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Kanunlar .... 
Süs olsun diye 
yapılmamışlardır 

- BaştaıaJı ı mcı sayfada -

kama aylnn hareketlerinden 
dolayi hiç bir sinema aahip Ye 
mlldOrönDo takibata muu kal
dığını iıitmetlik. F Mat •-
larda kucakbld b ....... 
tutunuz da her Ja11a ,.ı.c. 
çocuk bulunl!uğuna ıahit olduk. 
Acaba bizim glrd&klerimizi ha 
kanuaa tatbika memar olular 
g6rmemiıler midir?. ŞOphesizki 
g&rmüşler, fakat kanuni vazife
lerini babrbyamaautlıudır. 

Bizim blylk hatalarımızdan 
biri de şudur ki yapılan işlerin 
hatasından dolayı memurlan• 
mıza mesuliyet tevcih ediyoruz. 
Fakat kendisine mevdu vazi
feleri yerine getirmediğiDden 
dolayı sual tevcih edilmit me
murlan rastlamakta çok zorluk 
çekiyoruz. işte şu ele aldı
iımız bidise bo noktai na
zar için de en canb bir ör
nektir. Bizce kanuDlar aliı 
olıun diye yapılmamı9lar· 
dır. Hepsinin istihdaf eylediği 
bir gaye vardır. Şimdi soru· 
yor uz: 

Sağlık kanununwa 167 inci 
maddesinin sarahatine rağmen 
ainemalara niçin klçlk çocülar 
kabul ediliyor? Şimdiye kadar 
bu kanun hükümlerinin yerine 
getirilmemesinden dolayı meı· 
ul olma11 llzımgelen makam 
hangisidir? 
~akkı C>oako*ı'U. 

'.' 
Arap Osman 

Yedi •J hapse 
mahkUm oldu 

Birkaç ay eyvel sabıkalı anp 
Oımanla arkadaşı Mustafa bir 
meyhanede kafalannı tatsllle
miılerdi. Üzerinde ldllliyetli 
mikdarda para bulunan Mus· 
taf a kendini bilemi1ecek ka· 
dar sarhoı olmuıtu. Mustafa 
kendine geldiği zaman cebin· 
deki ( 260 ) liranın çalmdağuu 
g&rmilf ve derhal zabttaya 
mirıcaat etmitti. Atıp Oamaa 
Baraaya kaçbjından orada 
yakalanmıt Ye ıebrimize geti· 
rillDİflİ. Sabıkahnın ikiad Salla 
cezada mubakemeıi hitam bal
muı ve auçu sabit oldqpdan 
yedi ay bapaioe karar veril
miflir. 
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Ekmek içine esrar 
koymuş 

Adliye nezaretban~iae mu· 
hakeme edilmek için getirilmiı 
olan Hüseyin adında birine 
ekmek veren akrabasından 
Bahriye adındaki kadının ek
metin içine 3 gram esrar sok· 
'tuğu g&rOlmüş ve Bahriye ile 
Hüseyin bu suçlarından dolayı 
da mahkemeye verilmişlerdir. 

Elişleri sergisi 
Vali Faılı Güleç dün akfAID 

üzeri Halkevine giderek orada 
açılmış o lan ev ve elifleri ser· 
gisini ziyaret etmiotir. 
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Mücadele cemiyeti 
irşat konferanslanna 
devam ediliyor 

Veremle MBcadele cemiyeti 
irıat ve propaganda konferan .. 
farı serisine devam ediliyor. 
Diln öğle vakti Göztepede Kız 
enatitüslinde Dr. Ktmal Şakir 
tarafından "Verem ve verem
den korunma çareleri,, menuu 
etrafmda bir konferans •eril· 
miştir. 

Konferanılann d1Jrdllnclı8 

cuma günil aaat 12.30 da Kar• 
ııyakada Kız mualliaa melde
binde verilecektir. 

Turizm işleri 
Tnrkofis riyaseti, lzmirde 

turizm işlerinin inkifafı içia 
alınması Jiıımgelen tedbirler 
hakkında vilayetin mütaliasmı 
sormuştu. Dlln belediyede vali 
Fazlı GOleç'in baıkanlığı alhn· 
da bir toplantı yapılarak bu 
husustaki sorulara verilecek 
ce•aplar teıpit ec:lilmiftir. 

Zeytinciliğimizin in· 
kişafı temin edilecek 

Zeytiociliğimizia inkişafı içia 
alınacak tedbirler &zerinde 
görütülmek üzere zeytin mm
taka müta~as11slan ziraat ve
kAJeti taraftndın Ankara1a 
çağırJlmıılardır. Miltabaımlar 
Ankaraya fidecekler ve Zi
raat •ekili Muhlis Erlrmenin 
reiıliğinde içtima edeceklerdir. 

Bu toplanbda zeytin itleriyle 
alikadar mebuılanmızın da bu· 
lunacaklan haber ahnmıthr. 

llfllll-

Tehdit mektubu mu? 
CumaoYaıında Niyazi adında 

bir şahsın bazı defa Samsunlu, 
bazı defa TrabzonJa ve bazı 
defa da diğer memleketlerden 
olduiunu sZSyliyerek muhtelif 
hüviyetlere bOründOğü zabıta
nın nazarıdikkatini celbetmiı 
ve kendisi Adliyeye verilmiştir. 

Niyazi adliyeden kefalete 
raptedilerek serbest bırakılmıt 
ve bu defa da kiye dönftnce 
baıka bir marifet yapmıthr. 
Niyazi, Cumaovası Parti Bat· 
kanı lbrahinı Baykuş'a bir teh· 
dit mektubu yazarak yüz lira 
iatemiftir. lbrabim Baykuş bu 
mektubu derhal mahalli Jan-
darma Kumandanbğına vermİf 
ve Niyazi tekrar yakalanmıştır. 
Mektubu kendisinin yazdığı 
anlqıldığındaa Adliyeye veril
miştir. 

Defterdarlığın bir kararı 

Onüç bin kişiye ecri misil 
tahakkuk ettirildi 

Üç milyon lira tutan ecri misillerin 
tahsiline başlanmıştır • 

Milbadil ve gayrimübadilleri 
yakından alAkadar eden mllbim 
bir mesele baklunda maliye 
vekileti ve defterdarlık ara-
11nda muhabere cereyan et· 
mektedir. 926 Ye 927 aenele· 
rinde mObadillere ve gayrimü· 
badillere tahsis suretile •erilen 
emlakten bazıları bilahare muh· 
telif sebeplerle geri alınmış ve 
iskln idareleri kararile bu ev• 
lere girenler flzuli pgil sayı· 
larak bulanduklan evlerden 
çıkmak mecburiyetinde kal• 
mıtlardı. 

Tahaiı kararları kesbi kat'iyet 
etmiyerek ba evlerden çıkan· 
lanlana oturdukları zamana ait 
ecrimiıiUerin tahsili cihetine 
gidilmiştir. 

Ôğrendiiimiıe gare yalnız 
lzmir ıebrinde bu auretle ta· 
hRkkuk ettirilen ecrimisiller 
üç milyon lirayı aımaktadır. 

Defterdarlık ve emlaki mil· 
liye idareli o zamanki talı9iı 
kararlarını eliyerek ftbuli şagil 
vaziyetinde kalmış olanlar bak· 
kında ecrimiail tahakkuk ettir· 
mit ve bunlann tahsili emval 
kanunu mucibince tahsili cibe· 
tine gltmiıtir. 

Bu hafta, defterdarlık tıh· 
ıildarlan ihbarnameleri ali· 
kadar mlibadillere tevzi etme
ie batlamıılardır. 

Ôjrendiğimize gGre ortada 
bu ecrimiıillerin tahakkuk ve 
tauili borçlar kanunundaki sa
rahate gGre yapılmaktadır. Ba 
gibi borçlann affedilclikleriae 
dair yerilen baberJerin bakika· 
te uymaclaja alyleamektedir. 

Ancak ortada mllnuıı zaman 
meselesi mevzuubahstir. Def
terclarhk bu busuta hukuk 
m8pvirlerile temaılar yapma· 
ğa baılamıfbr. Eerimiıil da••· 

Sadıkzade vapuru 
Dün Mersinden limanımıza 

ıelme•i beklenen Sadıkzade 
vapuru havanın muhalefetinden 
dolayı gelememiıtir. Vapur 24 
ıaat teahbürle bugün limanı· 
mıı.a gelecektir. ............ 
Mahkemelerde 
müşahedeler 

Olti Ukmektebi talebesi, baş· 
larmda muallimleri olduğu hal· 
de dün öğleden aonra adliyeye 
gelerek tetkikler yapmışlardır. 

larıada beş sene olan müruru 
zaman me1eleıi, temyiz mah
kemesinin verdiği bir kararla 
on seneye çıkarılmışbr. 

Bu itibarla hazine, mübadil 
ve gayri mObadillere ait 13000 
dosyayı icraya vererek bunla· 
na tabıili cila etine gitmiıtir. 

Buna mukabil haklarında 
ecrimisil tahakkuk ettirilenler 
de allkadarlara müracaate baş· 
lamıılardır. Danlardan b81:ılan 
o samaa metken buhranı kar• 
psında •e hakla mlikteseple
rine kar11lık olarak gösterilen 
evlere girdiklerini, bilibara 
kendilerine taluis edilen diğer 
e•lere geçtiklerini, bu itibarla 
hakkı mükteseplerinin bükü· 
metçe de kabulü suretiyle ken
dilerinin füzuli şagil aaytlamı
yacaklarını s&yliyorlar. 

Yine hususi surette öğren
diğimize göre milli em!Ak ida
resi bu hususta yapılacak iti
razları ehemmiyetle nazarı iti· 
bare alacakhr. Haklarında 
ecrimisil tahakkuk ettirilen· 
lere bu ecrimisillerio tahsilin
de bua kolaybldar gösterilme· 
si de milmkiindllr. Bu gibi 
muameleler araııada reımi da
irelere o zaman tahsis edilen 
binalarla memurlara verilen ev· 
ler de vardır. 

O zaman bmirde meıken 
bubram olduju için Milli em· 
ilk iclareıiae ait olması lazım 
gelen bu evlere birçok kimse
ler ve muhacirler yerleıtiril· 
mifU. 

