseselerini de gezmiştir. ----·---
Romanya prensi 
ltalyaya hareket et

mek üzere .. 
Bükreş 20 (Radyo) - İtal-

:Yada ikamet edecek olan 
Romanya Prensi Nikola, ika· ' 
tnct ettiği şatoyu tahliye etmiş 
'Ve hareket hazırlıklarına baş· 
laınıştır. ---·--·---
Hava seferleri 
lf ükümet bu hususta 
)eni proje hazırladı 

lstanbul, 19 (Hususi) -
liükumet, hava seferleri içinbir 
Proje hazırlamıştır, bu projeye 
ıöre, Türk topraklarında ha· 
Va seferlerile iştigal eylemek, 
}'alnız Türk vatandaşlarının 
hakkıdır. 

Memleketin muhtelif yerlerin 
de hava limanları tesis edi· 
lecektir. Şehirlerle halk kitle-
leri üzerinde akropasi hareket
ler, yeni projede şiddetle me

lltdilmittir. 

Kral Faruk 
Mısır elçisi Afiki paşa ile İn
giltere kralı altıncı Jorj na· 
mına kont Şava tarafından 
karşılanmışlardır. Kral, Lon
dra istasyonunda Mısır kolo· 
nisi ve binlerce halk tarafın· 
dan istikbal edilmiştir. 

Kral, talebe iken ikamet 
ettiği otelde bir daire isticar 
ederek burada yalnız kalacak
tır. Valde Kraliçe \ıe prenses· 
ler için bir köşk kiralanmııtır. 

lalcilere ait harp tayyareleri, hadisat olmadığı ve yalınız mi· ıyano ua u anaca 
dün Barselon şehrini tekrar lis tayyarelerinin faaliyette bu· 

bombardıman etmişlerdir. Atı· lundukları bildirilmektedir, 
Ayni tebliğde Cumhuriyetçile-

lan bombaların pek azı şehre rin, iki diişman: tayyaresi dü-

düşmüş ve bu itibarla hasarat şürdüklerinden bahsedilmekte 

~hemmiyetsiz olmuştur, lspanya'da havaların çok bo· 

Madrit 20 (Radyo)- Cum· zuk ve yağmurlu devam ettiği 
huriyetçilerin neşrettikleri res- ilave olunmaktadır. 

-----------~· .......... ---~--~----

Bay Oarani Macaristan 
hakkında ne diyor 

Çekoslacakya, Macaristanla anlaşmak 
imkanının mevcud olduğu kanaatındadır 

Budapeşte, 20 (Radyo) -
Macaristan başbakanı B. Da
rani, verdiği bir söylevde, 

Macaristanm sulhperver ol

duğunu ve ihtilaflı meseleler· 
de hukuk musavatı nazarı 
dikkate alınmak şartile bütün 
devletlerle anlaşmak istediğini 
söylemiş, bugünkü vaziyetin 
uzun müddet edemiyeceğini 

ilave eylemiştir. 
Bay Daraninin bu sözleri, 

Pı agda iyi karşılanmış ve Ma· 

caristanla Çekoslovakya ara

sında anlaşmak imkanının 

mevcud olduğu kanaati hasıl 
olmuştur. 

(Tan) gazetesinin Prag mu· 
habiri, Macaristan hakkında 
Çekoslovakya ricalile yaptığı 
mülakatı neşrederek diyor ki: 

"Prag makafili, Macaris-
tanın silahlanmasına muarız 

değildir. Şu şartlaki, Maca· 
ristan, ileride küçük antanta 

silahlarını çevirmesin." 

Bag Şuşning 
Roma 20 (Radyo) - Vene

dik'te vukubulacak olan bay 
Mussolini • Şuşning mülakatı 
için dündenberi hazırlıklara 
başlanmıştır. 

iki başvekilin görüşmelerinde 
İtalya Hariciye Nazırı Kont 
Ciyano da hazır bulunacaktır. 