8a iıia muhabere ıafbaaı 
pek yakmda neticelenecektir. 
Mali1e Veklletinin allkadar 
vatanclatlan biiylik bir sıkınh 
içinde bırakmayacak bir şekil 
bulacağı malıakkak gürülmek· 
tedir. 

Narlıdere cinayeti 
Narlıderede muhtar Hnseyoi 

öldllrmekle maznun İsa ile Ha· 
san ve bu oları bu cinayete teı • 
vik etmekle suçlu Zübrenin 
muhakemelerine dün ağırceza
da devam edilmiştir. Dünkü 
celsede 19 şahit dinlenmiştir. 
Şalaitlerin çoğu, bunJarm muh· 
tar intihabı meselesinden ve 
Zühre tarahndan teıvik aure
tiyle bu cinayeti işlediklerini 
söylemiflerdir. Muhakeme baı· 
ka bir gllae baralulmıtbr. 

SiNEMASI 
Umumi arza Oıerine yalnız üç glia için iki şaheser filim birdea 

1-MIŞEL STROGOF 
,. .. , _,,., • ', , • ;'/ .. ' i' ' ... 

BaJl'a• pleri lzmirde rekor kıran hirikalar filmi 

2·KIE«IK 
CLAUJ>ETTE COLBERT'ia yaratbfl nefiı bir aşk rotbant 

AYRICA : P ARAMUNT ( En son dlinya haberleri ) 

TÜRK DONANMASININ Yunanistanı ziyareti 
Seaaı Sutlan : Mifel Str«>sof 3-7 Kank Hayatlar 5-9 

Niçin 
Fiatler yükseliyor 

--·· ----

Son günlerde hava1ici saru· 
riye fiatlerinde glılerl çelen 
bir yOkıelme mOıahede edil
miştir. Ekmek Eiati 9 kuruş 7S 

Pazar günü aanumden 10 kuraı 2s ... ti· 
me fıt&aca.tbr. KeJUD eti 35 

Bucada 15ır kOfll... kanttan elli lıaruta çıkmışhr. 
yap•lacahtlr Kömlr peralreede olarak alh -

Atletizm federuyoeua•o ter· altı IKı;ak lrurat• utıhyor. 
tip ettiği kır koşusu pazar Tereyağı, zeytinyağı, peynir, 
gOnB Bocada at koşaıa nha· ve hububat fiatlerinde de gö· 
ıında yapılacakhr. Koıunuo ze batan bir yükselme vardır. 
mesafesi 5000 metredir. Alnıanya fazlaca deri çekme-

Kar koıularana herkes gire· ğe başladığı için deri fiatleri de 
bilir. Lisans aranmıyacakhr. yükselmiıtir. Öğrendiğimize aıs· 
Milsabakalan bir hakem heyeti re Ticaret odası bu hususta 
takip edecektir. Heyet tanın- tetkikat yapacak ve bir rapor 
maş atletlerimiıden ve eski bazırhyacaktır. 
Tilrkiye şampiyonlarından Al· -
teyh Sait, Fehmi, Bahaettin, Bu nasıl iş? 
Şerif, Hnıeyin, Mümtaz, Ali· Urlanın Yelki köyü tütüncü· 
ettin, Agih ve Ahmet Ôıgir· )erinden bir grup vilayete vu· 
ginden milteıekkildir. Pazar dikleri bir istida ile köylerinin 
sı.bahı saat dokuzda bükümet bOtün tOtünlerini satın almıf 
önünden otobftsle hareket edi- o1an ve merkezi Istanbulda bu-
lerek koıu yerine gidilecektir. lunan bir tOccarın elin tfttiin-

Tayin terini tesellüm etm~diğinl, avans 
Sulh hubuk bikimleriaden dahi vermediği için tohumluk 

Kimil Kayaya yetmiş lira asli tedarikinde mfttkülAta maruz 
maaşla Eliziz ceza hakimliği kaldıklarını şikayet etmitferdit. 
teklif edilmit ve kendiıi muva· Villyet keyfiyeti ticaret odası 
fakat cevabı vermiştir. vasıtasiyle tahkike başlamı,hr. 
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Tarihin en kısa harbı 
T arih~e yüz sene, otuz sene 

süren harpler kaydedilmiştir. 
Son büyük harp tam dört se
ne sürmüştür. Fakat seriıi pek 
çok olan uzun harplar yanında 
kısa •Dren harplar da vardır. 
Bunlar içinde kısalık rekorunu 
kıran 1896 da Zengibar sulta
nının lngiltereye ilin ettiği 
harpbr. Bu harp haberi Lon
dra1a gelir gelmez lngiliz bü
ktimeti bir lngiliz harp gemi· 
aine Zengibar •ultamnıa sara
yını bombardıman etmesini em· 
retmiıti. Gemi bu sahillere 
gelince Zengiban ayaklanmlf 
buldu. Zengibar koyunda yatan 
biricik gemiyi batırdı. Toplarını 
sultanın sarayına tevcih ederek 
birkaç obGıle koca sarayı yerle 
bir etti. Harbm ilimndan ta
mam 37 dakika soora Zengibar 
teslim bayrağıoı çekmiş, harp 
hitam bulmuş bulunuyordu. 
Zira Zengibar sultanı kaçmıştı. 

Evlld Jesti 
Sekizinci Edvardm pek kısa 

süren ıalatanah zamanındaki 
jestlerinden biri bilhassa ka· 
dınları çok alikadar etmiştir. 
Edvard Vlll tahta çıktığı güne 
kadar yalnız erkeklere mahsus 
bir nişan olan Viktorya nişa
nıma ruvayal riltbesini annesi 
kraliçe Mary'ye vermiştir.Genç 
kralın aoneaine minnettarhğmı 
göster~n bu jest ayni zamanda 
kadınlar lehine yeni bir anane 
teıiı ettiği için unutulmıya

cakbr. 
Pırandello 

Geçen hafta ö!eo ltalyan ti
yatro muharririnin çakıma iti· 
yatları da u•ulleri kadar mo
derndi. Muharrir eserlerini 
doğrudan doğruya yazı maki· 
nesiyle yazar ve bu can11z ma· 
kine üzerinde parmakları mü
temadiyen oynardı. Yazarken 
yllktel< ıeale konutur •e eser· 
ferinin şaluılar;yle, aaoki canlı 
ziyaretçiler imiş gibi mfinaka
ıalara girifirdi. Yazdıklarını 
tadil etmek lizuagelcliğine 
hOluneder1e ıabifeyi battan 
başlardı. Blyleee aynı sabifeyi 
bet on defa maldnüe1a ff'.Çİr .. 
diti olurdu. Mubarrir hiçbir 
zaman karbon kağıdı kullan· 
maı ve eıerimn imden fazla 

GUkreyen ku,ıar 
Guatmala daj"armda garip 

bir kuş ya,am~ktadır. Guao 
adanı taşıyan bu kq tavua bo
yundadır. Baiıoda kırmızı bir 
ibik taş1r. Kanatları siyah ve 
yeşildir. Fakat bu hayvanın en 
garip tarafı bir öküz böğür
mesini andıran bir sese malik 
olmasıdır. Guanlar 3000 metre 
irtifaındaki Guatmala Yotka
nından pek nadiren aşağı in· 
diklerine ve çok sftratli uçtuk
larma g6re avlanması imkln· 
sız gibidir. Şikagonun Field 
Muıeum'u bir fevkalldelik ola-
rak canla bir guan kuıu ile 
zenginleşmiıtir. 

Mürai mezhepler 
Japonya maarif nazm bütün 

yeni dinlere kartı takibat ya· 
pılmasını zabıtaya emretmiftir. 
Hido·no·miçi adiyle 600 bin 
taraftar bulan mezhebin reisi 
genç kızlara tasallut cürmiylc 
tevkif edürniştir. Omolokao 
mezhebinin reisi ihanet ıu· 
çuyla yakalanmıştır. Bu mez
hebin 400 mabedi kapatılmıştır. 
Bugün Japonyada resmen la· 
mmnış o!an Sioto, Buda ve 
hıristiyan dinlerinden başka 
800 mezhep vardar. Bunlarta 
yüzde 80 i Sinto dininden çık· 
mıştar. Bunun sebebi eski mez· 
heplerin h:ıreketsizliğine atfe· 
dilıyor. Yeni dinlerin ise balkı 
cezbeden merasimi vardır. Faz .. 
la olarak bunlar savaplann 
mükôfatmı derhal dağıhrlar, 
hem de ekseriya maddi bir 
şekilde. 

·········································~ 
~ Saadet reçetesi : E . . 
• •• 
EKarısı ve metresı: 

Eyilik yapan, taliinden 
memnun olan, yeni bir heves 
beslemiyen, gençliğin neıe· 
!erinden masumane istifade 
eden sevinç ve neşelerini 
bayatmın kışına kadar uza· 
tır. Önüne ve arkasına kot· 

• kusuzca bakabilir. 
( Oleim ) i 

insanda en büyük teıbir ; 
liuv•eti vardır. Mesut olmak ! 
için bu kuvvetin istimali• E 

• bilmek lazımdır. ! 
Erkek metreıiıJde hoıuaa i 

ıiden halleri karaenaa ••" ; 
neder. Zira mehesiaia k ... i 
disinc devamla bir saadet ! 
teruin ede.miyeceiini bjlir. j 

•• • • • •••••••• 
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:sanne ıo l'ERI ASIR 2• kanunuevvel ıeae 

lspanyol asilerinin vaziyetleri kötüleşiyor. 

n hüt m edeCek • 
1 dide arp 

~~~~~~~ ........ ~----~~~~~~~-.. --~~~~~~~~~~~~~------~-
Tavassut teklifine asi general Franko da cevap verdi 
Bu cevap red mahiyetincle sayıldığından Yeni bir tavassut yapılmıyacak 

Mad1idde Ü11iversile 
mahallesinde sokak 
ha1l11ndan sahneler 

• 
ış 

olduğu cevabı küstahane diye 
tavsif etmiş ve aynı eda ile ce
vap verilmesi 1AzımgP-leceği 

mütalaasını serdeylemiştir. 
2 - Tali komite muhtelif 

hükümetlere yeni bir hava kont-
rolü pJanı teklifine karar ver• 
miştir. 

3 - Gönüllüler ve ispanya
daki iki tarafa yardım mese-
leleri hakkmda Alman nıurah
hasınm teklifi üzerine iki tek-
nik tali komite ihdasıoa karar 
verilmiştir. 

SAMiMi VAZIYET 
Paris, 23 (Ö.R) - Milletler 

Cemiyeti konseyinin son kara-
r.na uygun olarak doktor Lan• 
tes ispanyada dahili harp mıo-
takalarında sıhhi vaziyeti ma· 
baJJinde tetkike ve bi bassa 
Madridde salgm hastalıklar 
halinde sivil ahalinin tabliye· 
sine nezaret etmeğe memur 
olmuştur. Bu memur Madride 
gitmek üzere hemen Paristen 
hareket edecektir. 

NOEL iÇiN TAVASSUT 
YA PILMIY ACAK 

Londrat 22 (A.A) - Royter 
ajansmdan: 

lngiltere hükümeti Noel ta
tmnde lngilizlerle Franstzların 
tavassutu ile ispanyada bir 
mütareke yapılması ümitlerjoi 
terketmiştir. 

iyi maliimat almakta olan 
mahafil tatillerden evvel hiçbir, 
yeni tavassut teşebbüsü yapıl· 
mıyacağmı beyan etmişlerdir. 

Ankara 22 ( A.A ) - Bazı 
siyasal mahafilde lspanyol ge-
milerinin boğazlardan rüsunı 
ödemeksizin geçmekte olduk
lan şayıası deveran etmektedir. 

Kezalik MessaJırere gazetesi 
lspanya gemilerinin boğazdan 
rüsumsuz geçmek talebıni em· 
setl teşkiJ etmemek için Türki· 
ye hükümetınin redetmiş oldu
ğunu, fakat tatbikatta istenilen 
muafıyete müsaade edilmiş bu
lunduğunu biJdirmektedır. 

Anadolu Ajansının saJahi· 
yettar makamdan öğrenaığine 

nazaran bu şayıa ve bu yazı
nın hali:ikatle hiçbir alakası 
yoktur. Boğazdan geçen ge
miler istisnasız rüsumu öde• 
mişler ve ödemektedlr~er. 

....... 



•• Khun11evveı .... 

Şark 
Demiryolları 

lstanbul, 23 (Yeni Asır) -
Yılbaşandan itibaren Devlet 
Demiryolları idaresine geçecek 
olan Şark demiryoJlarmda 
esasla ıslahat yapılacaktır. Bu 
meyanda Haydarpaşa ile Sir
keci istasyonu arasında feribot 
işletilmesi düşünülüyor. 

Çorlu 
İçme suyu 
Tekirdağ, 22 (A.A) - Çorlu 

içme suyu tesisatloın biran 
evvel bitirilmesi için Nafıa ba
kanlığı Çorlu malsandığına 20 
bin lira göndermiştir. 

Çorlu'nun bol suya kavuşa
cağı gün yakındır. 

Cephelerde 
sükônet var 

Paris 23 ( Ö.R ) - Bugün 
ispanyadan gelen haberler 
ebemmiyetıizdir. Ekser harp 
cephelerinde bir sükunet basıl 

olduğu anlaşılmaktadır. Madrid 
müdafaa komitesinin tebliği bir. 
satırdan ibarettir:"Madrid cep
hesinde hiçbir hareket olma
mıştır.,, Sevil radyosu da asHer 
hesabına ikinci derecede ehem• 
miyetli olan Andaluz cepbesin· 
de birkaç köyün zaptından iba
ret bir muvaffakıyet kaydedil
mektedir. 

Küba cun1hurreisi 
ihanet suçu ile muha

keme edilecek 
Londra, 23 (Ô.R) - Ame· 

rikadaki Küba adası cumhu
riyeti mebusan meclisi 40 reye 
karşı 100 reyle cumburreisi 
don Miguel Gonez.in kanunu
esasiye tecavüz ve ihanet su
çuyla ayan meclisi tarafın
dan muhakemesine karar 
vermiştir. Cumburrei.i mille
tin istikrarına muhalif hareket
te bulunmuş olmakla da itham 
edilmektedir. 

Madende infilak 
Birçok madenciler öldU 

Meksiko 22 ( Ô.R ) - Bir 
kömür madeninde vukubulan 
Grigu infilakı neticesinde 28 
madenci ölmüştür. 17 Madenci 
hemen kurtarılmış ve süratle 
yapılan ameliye neticesinde yı
ğınlar altından daha 23 ma
denci sağ olaralc çıkarılmıştır. 
Madenin içinde mahsur kalan 
daha on madenci vardır. Bun· 
ların da sağ olarak kurtarıla
bileceği ümit edilmektedir. .. ' 

Fransız 
Gazetelerine göre 

- Baştaıa/ı ı met salıi/ede -
günü zikrederek Sancağa ait 
metalibimiz.in ciddiyetini teyit 
ile diyor ki : 

ihtilafın Türkiye ile Cenevre 
arasında olduğunu söyliyen 
Fransa, cemiyeti akvamı Türk
lerle başbaşa bırakması mantık 
icabı iken bunu yapmıyor. 

Çünkü yakın şarkta menfaat
leri var. Halbuki işin içinden 
kendimizi çekmiye çahşmahy
dık. Hallolunacak dava Suri
yeyi darıltmc.dan Türkleri tat
min etmektir. 

Pelit ParisiP.n temasların ga
yesi Cenevrenin alacağı kararı 
kolaylaştırmak ve bunun neti
cesi de umarız ki Fransız-Türk 
suitefehhümünü dağıtmak ola
cakhr, demektedir. 

TERi Alllll 

Sancak müzakeratı inkıtaa uğradı 

Dr. )~ras Ankara'ya avdet ettikten 
sonra . yeniden konuşmalar olacak 
Neşredilen resmi tebliğde arzu edilen bir netice 

edilemediği tasrih edilmiştir temin 
Istanbul, 23 (Yeni Asır mu- Isveç hariciye nazırı Sanderi , Bu suretle Fransamn Suriye 

habirinden ) - Ankaraela iyi temsil e<!en Bern sefiri Vest- ile lskenderun arasında idame• 
malumat alan mabafilden bil- manın hazır bulunduğu birçok ıini arzu ettiği rabıta da mu-
dirildiğine göre Antakya me- muhavereler olmuş, fakat yapı- bafaza edilmiş olacaktır. 
selesinin, Sancağa bir tahkik · lan fikir teatileri bir anlaşmaya Fakat Fransız murahhaslara 
heyeti gönderilmekle halledi- varamadığından, yine raporJa bu teklifi kabul etmemişler, 
leceği zannedilmemektedir. irtibat halinde Milletler cemi- bunun Suriyenin parçalanma- Dr. Aıas 

t. k • • f k d Hariciye vekilimiz Dr. Tevfik Türkiye bütün ihtimalleri te- ye 1 onseyının ge ece evre- aına mani olamadığını Şam ve 
reddütsüz karşılamag~ a hazır· sinden lince diplomasi yoliyle Beyrut ile Fransanın imzalamıt Rüştü Aras Ankaraya döndük· 

muhaverelere devam imkanı ten ıonra müıakerelere devam 
dır. Genç ve inkılapçı Türkiye gözönünde tutulmuftur. olduğu muahedeleri iblil ede- olunacaktır. 
Cumhuriyetinin blof yaptığını HAV ASA GÖRE ceğini ıöyJemişlerdir. YENi BiR TEMAS 
zannedenler aldanmaktadırlar. Fransızlar lskenderun ve Ö 

Paris 23 ( A.A ) - Havas · Paris 23 ( .R ) - Sancak 
RESMi TEBLlG aJ·ansı bı.ldı·rı"yor.· Antakyadaki Türk ekalliyetle- k l . . . . . k 
Ö mliza ere ermın netacesını ay-

Paris, 22 ( .R) - Türk - Öğleden sonra hariciye ba- rine ait garantileri 1921 mua- deden " Ere Nouvel!e " gaze-
Fransız müzakereleri netice- kanlıgv ında toplanan Fransız· bedesi fikri içinde takviy-= M I 

lesi şunları kaydediyor : i -sinde iki tarafın mutabakatile Türk konferansı kısa sürmüş edebilecek hertürlü tesviyelere 
Jetler cemiyetinin tavsiyesile şu tebliğ neşredilmiştir: ve Jskenderun sancagv 1 hakkın· amade olduklarını beyan eyle· f 
girişilen doğrudan doğruya i· Milletler cemiyeti son fev- da Pazartesi günü başlayan mi,lerdir. 
kir teatisi raportör Sanderin kalide devresinde lskenderun - noktai nazar teatisine her iki Rüıtü Ar as Ankaradan yeni 
mümessili huzurunda devam et-Anta k ya sancağı meselesini taraf ta bidayetteki vaziyetle- talimat alarak müzakereye ye-
miş, fakat hiçbir neticeye va· önümüzdeki alelade içtima rini muhafaza ettiklerinden ni · gine esasın lskenderun San· 
ramamıştır. Vestmanın bu mese· devresinin müzakere ruzname· hayet verilmiştir. cağının Suriyeden ayrılması 
lede gösterdiği hüsnü niyet iki sine kaydederken o vakte ka- Milletler cemiyeti kooseyinin olduğu noklai nazarını muha-
taraftan da takdir ediliyor. dar meselenin Türkiye ve son içtima devresindeki kara· faza etmesi üzerin~ her iki 

F 19 Son kanunda toplanacak ran!ia arasında doğrudan rma tevfikan mezkür konseyin taraf Rüştü Arasın Türkiyeye 