Japon tayyaresi 
Parise gidiyor 

Bertin 20 (Radyo) - (Al
lahın rüzgarı) adındaki Japon 
tayyaresi, bugün Parise hare
ket edecektir. 

Elektrik fabrikalarının ka· 
zanç vergisine tabi olup ol
madıkları Maliye vekaletine 
sorulmuştu. Bu hususta gelen 
cevapta, elektrik fabrikası İş· 
letme işinin belediyelerin mec
buri hizmetleri arasında bu· 
lunduğu bildirilmiştir. 

Ticari muamelelerden sayı

lan elektrik fabrikası ve tesi

satı, belediyelerin ticari gaye 

takipeden müesseselerden ol
duğu için kazanç vergisi be
yannamesine tabi tutulacaklar 
ve kazanç vergisi vereceklerdir. ---·· ..... ---Hindistan 
Nazırı 

isyan hakkında ne 
diyor? 

Londra 20 (Radyo)- Avam 
kamarasının dünkü toplantısın· 
da Hindistan Nazırı Lord Zed· 
lan, Hindistanda baş gösteren 
isyanın, İngiltere aleyhtarları 
tarafından çıkarıldığını ve la
zımgelcn bütün tedbirlerin 
alındığını: söylemiştir, 



* * * 
Aman, ne mücize?. 
Hava, güzel bir gül kokusu 

ile doldu! Ve M.: Foseringev, 
bir kibrit çakarak baktı: 

168 

725 00 l69 

25 00 170 

Karşıyaka Alaybey rağbet S. 20 No. lı ev 

Yol bedestanı büyük bidayet hanı içinde 
83/ 15 eski No. lı dükkan 
Alsancak Hacı Bekir S. 109/2 taj No.lı 
dükkan. 
Tepecik Altay S. 8 No. lı oda ve dükkan 
Birinci Kordon balıkhane alında müzayede 
salonu. 

1162 
Lira K. 
12 00 

18 00 

16 00 
24 00 

160 00 
171 Hisar ca.:ni civarında mürabaıt çarşısında 

kızlar ağası hanı ve müştemilatı. 1050 00 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarı on beş gün müdd~tl~ 

açık artırmaya konulmuştur. ihalesi 29/4/937 perşembe gun\l 
•• •• •• w •• •• 
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5.:lıife 3 

Fratelli Sperco vapur 
ROYAL NEDERLAND ı DINAVYA 

acentası 

KUMPANYASI alacaktır. 
limanlarına yük 

"SATURNOS .. vapuru 10 ni· 
sanda limanımıza gelip AMS
TERDAM, ROTTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 

.. TRiTON,, vapuru 18 ni· 
sanda limanımıza gelip yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
V ARNA ve KÖSTENCE li
rnanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

KUMPANYASI 
"GUNBORG" vapuru 26 ni 

sanda ROTTERDAM, HAM
BURG, GDYNIA ve SKAN--
Ceza gören esnaf 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULlA" vapuru 21 
Nisanda gelip PiRE MALTA 
ve MARSIL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"SUÇEAVA" vapuru 19 mn· 
yısta gelip MALTA, CENO
V A ve MARSIL YA limanlari 
için yük alac&ktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
İlandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerin· 

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
biııası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 

N. V. 

W.F. H. Van 
Der Zee 
& Co. 

•• 

Birinci Kordon Rees binası 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 

Hamburg THE ELLERMAN LINES L TD . 
" X " vapu;u 12 mayısta .. LESBIAN" vapuru 19 mart· 

beklenilmektedir. ROTTER-
DAM, HAMBURG ve BRE- ta LONDRA, HULL ve AN-
MEN için yük kabul eder. VERS'ten gelip yük çıkara

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXCHANGE" vapuru 17 

Nisanda beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

"EXMINSTER" vapuru 26 
Nisanda beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

cak ve ayni zamanda LON-
DRA ve HULL için yük ala
caktır. 