d olan Milletler cemiyeti konse-oğruya halli için konseyce gelecek toplantısmdan evvel avdetinden sonra konuşmaların 

yinden önce yeni bir Fransız-tayin edilen raportörün buzu- bir anlaşmaya ~rişilmek üzere ilerde tekrar ele alınmasının 
d Türk temasmın hasıl olacağını run a müzakerelerde bulunul- konuşmaların tekrar ele alın· müreccah oldugv u mütalaasında 

ve bu da netice vermezse mes• 
ması arzusunu izhar etmişti. ması ve bu bapta konseyin bulunmuşlar ve fakat lskende· elenin 

0 
tarihte alelade konsey 

Bu arzuya tevfikan Türkiye Ha- ma:bata muharriri Sanderin iki run ihtilafının Fransız • Türk 
içtimamda müzakere ve bal 

riciye vekili Tevfik Rüştü Aras, taraf arasında yeni bir müza- dostlugvuna asla zarar getirmi- b k 
edileceğini ta min etme müm-

ref akatinde büyük elçi ve kere a~ması muhtemeldir. yeceği hususunda evvelce yap- kündür. Fakat Paris ve Anka-
Hariciye Vekaleti genel sekre- Fransız - Türk konuşmaları mıt olduklar1 b<:yı.natı tekide ranın bundan önce kendi ara-
teri Numan Menemencioğlu ile arasında Türk murahhasları Jii:uuıı görmüşlerdir. Jannda bir anlatma yapmağa 
cumbttr riyaseti genel sekreteri lskeoderuo Sancağının Suriye• MÜZAKERAT DURDU muvaffak olacaklarını kaydet-
Hasao Riza olduğu halde gel· den ayrdması hu.usundaki lıtanbul, 23 (Y ~ni Asır mu• mek isteriz. 
miş ve Fransa hariciye nazm noktai nazarlarmı muhafaza habirinden) - Sancak mese- Paris 23 (Ô.R) - Romanya 
Delbos, hariciye müsteşarı etmişler ve içinde Sancağın lesi etrafında Pariste cereyan hariciye nazırı Antonesko Bük· 
Vienot ve iş arkadaşlarından tıpkı Suriye ve Lübnan gibi eden müzakereler bükümeti· reşe hareketinden evvel Tür-
mürekkep Fransız delegasyo- bir memleket olacağ1 bir kon· mizin Sancağın istiklali nokta• kiye hariciye vekili Tevfik 
niyle temasa girmişlerdir. iki federasyon tesisini telkin etmiş- sında 11rar etmesi üzerine mu· Rüştü Arası ve Yunan orta el-
delegasyon arasında raportör lerdir. vakkaten inkıtaa uğramıştır. çisi Politiıi kabul etmiştir. 

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

Kamutayda Almanyada sivil seferberlik 
görüşmeler H••k•• k .. h. 

Ankara 23 (A.A)- Kamutay U um et ÇO mu ım 
bugün Refet Canıtezin başkan-
hğmda toplanarak 1936 mali t db • ı ı t 
yılı müvazenei umumiyesine e ır er a m ış ır .. 
dahil bazı daire bütçelerinin ..,, --..·--~•Hı•------
muhtelif tertipleri · arasında Dört senelik plln herşeyden evvel Almanyanın 
1 milyon 91 bin 579 liralık tam seferberllğlnl temine matuftur 
münakale yapılması hakkmdaki Berfin 22 ( A.A ) - Havas bu amelenin yerine bütün mem-
kanun layihasını müzakere ve ajansı bildiriyor: lcket kuvvetlerinden' istifade 
kabul etr:ı i ştir. Hükümet lüzumu takdirinde edilmesine doğru olan ilk mer• 

Kamutay gelecek pazartesi sivil ahaliyi de seferber etmek hale, bava taarruzlarına karşı 
günii toplanacaktır. 

için çok mühim tedbirler al- büyük tedafüi bir teşkilatın ku-
K r al Kaı·ol mıştır. rulması idi. Geniş bir fen kad-

Fransız nazırlarına Askeri mükellefiyetten kur- rosu bu teşkilata bağlanmıştır. 
ni,anlar verdi tulmuş olan mütahassıs amele Bundan başka balkın butün 

Par·s, 23 ( ö. R. ) _ Bura· seferberliğin ikinci gününde tabakaları da bu müdafaa teş-
da müzakereleri bitiren Ro- muayyen mevkitere giderek • kilatına iştirak etmektedir.Yeni 
manya hariciye nazm Ante· emirler almak~ ve muayyen va· dört senelik plinm berşeyden 
nesko Bükreşe hareket etmiş zifeleri deruhte etm~k husu· evvel memleketin tam seferber· 
ve istasyonda hariciye nazırı sunda talimat almışlardır. liğini temine matuf olduğu mu-
lvon Delbos tarafından selim· Kadınlarm sivil vazifelerinde bakkaktır. 
lanmışhr. Kral Karol, Fransız· 
Romen görüşmeleri münasebe
tile Fransız hariciye, maliye, 
ha va ve ticaret nazırlarına ni
şanlar vermiştir. 

Amellyattan sonra 
Londra 22 ( A . A ) - Ge

çenlerde dişlerinden hafif bir 
ameliyat yapılmış olan Neville 
Chamberlain hafta nihayetinde 
Fransaya gidecektir. 

Fransız dostluğu 
Paris 23 ( Ö.R ) - lugiliz -

Amerikan gazetecilerinin ziya
fetinde kısa bir nutuk söylü
yen Blum olmıyacak bir fara· 
ziye olarak şimdiki bükümetin 
yarın iş başından ç~kileceği 
farzedilse, lngiltere ve Ameri· 
ka ile Fransanm münasebetle-

Sebep ne imiş? 

Papanın 
beyannamesi 

Vatikan 23 (A.A) - Papa 
Noel beyannamesini 24 Kanu
nuevvelde saat 12,30 da oku
yacaktır. 

Vatikan istasyonu birçok ec
nebi istasyonlarına bağlanmış· 
tır. Nutuk kısa olacaktır. Nu
tukta dünyamn içinde bulun• 
duğu vahim şartlardan babs
eı:iecek ve beşeriyetin selameti 
prensiplerini gösterecektir. 

Çinde 
son vaziyet 
Şanghay, 23 ( A.A ) - Hü

kümet kuvvetlerinin Sianfuya 
doğru hareketleri ciddi hiçbir 
çarpışma vukubulmaksızın de
vam etmektedir. 

Suiyuan veSbens valileri ge
neral Fuhoyi ve Sostayuen 
Sang Sue Liangın daveti üze
rine general Yen Sisban tara· 
fından Sianfuya gönderilmiş
Jerdir. 

Domei ajansına göre şimal· 

den Sensiye gelmiş olan Ko-
.m üniıt şeflerinden Mao-Keng
Tung şimdi Sianfouda bulun• 
makta ve Şang Sue Liang ile 
muhtemel bir iıbirliği esaslarını 
müzitkere etmektedir. 

Amerika sabık cumhur reısı LINCOLNUN öldürülmesi, 
Katillerin tekmil Ametika ordusuyle aranması 1 

BEN ÖLDURMEDIM 
Filminde Warner Bakster - Wilyam Dezmond-Harri Karey 

KADINLAR GöLÜ ~:::: 

rjni bir sene evvelinden her 
halde daha kuvvetli bırakmış 
olacağını söylemiştir. 

Muhasemat durdu 
Nankin, 23 {A.A) - Asilere 

karşı mubasemat ilç günden 
beri durmuştur. Bunun sebebi 
Soono'nun Sangonya varır var· 

Paris, 23 ( Ö.R ) - Eko dö 
Pari'nin Londradan aldığı ha
berlere göre lngiltere ve Fran
sanın Habeşistandaki elçilikle
rini general konsolosluğa tah· 
vil etmelerine sebep ispanya· 
dilkİ arazi statükosunun ve 
bilhassa Balear adaları üzerin· 
deki statükonun değişmesi ihti
mallerini önlemek içindir. 

Aınerika zelzelesi 
Londra, 23 (Ö.R) - San 

Salvador zelzelesinde zayiat 
mikdarı ilkönce izam olunmuş 
ve ölül~r ve yaralıların 50000 
olduğu bildirilmişti . Son alınan 
haberlere göre bu ra"am çok 
mübaliğalıdır. 

lngiliz kralı 
tarihi sarayda 

Londra 23 (A.A) - Kral, 
Kraliçe, Prenses Margaretrose 
ve Prenses Elizabet Noel yor
tusunu geçirmek için Sandring
hama gitmek üzere Londradan 
hareket etmialc:rdir. 

TÜRKÇE FOKS JURNAL KOMiK MIKI 
Bunların tekmiJi lzmirde ilk defa 
BugUn LALE sinemasında . maz Nankine çekmiı olduğu 

bir tel2raftır. 

....... 
tçl~~J!Y;) 
Endam entarisi 

lngilterede erkekler gecelik 
olarak ( endam entarisi ) giy
meğe başlamışlar, gazeteler 
dünya b11berleri arasmda bunu 
yazdığı zaman kendi kendime: 

- Yalnız Jaf ve moda olsun 
diye gözümüzden ve sırtımız· 
dan düşürdüğümüz eski göz 
ağnsma y~ne laf ve moda ol
sun diye sarılacağız, dedim. 

Moda illeti yüzünden yerini 
son senelerde (pijama) ya terk
etmeğe mecbur kalan şu endam 
entarisini tekaüde sevketmekle 

bilseniz ne kadar nankörlük 
etmiş olduk. Ben kendi hesa· 
bıma bu mağdur mütekaitten 
gördüğüm iyilikleri dü,ündükçe 
adeta ona yaptıklanmdan uta
nıyorum. 

Düşünün bir yaz günü sır
tınızda sakız gibi bembeyaz; 
kar gibi tertemiz, mis gibi 
sabun kokan bir gecelik enta• 
riıi var. Inbata karşı 'öyle bir 

sedire uzanmışsınız. Ne beliniz 
sıkılıyor, ne de bacaklarımz 
kasılıyor, geniş geniş nefes 
alıyorsunuz. Entarinizin yelpa• 