"GRODNO,, vapuru 8 ni
sanda LONDRA, 1-IULL ve 
ANVERS'tcn gelip yiik çıka

racak ve ayni zamanda LON
DRA, HULL için yük ala

caktır. 

20 Nisan 937 

Belediye tenbihatına riayet 
etmiyenlerden bazı esnaf, be
lediye enciimenine verilen 
raporlar üzerine nakti çeza
lara çarptırılmıştır. 

müracaat edilmesi rica olunur. SE.RI SEFERLER "OPORTO,, vapuru lima· 
mmızda olup LlVERPOOL ve 
SWENSEA'dan > iikünü tah
liye ediyor. Ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKOV 

. .,. Teldon: 4142/4221 /2663 AMERiKAN EXPORT LINES 
IWQ ' AWs tı' PiRE AKTARMASI 

lznıi r· 1 ii rı Mtf nst ca t ı 
Tiirk f\ııoııim Sirk eti 

' Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşla 

...... Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRİ KANDEMiR oğlu 

Yakında 
fzmir gazetele· 

tinde çalışan beş 
tl:lubarrir arkada· 
flıı hazırlamakta 
Olduğu bu mü· 

ltenımel eserde 
tsenin tarihi, coğ· 
tafi malumntını, 
İstibsalat, ihracat, 
~iiltür, bayındır· 
ı)( hareketlerini 

~ıkıyor 

hol resimli olarak 
lıutaenk.sınız. 
lOrkçe

Fransızca 
Bu kadar mii· 

~C"'mcl ıbir eser. 
l:ı;ede ilk defa 

1'.ıyor. Egedeki 

~•anatika, bora· 
tler, rneı,ıhur şe· 

lıirler hakkıııclıı 
~r•nılan maliımal 

il eserde kola)· 

~ Lolunacıığı ı;i· ~~ 
h~ Yerli ve ccııc 

l hütün lllİ.l '$3C· 

'eterin, lıiitt.ı kli
Çllt csuafın cblıi 
'dre leci b:ılunJ· 
talctır. 

:Eserin tertibi· 
tıe T· h ıcaret m ıt-
~115ında b'\şlau· ~ 

·~tır. Tafsilat ""'""'"""'"" 
.\ 
, ll•dolu m ıtb:ı ,. gı~*-:1 
r.1tıda 2776 tcle-
~tı tıurnara3ıuılaıı 

' •tıahilir. 

1/ 

' J 

1 

•• lzmirPamukMensucatı 

"EXETER,, vapuru 23 Ni
sanda PlREden BOSTON ve 
NEVYORKa hareket ede-
cektir. için yük alacaktır. 

Seyahat müddeti: "FLAMINIAN" vapuru 5 nİ· 
PlRE-BOSTON 16 gün sanda LIVERPOOL ve SVEN-

PIRE-NEVYORK 18 gün SEA'dan gelip yük çıkaracak 

ROMANYA SEYRÜSEF AtN ve ayni zamanda LIVERPOOL 

İC~ARESİ vekGLASGOV için yük ala· Zengin Bir Servetin Anahtarı Olan Yeni Plan Başladı 
BÜKREŞ ca tır. 

"DUROSTOR., vapuru 2 Ma- THE GENERAL STEAM NA- ı ·o·-· k ... t- 1 M .. cel it 
yısta beklenilmektedir. KÖS- VIGATION Co. LTD. o or l. RIZA 
TENCE, SULINA, KALAS "AD JUT ANT" vapuru ni- AJ• A ~ L 1 
için yük kabul eder, KALAS san nihayetinde gelip LON- 1 gct..11 
aktarması olarakta umum ORA için yük alacaktır. Çocuk Hastalıkları Sür' at, zarafet 
TUNA limanları için yük ka- Tarih ve navlunlardaki deği- . mütehassısı Ve ehveniyet 
bul eder. şikliklerden mes'uliyet kabul I lkinci~?ı!r~~okal45r0 · 68 YENi KAVAFLAR Çarşısı 

JOHNSTON WARREN LINES edilmez. 1 n + 111- + • Numara : 34 

L TD - LIVERPOOL -
" JESSMORE" vapuru 9 

mayısta beklenilmektedir. Ll
VERPOOL ANVERSten yük 
getirecel.ttir BURGAS, VAR
NA, KÖSTENCE, SULINA, 
KALAS ve IBRAIL limanları 
için yük kabul eder. 

SOCIETE ROYALE HONG
ROISE DANUBE MARITIME 

"SZEGED" vapuıu 19 Ni-

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

SıhhatEczahclnesınde 1 
bulunuı· sanda beklenilmektedir. BEL· I ' 

GRAD, NOVISAD, BUDA- ··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
PEŞTE, BRA TISLA VA, LINZ 
ve VIY ANA limanları için 
yük alır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS· 
LINJE - OSLO 

"BOSPHHRUS,, motörü 19 

Nisanda beklenilmektedir, ayni 
gün HAYFA, DIYEP ve umum 
NORVEÇ limanları için yük 
kabul eder. 

"SARDINY A,, motörü 22 

Mayısta beklenilmektedir, ayni 
gün PiRE, ISKENDERIYE, 
DIYEP, ve NORVEÇ liman
ları için yük kabul eder. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

# • ' ~ '>- r' • • ... 
Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Hataylıların Sirkecideki tezahüratları 

atayın ana yasasını tanzim edecek 
komisyon yarın toplanıyor 

---------------~~-~-

Hariciye Müsteşarımız; Sancak meselesinin 15 güne kadar ta-
mamen hal edileceğini ve Ha tayın refaha kavuşacağını söyledi 

İstanbul 20 (Hususi) - Hatayın anayasasını hazırlıyacak eden kararları tatbik mevkiine koyacak olan metinler hazır-

ı k · arın Cenevrede toplanacRktır. lanacak ve konseyin tasdikine arzedilecektir. 
o an omısyon, y B h S . . .. 1. v. k .. kt ç·· k'. 

K · · · l · f k d k h fmiz Hariciye u ususta urıyenm soy ıyecegı te soz yo ur. un u 
omısyon ıçtı .. a a~ına ış. ıra . e ece eye ı .. ' mesele Türkiye ile Suriye arasında bir ihtilaf mevzuubahs 

müsteşarı Nu~an Rıfatın rıyasetınde olarak dun Cenevreye değildir. Biz, 1922 de Fransa ile akdettiğimiz muahede de 
hareket etmiştir. Murahhas heyetimiz, bundan evvelki içtimaa Hatayı, hiçbir vakit Suriyenin bir parçası olarak tanımadık. 
giden zevattan müteşekkildir:. Bu defa işimizin 15 gün zarfında biteceğini ve konsey top· 

Numan Menemencioğlu, Istanbuldan hareketinden evvel lantısından evvel herşeyin ha7ırlanacağını ümid ediyorum. Ar-
gazetecilere şu beyanatta bulunmuştur:. . . tık Hatayın refaha k~vuJması. za~~nı yakındır.,, ... 

- "Cenevrede toplanacak olan komısyon, anayasa ve hızım Numan Menemencı oglu, Sırkecı ıstasyonunda kendısını teş-
hazırladığımız statokoyu ihtiva eden iki proje ile Fransız yie gelen Hataylılarla görüşmelerde bulunmuş, kendilerine: 
murahhaslarının noktainazar farklarını gösteren projeler üze· - Davamız için imanınız kuvvetli mi? 
rinde müzakerelerde bulunacaktır. Sualini sormuştur. Hataylılar hep birlikte : 