ze!ediği inbat, bacaklarınız· 

dan başlıyarak yukarı doğra 

vücudunuzun bertarafında do
laşıyor. Bir de pijamayı gözö
nüne getiriniz. Bununla yat-

makla ütüsü kaçmış bir keten 
elbise ile yatağa girmek ara
sında ne fark var? 

Kadmlar çırçıplak vücutlarma 
bol, ipekli bir gecelik geçire
rek seleserpile yatıp dururken 

erkeklerin - onların hoşuna 
gitmek için çektikleri sıkıntı 

y~tmiyormuş gibi - bir de hel

lerini sıkar kasıklarını kasan 
pijama ile gece yatakta bıle 
cendereye girmelerinin manası 
var mı? 

Kafeste olan hayvanlar bile 
istedikleri gibi gerilir, diledik
leri gibi uzanırlar. Zavallı er
kekler hem kafeste, hem de 
kaskıda ..• 

A. Murat Çınar 

Noelde 
Romanyada yapllacak ava 
Kral da ı,tırak edecek 

Bükreş, 22 (A.A)- Yugos
lavya başbakanı ve dış işleri 

bakanı Stoyadinoviç Noel yor· 
tuJan esnasında yapılacak ava 
iştirak etmek üzere bu hafta 

Romanyaya geleceği' bildiril
miştir. Bu ava kral Karol,baş
bakan Tataresko, dış işleri 

bakam Antonesko iştirak ede· 
ceklerdir. 

Stoyadinoviçin ziyareti hususi 
mahiyettedir. Maamafib bu va
ziyet kral ve iki başbakana 

küçük antant kadrosu içinde 
Romanya-Yugoslavya münase
bf'tlerini tetkik fırsabnı vere
cektir. 

Lampson 
Elçi oldu 

Londra, 23 ( A.A ) - Son 
logiliz - Mısır muahedesinin 
bir neticesi olarak lngilterenin 
Mısır ve Sudan F evkalide Ko· 
miseri Sir Lampson Kahire 
Büyük Elçiliğine tayin edil
miştir. 

ispanyada 
Valancia, 23 (A.A)- Kabine 

şu kararları vermiştir. 

1 - Rejime karşı ciirüm 
irtikibiyle müttebim bütün 
mevkuflar ıçın mecburi it 
kamplan ihdası, 

2 - 19 Temmuz 1936 tari
hinden mukaddemaki mahku
miyetlerin adliye sicillerinden 
çıkarılması. 

l 
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Ruzveltin Am~rikası 

Dört yılda buhrandan ve 
sefaletten kurtuldu •. 
Onun için Amerlkaldar kendllerinl mesut 

eden adama reylerlnl verdiler ... 

Dört sene evvel Amerikada 
idim. Ruzvelt ilk defa otarak 
Cumhurrt;İsi seçilmişti. O mit
ıiz bir memleket yeniden ümi
de koyulmuştu, fakat felaketin 
izleri bertarafta idi. O vakıt, 
boş limanları, durmuş fabrika· 
ları, meyus çiftçileri, kapa!ı 
bankaları, diplomalarını alınca 

iş bulamıyan gençleri, işsizlerin 
acıklı sefaletini tasvir etmiştim. 

Geçenlerde Amerikayı yine 
gördüm. Bir bakışta mem
leketin kurtulduğu farkedi
lebilir. Nevyork limanında 
buhrandan evvel olduğu gibi, 
yolcuların ve gümrükçülerin 
durmıyan hareketini gördüm. 
Yollarda halk daha iyi giyin· 
miştir. Daha iyi gıda aldığı da 
göze çarpıyor. Broodway'da ti
yatrolar, stadyumlarda atletizm 
yar1şlar1 ve futbol karşılaşma· 
)arı bütün varidat rekorlannı 
kmyorlar. Ekonomik hayatın 
bütün endisleri yükseliyor. En
düstri son süratle çalışıyor ve 
bazı fabrikalar, siparişleri kar• 
şılamak için, yeni tesisat yap
mağı düşünüyorlar. Bir kollej 
direktörü bana memnuniyetle 
anlattı: Haziranda diploma ala· 
cak talebenin ekserisi için 
şimdiden işe tayin teklifleri 
yapılmışhr. Şüphesiz daha 
milyonlarca işsiz var. Fakat 
bunların sayısı günden güne 
azalıyor. Fabrikalar yeni İşçi 
ahyorlar, zirai maddelerin fiati 
yükseliyor. Çiftçiler rahat ne .. 
fes alıyorlar. Bankalar müste
rih oluyorlar. Roosevelt partiyi 
kazanmıştır. 

Onun yeniden zafer kazana
rak seçilmesinin sırrı burada
dır : Minnettarlık birleşik dev
letler vatandaşları kendiler ne 
saadet veren adama rey ver
mişlerdir. Miss Anna May Kor· 
nik anlabyordu: Bütün şehir
lerde, reisin otomobili halk 
arasından bir yol açarken, şöy
le cümleler duyulurmuş : •· Mer
si reis l Allah senden raza ol
sun. Evimi kurtardın. ,, Refah 
devrine avdetin Roosevelt ta· 
rafından ahnan tedbirlerden 
ileri gelmediği, tab1i kuvvet
lerin neticesi olduğu idd;a 

Yazan : And,.e Maurois 
edildi. Fakat boşuna, reis şu 
cevabl verdi: 

"Bu köhne bir programdır. 
Marne muharebesini bahrlayı
nız. Mareşal joffe olmasaydı 

yine bu harbm kazanılabilece
ğini söyJiyenJer olmuştu. Bir 
gazeteci onun kendisine sor
du: "Marne zaferini kim ka
zandı, söyler mısınız Mareşa

hm?,, Joffre şu cevabı verdi: 
"Bilmiyor um, yalnız şunu bili
yorum ki harp kaybedilseydi 
mesul ben olacaktım,.. 

Rooseveltin hasımları tara• 
fından ileri sürülen ikinci de
magojik iddia şu idi: Zafer 
çok bahalıya mal olmuştur. 

Bütçe açıktır. Umumi borç 
1918 den daha büyüktür. Bu 
iddiaya da şu cevap veriliyor; 
Bütçe, reis ne zaman isterse, 
belki bu sene, muvazenesini 
bulacaktır. Umumi borç ise, 
rakam itibariyle büyük olsa da 
Amerikanın servetine nisbetle 
hiçtir. Esasen faizler o kadar 
azaltılmıştır ki borç miktarı 
artmış olmakla beraber faiz 
servisi devlete Hoover zama
mndan daha hahalıya gelme· 
mektedir. 

işte bu sebeplerle Roose
velte cür'eti, faaliyeti, dir~yeti 
ve nihayet muvaffakıyeti He 
hak kazandığı takdirleri reddet• 
memek lazımdır. Buhrana kar
şı açtığı muharebeden galip 
çıkmıştır. Galip Akeve sayısız 
halkın alkışları arasında dön
müştür. Bu da onun hakkıdır. 

Fakat galip ne yapacak? 
Dünyanın en büyük mali ve 
endüstriyel kudretini ~linde 

tutuyor. Bütün bir milletin ve 
~Cenubi Ametikaya yaptığı 

son seyahatten sonra- öyle de· 
nebilir ki bütün bir kıt'anın 

sevgisi onu kucaklıyor. Emsal
siz manevi bir nüfuzu vardır. 
Projeleri nedir? Bunu bilen 
yok. Fakat mazisine bakarak 
tahmin edilebilir ki programı 
hayali olmıyacakhr. 

Derler ki birleşik devletlerin 
bütün cumhurreisleri ilk dört 
seneJeri reyi topJamağa ve ikin
ci dört senelerini de tarihe geç
me~e hasrederler. Bu dört sene 
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lnglllzceden çeviren : ·ZIYA NEBi 
Bahçe kapısını açarak içeri glrdiklerl zaman 

ikisinin de içini belirsiz bir korltu sarmıştı. 

- lmkam yok... Yazı onun 
yazısı ve kağıdın altında ( S. 
D. ) İmzası var. 

- Lakin bu biraz garip 
değil mi? Evvela sevgili düş-

manın Şıkago'da ne işi var ... 
Saniyen bizim burada oldugu
muzu nereden biliyor? .. 

Robert sabırsızlanmağa baş
lamıştı: 

- Fakat babacığım, dedi. 
Şimdi münaknşa ile kaybedile
cek vaktimiz yok .• Benim ona 
karşı buyük bir itimadım var. 
Hemen şimdi eşyaları toplavıp 

buradan uzaklaşalım.. Zaten 
düodenberi 23 numaralı daire

ye girip çıkan adamların va
ziyeti beni şüphelendiriyordu .. 
Demek ki şüphemde yamlma
m\şım .. 

Bir çeyrek içinde hazırlana

rak asansörle alt kata indiler. 
Otel memuru gece yar1sı böyle 
birdenbire gitmek istemelerinin 
sebebini bir türlü anlayama
mıştı. Hesabı görüp dışarı 
çıktuar. Robert bir taksi çağır
dı ve şoföre: 

- Edison ce.ddeıinde 74 

Bergama yolunıra 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

~skülip sağlık yurdunda 
kısa bir tetkik .. 

Hastalıklar 
tedavileri 

nasıl 
nasıl 

teşhis edilir, 
yapılırdı? 

numaraya çek, dedi .• 

" " ,, 
Etrafı bahçeli, iki katlı gü· 

zel bir binanın önünde durdu
lar. Robert, bir yanhşhk olma· 
ması için kapının üstündeki 
numaraya iyice baktı. Bahçe 
kapısını açarak içeri girdikleri 
zaman, ikisinin de içini belir
siz bir korku sarmışb. Hala bir 
türlü inanamıyorlardı. Bu belki, 
onları yakalamak için güzel 
bir tuzak oJabilirdi. fak at her 
ne olursa olsun arhk bir kerre 
buraya kadar gelmiş bulunu· 
yorJardı. Robert büyük bir he
yecan iç,nde anahtan çıkararak 
kapıyı açtı. içerisi :zından gibi 
karanlıktı.. Karanlık onların 
şüphe ve tereddütlerini büs