Bundan sonra Milleti Cemiyetinde Hatayın istiklalini temin - Çok kuvvetlidir. Sonuna kadar .. Cevabını vermişlerdir. ............ 
Kontrol dün gece yarı- Motörleştirihniş Kıtalar 

sınd~ın itihareıı haşladı 
-·--27 devletin fili bir şekilde birleştikleri 

ilk defa müşahede ediliyor 
Paris 20 (Radyo)- ispanya 

sahillerini kontrol için alınan 
tertibat, clün gece yarısından 
itibaren tatbik mevkiine girmiş
tir. Bu kontrola, 27 devlet iş· 
tirak etmiştir. Bu kadar dev
letin müşterek bir halde ve 
fiilen hareket ettikleri ilk defa 
görülmüştür. Kontrol, dün gece 
evvela Bordo'da başlamış ve 
mezkur limandan ispanya su
larına hareket eden bütün va· 
purların hamulesi inceden in
ceye araştmlmıştır. 

ispanya sularındaki donan· 
malar, gelen geçen vapurları 

kontrol etmeğe başlamışlardır. 
Londra, 20 ( Radyo ) -

Avam kamarasının dünkü iç· 
timaında muhalifler tarafından 

yeni gürültüler olmuştur. Ha· 
riciye nazırı Bay Eden, geçen 
Perşembe günü söylediklerin
den başka yeni birşey söyliye
miyecegını beyan etmiş ve 
hükumetin, İspanya vaziyetini 
büyük bir dikkatle takip et
mekte bulunduğunu, gönüllü· 
lerin geri aldırılması için mu· 
haripler nezdinde müşterek 
bir hareket yapılacağını ilave 
eylemiştir. 

Cebelüttarık 20 (Radyo) -
İspanya sahillerinde başlıyan 
olau kontrola iştirak edecek 
İngiliz donanmasından bir filo 
buraya gelmiştir. 

Hud zırhlısı ile (Şok Spir) 
kruvazörü, dün gece Sen Jan 
dö Luza dönmüşlerdir. 

~~~~~~---.--··~-...------~~~~~ 

Ormanların 
Mu haf azası için vi· 

layetçe tedbirler 
alınacak 

Haziranda mer'iyyet mevki· 
ine girecek olan orman kanu
nunun yanlış anlatılmış ve an· 
laşılmış olmasından, köylünün 
birkaç senelik odun ihtiyacını 

temin maksadile Devlet or· 
manlarına saldırdığı, yolsuz 

ve kanunsuz kat'ıyat yaptığı 
anlaşıldıçından, Ziraat Vekaleti 
Valiliklere bir tamim gönder
miştir. 

Vilayetimize de gelen bu 
tamimde, Cumhuriyet kanun
larının bütün köylü ve halk 
ihtiyaçlarını temin ettiği, boş 

yere vehme kapılarak memle
ket servetinin baltalanmasının 
da cezayı icab ettirdiği bildi
rilmekte ve vilayet dahilindeki 
ormanlar üzerinde çok sıkı 

tekayyütlerde bulunmak üzere 
alakalı memurlara tetkikler 
yaptırılarak kat'ıyyat vaki ise 
tahri blerin derecesinin tesbiti 
ve suçlular ile bu vaziyeti hoş 
gören memurlar hakkında ta· 
kibata geçilmesi ıçın azami 
tedbirler alınması bildirilmek
tedir. 

Hamid gecesi 
Yarın akşam Halkevinde 
bUyük şairin hatırasım 

yfidedelim 
Yarınki Çarşamba günü ak· 

şamı saat 20,30 da büyük ve 

layemut şairimiz Abdülhak 

Hamidin ölümü münasebetile 

Halkevinde ( Hamid gecesi ) 
tertip edilmiştir. 

Büyük şairin ölmez hatıra

sını yad için lzmir gençliğinin 
tahminimiz fevkiinde bir ka· 

dirşinaslık göst~receğini umarız. ...... 
Manisa bağları 

Zarar yüzde 20- 40 
arasındadır 

Son günlerdeki soğuklardan 

Manisa ve havalisindeki bağ· 

ların zarar gördüğü malumdur. 

Türkofis fzmir şubesi, zarar 

nisbetini tesbit için mahallin
de tedkikat yaptırmış ve ne· 
ticede, zararın yüzde 20 ve 
bazı yerlerd~ de yüzde 40 
olduğunu meydana çıkarmıştır. 

Ancak, soğuktan en ziyade 
müteessir olan yaşlı bağlardır. 
Ve bunların uçlarında bulu
nan filizler elan büyümekte, 
yeni salkımlar doiurmaktadır. 

Yarının harplerinde ne dereceye 
kadar iş görebilecektir 

[ Baştara/ı 2 inci sahi/ ede] 1 
zabitler var; orduyu sevkeden 
kumandanlar var. ,, 

Bunlar, sorulan bütün sual· 
!ere kafi derecede cevap ver· 
miyor mu?. 
Herşegden evvel makine 
Herşeyden evvel ordunun 

makineleşmesine ehemmiyet 
veren zaferin ancak makine 
ve vasıta üstünlüğü ile elde 
edileceğini ileri sürenler de 
şöyle diyorlar: 

Roma ordusunda bir kısım 
asker vardı: Bunların ne si· 
!ahları vardı, ne de zırhları 

Bu askerler, ihtiyat olarak 
bulundurulur ve orduda ölen· 
!erin silahları, zırhları kendi-
lerine verilerek çarpışmaya 

sokulurdu. ;Fakat, icabında 
da "yumruklarile ve taşlan 
muharebe ederlerdi. 

Bunu bize o zamanların 
meşhur tarihçisi Tite Live öğ· 

retiyor. Fakat"' bunları söyler

ken bu silahsız ve zırhsız 

zavallılara acıyora pek benze· 

miyor; bir muharebede onlar

dan ne kadar telef olduğunu 
da işaret etmiyor. Fakat, her 

halde bu askerler pek çabuk 

telef oluyorlardı veya bir çar· 

pışmada hemen hepsi kaçı· 
yordu ... 

Gene o devirlerde harp 
silahı olarak kullanılan "Aries,, 

denilen bir alet vardı. Bu, 
büyük bir kütükten ibaretti 
ve baş tarafında büyük bir 
demir külçesi vardı. Askerler 
bunu, hepsi bir arada, omuz· 
larının üzerinde, ellerile kal· 

dırırlar ve bütün kuvvetlerile, 

hisarlara vururlardı. Bu dar
beler altında hisar nihayet 