bütün arttırmıştı. Hardi cep 
fenerini çıkardı. Işığın yardı

miyle, düğmeyi bulup elektrik
leri yakınca, salonun ihtişamı 
ve güzelliği karşısında ikisinin 
de adeta göı.leri kamaşh .. KCJl
tuklar, masalar, aynalı dolap
lar .. Herşey mükemmeldi .• Evin 

bertarafını gezdiler. Odalarm 
büyük bir zevkle ve özenilerek 
döşendiği göze çarpıyordu. 
Üst katta geniş bir salon ve 
iki yatak odasiyle mükemmel 
bir banyo dairesi vardL Sa0 

Jondaki yüzlerce kitapla dolu 
kütüphane bilhassa Robert'in 
pek hoşuna gitmişti.. Koltuk· 
lardan birine gömülerek bir 
sigara ateşledi ve : 

- Yaşadık bel. demekten 
kendini a!amadı. Böyle rahati 
ve böyle ihtişamı babamın evin-
de bile görmedim amma, bu
nun altından bir çapan oğlu 
çıkmasa bari.. 

Hardinin de yüzü gülmüştü: 
- Val!abi, doğrusunu ister

sen burası benim de pek ho
şuma gitti, diyordu. Fakat de
diğin gibi, sonunda başımıza 
bir felaket gelmezse rahatımıza 
diyecek yok •.. 

Şimdi ikisini de bir dü
şünce almıştı. Herşeyi gizli 
tutmalarına rağmen, Morganlar 
acaba onların Şikagoya geldik· 

MEHMET A .LI PAŞA 

lerini nereden ogrenmiş ve 
BerJin otelini nasıl keşfetmiş
Jerdi. Bu cidden hayret edile
cek bir mesele idi. Demek ki 
ikisi de her şeyden bihaber 
körükörüne yaşıyorlardı.. Ya 
sevgili düşman yardıma koşma· 
saydı ne olacakta? işte bunu 
düşünmek bile insanın tüylerini 
ürpertmek için kafi bir bahis 
teşkil edebilird;. Artık o vakit 
bütün ümitler söner ve belki 
de binbir türlü korkunç ihti
mallerle hayatları sona ererdi. 
Bundan sonra mümkün oldu
ğu kadar ihtiyatlı davranmak 
ve herşeyi en ufak noktasına 
~adar incelemek Ji'ıım geliyordu. 
Doğrusunu düşünmek lazımsa, 
MorganlarJa uğraşmak için, 
Robertle Hardinin Şikagoya 

gelmeleri, bir kedinin, müca
dele için koskoca bir arslana 
hücum etmek istemesi gibi bir 
şeydi •. Onların teşkilatla11, pa
ralan, her şehirde şubeleri ve 
her an emre amade yüzlerce 
adamları vardı. Bütün bunlara 
mukabil iki kişi : ( Robert 
ve Hardi) nin ne kıymeti ola· 

bilirdi? 
Hardi geçirdiği tecrübelere 

Robert ise zekası ile içindek 
sönmez intikam arzusuna gü 
veni yordu. 

Büyük bir dikkat ve zek 
ile çalışırlarsa bu yolda mu 
vaffak olmak ihtimali yok de 
ğildi, fakat Robertin kanaatin 
göre herhalde birkaç kişiy 

daha ihtiyaçları vardı. Faka 
ah.. işte bu birkaç kişi on 
daima düşündürmekten ge 
kalmamıştı Bunlar kim olahi 
lirdi? Evvela aklına yin 
Şirley geldi. Fakat bu huı;;ust 
biraz mülahazaya varınca, kcn 
di kendine: ŞirJey hoppa v 
kendini beğenmiş kızın bir 
diye düşündü. Onun bize b 
faydası olabileceğini hiç za 
netmiyorum .• Babamın da ded 
ği gibi, bir kadından fay 
beklemek bcşunadır. Marlen 
gelince, işte o cesur ve ın 
ceraperest bir kızdır. Ond 
belki bir fayda temin edil 
bilir ••• 

- Devam etlecdı 



Asiler şimdi de fidyei n~cat istiyorlar 

Çan-Kay-Şekin serbest bırakılmasından sonra 
Avrupaya gitmesi istendi. Talep kabul edilecek mi 

Paris, 23 (Ô.R) - Çin ••· 
zi1eti k&nflk Ye mlplaem ma• 
hi1etini muhafaıa etmektedir. 
Nankin kıt'alannın Siang - Fa 
ilzerine ileri hareketine devam 
ettikleri bildiriliyor. Fakat 
diğer taraftan mUzakereler de 
devam etmektedir. 

" Daily Telegraph " gaze
tesinin Nankin muhabiri tara· 
fınclaa bildirildiğine gire, Ma • 
6eıal Çan~Kay·Şek Noel yorta
•ana Siaag • Fu da geçireceği 
artık muhakkaktır. Marqalan 
kansı Naakin bOkOmetinin Ame· 
rikan mllşaviri olan ve Marephn 
kardeıi Çıng ile birlikte Si· 
ang·Fuya Yarmııtır. Çin ban· 
ka11nın direktlrll ve Nanldn 
lalldlmetialn sallhiyettar mi· 
mealli ta•anat teıebbtlılerinin 
eyi netice Yerditfal Ye 1alnnda 
bir aılqma lmit eclllditini bH· 
dirmiıtir. 

Naaldn tarafıadan ileri aü· 
rllen prtlar palardır: 

1 - 50-100 bin lafiliz lira
lık bir fidyei necat •erilmesi •e 
marepl Ça.-Ka1-Şelria lel'but 
btralulır bırakılmaz memleket 
haricine ~eldfme.i ye Avrapaya 
gitmeai, fakat ba son ıart bat" 
ka tekilde ele tefsir eclUmek· 
teclir. 

Çaas-Sa-U.. ...... ç.. 
-Kay-Şek'm, A....,.,. uime
tiai dejil, fidyei aecab aldık· 
tu IGIJt• k...ti•iWa Anapara 
serbe8t ... 1 • WIJ•• 
maı. 

Tokyo, 22 ( A.A ) - IWag 
Kiag' el• INldirilcliiiae gire 
llaaçako laarbiye bakam 1937 
8'Dtliade ~ -elik mecburi 
laismeti iWas edecetiai ilin 
etmiftir. 

* •• 
.. DailJ Hualcl ,. ıuet.-. 

Çiacl• clla• mulaahiri Eclpr 
Sacw yaapr: 

Elir edilea Çia batla-••· 
dam Çug • Kay - Şek ile Çia-
li Leaia ada •erilea llae • Çe • 
Taar aramada bir .acldett .. 
beri mlakereler olayord11. Çia 
komhiat ordaıunan bu ka· 
muduı Japoalar• Drfl birlefik 
bir Çia karmak için Çaa • Kay 
Şeki iknu çabtm1tb. Çia komll
niıt orduaaun iıgal ettiti ba•a
liyi ben reç.ıerde gezdim. Bu 
mlsakerab 11.-aa k•cli •i-

Genç mareşalın da teklifleri vardır 
................................... e•r••••D•llll•e .. eee ................................ . 

Son hddıstl,.tde ıol omayan Cınll kadınlar ve iki marqal 
zından duydum ve Çang • Sa • harp meydanına Yardıklannda 
Liaag askerlerinin komtlnistlere Komlniatlerin fikirlerine ittirlk 
karp barptea imtiaa ettiklerini ettiklerini Ye biti• Çiaia Ja· 
itittim. Ba kıtaat Nukiad• poa iatill11na kaffl birletmui 
Şan • Si Yİllyeti komlniatleriae llsmgelclip bildirdiler. 
karfl tlnclerilmifti. Fakat llao tarafında• Yerilea mlll-

••••••••••• .. ••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••• .. •••••• 
Almanyada iktısadi müşküllerin 

artmakta olduğu iddia ediliyor 
Londra, 23 ( A.A ) - Nevı Cbronicle gazetesinin diplomasi 

muharriri Almanyanın ikbadi mllfkllllerinin m6temadi1en art· 
makta oldtafana ,_...ktadar. Almanyan2n ıiyaıetinde ceul hlr 
tebeddlll hlaıl ol mamuı tekcliriade bir serghqte ablmaaı 
m&mklbad&r. 

Ba psete Almaa zabitleri Ue ı.,..101 aaileri arumda mevcat 
olan rel'J(İDliktea bata.etmekte, Almanya lle ltal,aDID tH Akde
niz hakkında mutabık bulunduklannı yazmaktadır. 

.Api •nele HiUerla !9a•yadaki mlclahaleni lae,ecaaL ve 
telallkeJi Wr -•tte tnm etm..ı YeJll pa1aa11,. mal ola ...... 
zeıtia abmete afradı ... ı kaba! ile buaa bir nihayet Yermeli 
ihtimallerinden bahıeylemektedir. 

Troçki Meksikaya gitmek üzere 
Oslo'dan hareket etti 

Oılo, 2S (A.A)- Gazetelere gire Troçki kendiline Noneçte 
ikameU içia •erilmif olu menaiJet mlddetialn bitmeliaia ertB 
rlal Meblka1a gitmek &zere bir Noneç •aparaaa bincliril· 
mittir. 

Troçkiaia ikametglla plu111aclald malaafıalar merakhlan p· 
prtaaak için ipka edilmiftir. Geminin biç bir yere atra•1acatı 
IUIDeclilmekteclir. 

lngiliz halkı liaile Selisiyeye bir 
sempati telgrafı çekti 

Lonclra 23 ( A.A ) - Habeı muhipleri cemiyeti Haile SelAIİ· 
yeye noel miinuebetiyle bir telgraf çekmiıtir. Ba telgraf bialerce 
kiti tarafmdaa imu eclilmiı olup menfi bulunan Milletler cemi· 
yeti ha11nclan bir devletin taanuzuaa kurban ve ebecliyyen 
imha edilmİf iıtikWiaden mahrum baJaaan imparator 
baaeclaaı lıaklaada 1empati ifade edilmrktedir. 

- Aman efemi Ben Hicaza 
gidiycmua, Peyıam"rimizin 
baıaruna gidiyorum. Hac için •• 
Aff~t. yolumuz mukadde,atir. 
Deyince efe bir kahkaha daha 
abp: 

kat komllnist olmıyaa bir garp 
gaıetecisine verdifi ilk m&li
kah ve "merkezi Çin Sovyet 
bBkDmetiain., makarn olan 
Şan-Si timalinde verildi. Mao 
bana dedi ki; 

BagGnkB mllzakerelerin mu· 
vaffakıyet veya akameti Nan
kin hBkDmetinin gerçekten 