dayanamaz, yıkılırdı. 

Burada iki şey görüyoruz: 
Birincisi, silahsız askerlerin 

muharebede bir işe yarama· 
malan ve bir çarpışma esna· 
sında kaçmaları; ikincisi, bir 
zaferin ancak bir aletle elde 

İçgözlerde de mahsul bulun· 
duğundan, bu zararın telafi 
edileceii sanılmaktadır. 

edilmesi. 
Romalıların bu harp aletle· 

rini kullanarak da kendi içle
rinden ne k&dar telefat ver· 
diklerini de bize ne Virjilius 
söylüyor ne Ciceron. Fakat, 
şu muhakkak ki bu aletin 
böyle büyük bir güç sarfile 
kullanılması; bir hisar yıkarken 
bizzat onu yıkanlardan birçok 
ölü vermelerini icabettirmekte 
idi. Karşı taraftaki düşmana 
telefat verdirmiyen, ancak hi· 
sarları onların üzerine yıktığı 
zaman telefat verdiren bu alet, 
bilakis onu kullananlara zarar 
veriyordu. insan gücünün Üs· 
tünde bir gayret istiyen bu 
ağır alet, bu suretle, ue ka
dar sakat bir harp silahı 
olduğunu gösteriyor. 

işte, zaferin kazanmasında 
büyük bir amil olan makine· 
nin; ayni zamanda, mütekamil 
olmasında kendi tarafına za
rar vermemesi ve mümkün 
olduğu kadar az kişi ile kul
lanılmasını icabettiren bu mi
sali zikretmekle de iktifa ede· 
biliriz. 

Fakat, bu son cümlede işa
ret edildiği gibi, mümkün ol
duğu kadar az insan kullanıl
ması da bu günkü silahlı ve 
makineli ordu mefküresinin 
isabetini gösterir. 

Orduda insanın büyük bir 
rol oynadığını ileri sürenlerin 

fikrini biz de kabul ediyoruz: 
Evet, makineleri idare ede-

cek, kullanacak olan insandır. 
Fakat, onların da şunu kabul 
etmesi lazımdır ki bu insan 
ne kadar az kullanılırsa o 
kadar iyidir: Kuvvetler daha 
az sarfolunur; bir arada daha 
uzun müddet toplu duran 
kuvvetler o nisbette fazla se
mere verır. 

işte, makinenin gayesi in
san gücü, boş yere sarfetme
mektir. 

Makinenin harpteki mühim 
rolü de inkar edilemez. Gül· 
lelere karşı açılan göğüsten, 
herhalde, zırhlı bir otomobil 
daha emin bir çarpışma sila· 
hıdır. 
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Karatanos vaki devete gayri 
ihtiyari geldi.. Fakat •• 

Haydi.. Seni hanımım 
bekliyor. Hanımım konağın en 
gözde ve en güzel kadınların· 
dan birisidir. Bu davet senin 
başına konmuş bir devlet ku
şudur. Haydi gel.. Hala dü-

.. 1 
şunme .. 

Rum delikanlı kıza dikkatle 
baktı. Bu kız Rum değildi; 
fakat mükemmel surette Rum· 
ca görüşüyordu. Şimdiye ka
dar da bu kıza hiçbir yerde 
tesadüf etmemişti. Kızın sima· 
sında kötülük emareleri yoktu. 

Ve: 
- Kızım, bana kim oldu· 

ğunu söylemez misin? Diye 
sordu. 

- Ben mi palikaryam, ben 
Ali paşa konağının en güzel 
hanımının hizmetçisiyim .. 
-Sakın Hapnenin olmasın. 

- Hayır, delikanlım. Benim 

hanımım, sade konağın, sade 

Yaoyanın değil, bütün cihanın 

en güzel kadınıdır. Senin söy· 

lediğin hanım, benim hanı· 
mımın eline su bile dökemez. 

- Kimdir bu hanım? 
- Zehra.. Çerkes güzeli, 

dünya güzeli Zehra .. 
- Zehra hanım mı? 
Ve, palikarya hayretinden 

dondu kaldı. Zehrayı bütün 
Yanya bilirdi? Bu kadın ka
dar güzel bir kadın belkide 
cihanda yoktu. 

Vakıa, Zehrayı görenler pek 
azdı. Fakat güzelliği dillere 
destan olmuştu. Bu güzel ka-

dm kendisini niçin istiyordu? 
Palikarya, ihtiyarsız olarak 
k~ndi kendine : 

- Bre, bre . . -dedi· yoksa 
Ali paşanın sarayının bütün 
kadınları bana aşık mı oldu· 