Japon flltuhatçılağına mukave· 
met arzusunda olup olmadığına 
bafbclll'. Eier Çinde temsili 
b1r b&kllmet tqkil ed lirse 
komBaiatler buna girmeye ve 
aynı kanun albncla Çinin mü
tebaki kısmiyle birleımeve lıa
zırdarlar. Kızıl Çin ordusu mer· 
keıin emirlerine itaate hazar
dır, yeter ki harp meclisinde 
kendilİllİD de bir reyi oleun. 

Biliriz ki, mlnferiden hare· 
ket edersek, kunetimiı Ja· 
ponlara kar11 gelmeye ,etmez. 
Nankin btlklmeti de. mkade· 
leye iftirlk etmeHdir. Bizimle 
hlklmet kanetleri arasında 
dabilt harp deftlll ettikçe J•· 
ponlara karı• ciddi bir ml\ca· 
dele imkAnsııclar. M"ılletimizi 
kurtarmak için kalan biricik 
yol budur. Milli istiklalimiz te· 
min edilmeı ve kaybettiğimiz 
arazi tekrar elde edilmezse 
Sosyalizm tahakkuk edemez. 
Mao-Çe-Tanı NukiD bakn

.-.. defae dU uıatv
kea Çaag-Ka1-Şek tarafından 
508 bin kitiJik bir lallriimet 
•rclui1le koma.iatlerin imhua 
iP• ......_ lasekete muka
'Yemet için de tedbir alıyordu. 
Mao. Çe-Taapa ordaaa belki 
100 bin neferden fazla dejil
c\ir. Fakat her birinin son ıia
tem •illlalan Yardır. Ba ordu
nun bol bol top ve mitralyiz· 
leri de vardır. MaOlllD aiivari 
pneti iae bitin Çinin en 
•lkemmel ukui kıt'asaclu. 
S&variler çok çeYik olan Mo· 
gol atla,,aa biaerler. 

Ba cİ•arda timdi tepkkül 
etmekte olu mlıllman Moğol 
kuvvetleriyle birlikte Kaooaa 
aakerleri Ni· Yi-Sia, Kaa·Sa-
Şea-Si •e Sa-lan eyaletlerini 
itral ediyorlar ki bunJar1a, Ja
ponlar için, bayati bir ehemmi· 
yeti vardır. Ba rarip adam 43 
ya11adaclar ve Çia lnivermite· 
ainde okamUflar., 

EIHIAR SftOV 

Y ••• : Tofl Dil Tefrika No: e7 - SllOfln namaz kılması 
ıibi ••• Sllllflla aamaı inim•• 
bal Kalalka1alkabl Ulaa be he· 
rif l Hicaza gitmek içia ~
nm ak~elerle cloJad• • .Şa aza• 
met, debclebe1e baki P~bla· 
rm llekkeye aarra p.clermemi 
sibi bir uametia var. FakatL •• 
Fakat sea ba paıaJI aereclen 
balchaa. Millet kan ajlayor bel 
Banacla matuamfla bir olup 
ekmefini apaadan bpbjınJz 
kl1181erio kan ter içiade ka· 
zandıklariyle doldurclujaa ke· 
seyi timdi bicasa gidip bofalt· 
mak ... iltironu? 

zaaclap pat'llDID urrını -sinne· 
lidir. Sen klyllaan kanını eme
rek kopaaa koydaiua para· 
la{ID faılaıım a'ıp Mekke7e 
bacce ıidiyonun, ıen mi ıidi
yorsua, paran mı ıidiyor? sen 
mi ıll•ala baflflabnm, yoksa 
"("hersin keratalar, alan birkat 
•efirl dalial vermiyenin ço~· 

Efe aalaanıtr, hada ka,anıa 
Ostlae atladı, kaya111n üıtün

dea aptı bakh birteJ g6re
m.U, fakat kayanın alttarafı 
OJUktu, lana farkeden efe 
yaUala cliı e keacliai öte tarafa 
ftrlatb. Fôat yere ayaja ele· 
ter clejan, ka,.... GJ'li•· 
daa bir adam fır._., efellİa 
ayaklarına kapaamqtı: 

- A•aa efemi Kaim ki· 
len ol•yam efemi Camı ba· 
ilfla! Aman diyeyim, ca ... ı 
bailfla efemi 

Diye feryada koyuldu. 
Bu tualliaau İfİteD efe 

bir kalablla atlı, eiilip renle 
yatan, cllabeli, unlda Nim•& .............. 

bur Slllepaan af hl idi. Kal· 
kıp da Efe ile ylıJllze gelince 
iliklerine kadar titredi, damar· 
lanada unki kam d011d11, dili 
tatalm .. bir halde sapsan ba· 
ka kaldı. 

Efe Wr kalablla attı, SlleJ· 
maa atam omuılanm tabip: 

- Sea ae 1aDdan ki 1 
Dedi ••• 
Sea ae aandm ki 1 Seni bea · 

bacak bacak anyordam. Allah 
seni belli• kartma blyle bir 
yol llltlacle, dat bqaada Çt· 

kardı. Şimdi llyle, nereJ.e 
ıicli1orclaa ? 

Sile,... ap, omulanm 
tlltaa elleri Mllm Yerİr p 
dlaerek lplp: 

Ulaa alçak herif, ziyaret 
edecejia Pe,pmber ttrbui 
bile aaa lbet eder. G6ya 
sea ,aaalı bailllabui• pli-
,... IJle m'? Belaey -· 
kiri bir ieaaa aha teriJle b• 

ğanu ~ocutanu bapaedin, kesin 
biçial,. diye mel'an saltanat uğ
rana harap ettiiiaiz ocaklann 
canlan mı gicliJor.. E ılylel 
slyle! seain fimcli nere• bacı 
olacak? Seni iyi yerde bul
dum, beni zora ıokmaclınt 

EfeDİD bu acı ıöderi ara· 
ııada biahir renge giren Sl
ley•aa ata derk• ol· 
ddfa yere yıkıhmf bayalmıftı. 

Son slzOnG: 
- Yabladım gayri •• 
Demete kaı..yaa efe Slley· 

maa atama 1ere yılnlclapı 
glrlace elilli •izma gltlrlp 
tiz bir Mlak çaJclı ve si
ıiail ~· ata ... .,.. 
de yatM upaan pllreüe 
dikip laeldetli. 

MEKTEBiN VAZiFESi 
Bir kly mektebinde çocak· 1 kaç limanla baflıca birkaç tre• 

larclaa birine .....,_ : aj'rajladaa itelİllİ ba ıhle 
- Otlam, ae 0 1acak11n? l ..... ek ldeti benla ka,W. 
- Judarma ubiti 1 ......... Biscle mlae•ver, kea• 
. Bir batkua •• cenba ver- cliliee ea çok ihtiyaca olaa rer-

••t : N-L dA-A' 1 dea, kencüiae biç ihtiyaca ol· 
- aaya mi unu • bir L-- • 
Çlaki kendi .. lütleri içiacle .. ,.... ,... ucuıen tara-

ı&nhlkleri bqlaca, asker Ye fmda• al1DG11f olaa yere dojn 
· ·ı blkl t lan kaçe1or • aı.a , me memar OD• Et d 1 t -'-· ,_ clr lard1r. er ey e 7-z •• o 

Fakat 11ra ile klyden Nabi- uraretleriae gire mektep 
yeye, oradan da kaıayL oradaa apcak olaa~d~, . ona bi~aç 
viliyet merkezine, nihayet Bni• mleıaeae ~lfi ıdı: Cu~ha?ye! 
ver11teye kadar geliniz. BiyOk kll~6rc&l~ğtlnBn bed~~ı. mıUeh 
elfaeriyetin dev(et kadrosuna ba- yetırmelıtir: Mektep ı k1Jli1, 
zarlanmakta o!duğanu girecek· mektepJ~ eınaf' mektepli. ifçi, 
soiz.Fakat haydi klylByil nalıya mekte~~ ~ahçı••?· Yanı bii· 
ile memnun ediniz. ya latanbul tin mallı bızmetlerı mekteplet· 
mekteplerinden çıkaalan ne tirmek ve onJann seviyelerini 
yapacaksınız? Onlar size mem- yllkseltmek l Kadro ihtiyacı 
leket coğrafyasanın pek kllç&k bakımmclan bir kısmı çok bile 
bir kıamı içinde devlet tara· olan mektepler, bu bakımcbn 
fından brslenerek çah1111ak binlerle noksandır. 
isledıklerini aiyliyece.klerdir. Bıze fabrikamızın usta11 gibi 
Osmanlı imparatorlatuncla tatra bu Hırdan olan köylü ilam 1 
sürgün demekti. Başlaca bir· FATAY .......... 

Şimdi de mes'ul aranıyor 

ispanya işinde Fransa 
mes'ul değil mi inaiş? 

Bu suali Almanya sor. yor 
Varfova, 23 (A.A) - Pat 1 mayii! etmesi takdirinde JUİ 

ajan•ının Londra muhabirinin bir Lokarnoya yol açacakbr. 
iyi ma'imat almakta olan bir Sovyet Rusya büyilk elçİIİ 
membadan ltr~nditine gire, Maiskiye Almanyaam teklifleri 
Fon Ribbentropan Edenle yap- hakkında ıimdiden malimat 
mıt oldutu aoa ılrltmeler verilaaiftir. 
eanaıında ittilaaz etmiı oldafu Diler taraftan Fon Ribbea
hatb hareket Almaayaam trop'ua lnıiltere biklmetİllİll 
Frauız • Sov7et miukı bak- ispanya vekayiinden Atmu,a, 
lwtclaki aoktai nuaruu deiil- Raa1a ve ltalraJI mes'al bit· 
tirmiş oldujuaa l(htermek" muındaa ve FraDlllJI ba •e· 
tedir. ,.... zikretmemelİDclea do· 

Aacak A ..... J• aoktai u- la11 laapet izhar etmit oldtlp 
ıaruu mltecaYizia taaınmmn baw verilmekteclir. 
cleiiftirilmesi fartİJle dejiftir· Slylendiiiae fire, b.r .. , 
mittir. Almaa1a lalklmetiai Fraua 

Ayni malıabir bir lagiliı· ile lagiltere ua..cla ba mae· 
Alman mukareneti vlcu&la ıe· lecle giali bir ittifak bal ....... 
lecefi mltalla..cta bulunmak- mllta1Aa11nda balumap HY· 

tadar ki bu da Franunm te- ket.ektedir. 

Sovyet gemilerinin lspanyol sularına 
hareketi tekzip edildi 

Londra, 2S (0.R) - Tau Ajansa Komsomol motlrll •• ,_.. 
DUD bp&DJOI a9İlerİ tarafmdan babnlmua haberinin blttla 54h
yet Canahari1etleri Birlifiade wyaadırclıtı hiddet VP. nefreti llil· 
clirmelde beraber Sovyet harp gemileriain lspanyol salarma laa
reket emri akhklan bakkmda yabaaca memleketlerden v..U-
baberleri de kat'i olarak yalanlamakta ve banlann !>aftaallata 