lar? Yoksa.. Başıma bir ço· 
rap mı örmek istiyorlar? Bu 
kızcağızın casus olmadığı ne 
belli? 

Delikanlı, hizmetçi kızın yü
züne baktı. Hayır.. Bu kız saf 
ve samimi idi. Bu kızın göz
lerinde hile ve hud'a yoktu. 

Kızcağız, 

- Bana bak delikanlı -dedi
hanımım seni buraya tehlike· 
sizce çıkarabilecektir. Seni 
tehlikeye düşürmek aklımız· 

dan bile geçmiyor. Senin iy· 

!iğini istiyen bir rum kızma 

inan! Benim hanım çok kibar 

ve iyi kalblidir. Haydı gel. 

Ya .. Sen de Rum mu· 
sun? 

Evvet. . Sözlerime, ko· 
nuşma tarzım sana bunun 
göstermiyor mu? 

· Arkası var • 

Zayi 
Manisanın Danişmend Ha· 

lil mahallesi Kurşunlu ilk 
mektebinden aldığım ahadet· 
nameyi zayi ettiğimden yeni· 
sini alacağım cihetle eskisinin 
hükmü olmadığı ilan ederim. 

Manisanın Danişmend Ha
lil mahallesinden Karagöz 

Mehmed kızı Huriye 

Alman -'Rus anlaşması 
mümkündür müdür? 

(Baş taralı 2 inci salıif ede J 
hangi bir harp hadisesine 
karşı Alman harbiye nezareti 
tarafından h1\zırlanmış olan 
gizli planların ... ; baştan başa 

yeniden tetkikini lüzum kıldı. 

Alman erkanıharbiyesi yük
sek zabitleri, Almanya ıçın 

mevcud ve mümkün en kuv· 
vetli askeri ittifakı temin ede· 
bilmek gayesile Rus general
lerile gizli bir entrikaya giriş· 
tiler. 

Bu gizli konuşmalar öyle 
bir safhaya girdi ki, Alman 
ordusu liderlerinin bu faaliye· 
tinin Hitlere bildirilmesi müb
rem bir hal aldı. 

Generallerinin arzetmi.,. ol
duğu malumat, Hitlerde der· 
hal bir tesir uyandırdı. Ve 
Almanyanın başlıca askeri 
mütehassısı olan general Lu· 
dendorfa haber gönderdi. 

işte son defa resmen, "di· 
ni meseler,, etrafında bir gö
rüşme olarak tavsif edilen 
"Hitler - Ludendorf mülaka· 
tı,.nın sebebi budur. 

"Dini,, mahiyette gösteri· 
len bu ko;ıferansa harbiye 
nazırı Fon Blom berg ve hava 
nazırı general Göring de da
vet edilmişti. Ve Ludendorf 
elinde şişkin bir harita cüz· 
danile geldi. 

Haber verildiğine göre, Al
man askeri şeflerin Hitler'i, 
Rusya'ya karşı takınmış olduğu 
vaziyeti tadil etmeğe ikna için 
ileri sürdükleri iddia şu yol· 

dadır: Alman askeri şefleri, 
"Harbı umumi esnasında Rus· 
lar, Almanlarla birlik olsaydı, 
merkezi devletlerin ittifakı, 
dünyaya meydan okuyacak de· 
recede kuvvetli olurdu,, de· 
mişlerdir. 

Ayni şefler, Almanya'nın 
garbi Avrupa'da seçeceği müt· 
tefikler ne kadar kuvvetli olur 
ise olsun şark hududundaki 
memleket düşman olarak kal· 
dıkça Almanya'nın daima teh· 
likeye maruz bulunacağına 
işaret etmişlerdir. 

G~nerallerin bu izahatı Hit· 
ler üzerinde bir tesir yapmışsa 
da, o, son defa aktedilen 
Alman - Japon ittifakını ileri 
sürerek bununla Sovyet Rus· 

yaya müessir bir surette mu· 
kabele edilebileceğini söyle· 
miştir. 

Bununla beraber, Hitler, 
birdenbire çıkmış olan bu 
meseleyi etraflıca tetkik etmek 
için bir haftaya ihtiyacı oldu· 
ğunu bildirmiştir. 

Bu müddet de bitmiş bulu· 
nuyor. Hitler, her buhran 
esnasında tamamen itimat et
tiği askeri eksperlerinin mii-
t~leasına iştirak edeceğe ben· 
zıyor. 

Bu suretle, Alman diplo· 
matik hayatının gittikçe büyü· 
yen bir kısmını teşkil eden 
şifahi Sovyet Rusya hücuın
larına bir nihayet verilmiş 
olacak ve Almanya ile Rusya 
arasında yakın teşriki mesaiye 
yol açılacakbr.,, 