icadedilmiı olduguau bilclinnekteclir. 

V ılancia, 23 (A.A) - Hariciye nezareti Moıkovadaki lspaa.ra 
sefaretine Sovyet hariciye komiler6jiae teblii edilmek l&ere 
bir telgraf gladermiftir. 

Banda Komsomol aclandalri Ru ticaret gemisini• bir alİ kru· 
Yuir tarafmdaa bombarda•u edilmeai protesto edilmektedir. 

Bet dakika •eçmeclen, efe- ı 
nin etrafım bir drli efe sardı. 
Efe bat kaldınp: 

- Kaldına ıunul Dedi. iyi· 
ce ıılabp a)'lltm! Kopuacla, 
bucafıntla, arkadqlanncla fa. 
lan ne kadar akçe varsa ahnl 
Ha,.ulanaa dolamma,.., lal· 
lerinde laymetli etJalar bal•· 
uaaz aoyua, aalana baca ol· 
maıı lizım dejil, kl1lin&a 
rahat olma11 IAztm .• 

Diye emir verip aynldı, ile· 
ride ahnclaa inmiyen bir arka
datma ytlrilylp: 

- Hadi balıalaml Y oı..azal 
Diıe kendi atıaa atladı. 
• • • • • • . ' . . . . . 
Soyulup -.ana çenilea kir

vaa bir ıaat sonra, ıpauıs ve 
cucavlak ya1lacla kaln11P.rdı, 
11111klam ıalablan Slleymu •ta
ma etrafına toplanan klnaa 
balkı; onu urmap çahfblar 
alD9, aarac:ak lnrfeJ de llalia· 
madalar, Slle,.an ata, bafl • ....-~= 

- lllk .. mel tael ettik 
llekk~ 1 Haalana laacr• ol
clwk. Herifci otla çabecek bi· 

xi hacca g6aderdi. Ala Katırcı 
oğlu ! Ah ! Katarcı oğlu fU 1a1-
lada karfUH çakacağım bil
seydim devletin blttia kuwe
tini arkama tak•rdım. 

Di1e mınldanda.. 
• •• 

lataabulcla nltaa A._et 
ca•Ü Yakası kıy .. eti top pat· 
lar gibi patJaJlp kopuk•, 
Kitahya matuamfı weaia 
Ahaet pap, fer .. nı almca 
hemen ayap kaHup det· 
hal asbtleriai topla-. 1ola 
çıkmıth amma, ar 
taktajı bu bia ıalselllla uker 
ile nereye giclecetini, Ha1dar· 
ojlaau, Kabrcaotl•u unsi 
semtte bulacatım bilmi,.,
Aıkerleriae: 

- Hacli arkaclatlul Ha,mt 
Hayclarojlu ile Kabra.ıih•ı 
k.,.. ...... ı y ....... 
fer•am padif&lai udw ol•lil 
tar, barre• veya •enit• kim 
tutarla hhkina ...... 
olurl 

- Satı• ,,.., -
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Bu karar alakadar iki tarafa tebliğ edilecek ve 
mütalaa arına müracaat edi ece tir husustaki 

bu 

Londra 23 ( Ö.R) - Ade· 
mi müdahale komitesi bu sa
l>ah Lord PJymoutbm riyaseti 
altında umumi bir içtima yap
mıştır. Tali komitesinin birkaç 
gündeoberi devam edeo mesai
sinin neticelerini öğrendikten 
ıonra komite ispanyaya silah 
ve harp malzemesi ithalaboın 
müessir şekilde kontrolü mese· 
lesinde mühim bir terakki leş· 
kil eden bir karar vermiştir. 
Portekiz hariç olmak üzere di
ier azaların ittifakile kabul 
edUen bu karar sureti şöyledir: 

,. ispanya dahili harbinin 

ıspallvol milı<ılen 

lardan birisi buna muhalefet 
etsin. Komite aynı zamanda 
aza hükümetleri 4 Son Kanun 
tarihine kadar kontrol komi· 
tesinin sebep olacağı masraflar 
hakkında görüşlerini Lort Ply
mouth 'a bildirmeğe davet ede
cektir. Ademi müdahale ko
mitesinin yeni umumi içtimaı, 

eksperler komitesi toplana
rak müzakerelerin netice-

sini bildirdikten sonra, yani 
son kanunun ikinci haftasında 

yapılacaktır. Görülüyor ki dev
letlerin hemen hepsi ademi 

müdahale sistemini tam alarak 
tatbika ve kontrolün müessir 

dünyaya sirayet etmemesi için 
mümkün olan herşeyi yapmak 
ve bu harbin milletler arasın• olmasına mini olmak için hu-

kuki vesileler arkasında gizlenen 
daki ahenk ve anlaşmayı ihlal 
etmesine mani olmak için ade- bazı tarafJann faaliyetine imkan 
mi müdahale taahhütlerinin brakmamağa karar vermiş gö

rünüyorlar. 
noktası noktasına tatbikini 

Londra, 23 ( A.A) - Ademi 
lü7.umlu görmekte ve müş-

müdahale tali komitesinin neş· 
tereken hazırlanan kontrol rettiği tebliğde deniyor ki: 
planmm mümkün olduğu kadar 

Tali komite ispanyada bir 
erken tatbikine ihtiyaç hisse· muhafaza sistemi tesisine dair 
der. Bu münasebetle delege· 
ler, kararlaştınlan usulün yapılan tekliflere her iki mu-
ispanyada iki tarafa tebliS?"i basım tarafça verilen cevapla· 
için hükümetlerinden sala- rın hulasasının bugün ö~leden 

Tali komıte ademi müdahale 
anlaşmasının yalnız doğrudan 
doğruya yapılacak mualıedeleri 
değil ayni umanda bilvasıta 

vukubulacak muahedeleri ve 
bilhassa dahili barba iştirak 
etmek üzere ecnebi tebaaları· 
nın ispanyaya gıtmesi mesele
sini de ihtıva edecek bir tarzda 
genişletilmesi hususundaki tek
life karşı birçok murahhaslar• 
dan hükümetlerinin hatb ha
reketlerine dair raporlar al· 
mışhr. 

Umumi noktai nazarlar tea
tileri sırasında murahhaslar top· 
lanbda izhar olunan noktai 
nazarlann mana ve tümulünü 
derhal hükümetlerine arzede· 
cıeklerini bildirmişlerdir. 

Buna intizaren tali komite 
bilvasıta müdahalenin muhtel'f 
veçheleri hakkında teknik tek
liflerde bulunmak üzere derhal 
bu meseleleri tetkik için tili 
teknik komiteleri teşkiline ka-
rar vermiştir. 

Tali komite ispanyaya hava 
yolu ile tayyarelerin girişinin 
murakabe edilmesi hususunda 
hükümetlerin mütalaalarını en 
kısa bir zamanda elde etmek 

h. t · t - k a ver sonra toplanacak olan komite-ıye ıs emege ar r • üzere mezkur hükümetlere yeni 
· l d" H··k- ti · 10 - nin tetkikine arzetmeyi ve bu mış er ır. u ume erm gun bir rapor göndermeyi tav~iye 

zarfında cevap vermeleri rica sistemin mümkün mertebe kısa eyler. 
edilmektedir. Böylece cevaplar bir zamanda kurulmasma ait Nihayet tali komite bükü-
müsait olursa 1 Sonkanun ta· bir planın muhtelif veçheleri metlerirt ademi müdahale an· 
rihinde kontrol teklifleri ko- hakkmda komitede temsil edi- laşması hakkında yeknasak 
mite reisi Lord Plymouth ta- len hükümetlere bir rapor ver- bir tef~ir kabul etmeleri için 
rafından ispanyada iki tarafa meğe komiteyi davet eylemği komiteye baz.a teklıflerde bulu· 
bildirilecektir. Meğer ki aza- kararlaştırmıştır. nacaktır. 

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

Alman hükümetinin mühim bir kararı 
Askerlik çağında bulunan Almanlar, askerlik dairesin

den izin almayınca memleket haricine çıkamazlar 
Paris, 23 ( Ô.R ) - Berlin

den Fransız mahafilini işgal 
eden bir haber alınmıştır. Al· 
man Dahiliye Nezareti bir 
emirname neşrederek silah 
taşıyeöcak çağda olan hiçbir 
Almanın aı1keri otoritelerden 
busuııi bir pasaport almadıkça 
harice çıkamıyacağını bildir· 
miştir. Bu suretle verilecek 
ruhsat da 60 güne münhasırdır. 

Pariste soruşturulan nokta 
şudur: Alman dahiliye nazırı 
Frik bu yeni emirnameye ne
den dolayı lüzum görmüştiir. 

Yarı resıni Alman siyasi ma
bafili bu tedbiri Almanyada 
döviz fıkdaniyle izah ederek 
hükümetin Alman yolcu 1ar ta
rafmdan harice sermaye çıka
nlmasım menetmek istediğini 
iddia ediyorlar. Fakat bunun 
için yeni bir tedbire neden 
Jüzum görüJdüğü anlaşılamıyor. 
Zıra ecnebi memleketlere gi
den Alman tebaalan esasen 

pek ehemmiyetsiz miktarda 
marktan fazJa para çıkaramaz· 
lardı. Diğer taraftan maksat 
döviz mevcudiyeti korumasma, 
bu memnuiyetin neden yalnız 
silah taşımak kudretinde olan 
vatandaşlara inhisar ettiği de 
anlaşılamıyor. 

ÔyJe zann~diliyor ki bu ted
bire ispanya hadjseleri sebep 
ve saik olmuştur. ihtimal ki 
Berlin istikbalde Alman genç· 
lerinin gönüllü olarak Franko 
ordusuna yazılmalarmı men et
mek istemiş veyahut şimdiye 

kadar Franko ordusuna yazıl
mış olan Almanların kendi ar
zulariyJe gittikleri ve erkanı 
harbiyenin onları hiç bir suret
le tavzif ve teşvik etmediği 

1 
zannını uyandnmak maksadile 
hareket etmiştir. 

Fakat diğer bazı tahminlere 
göre bu tedbirlerin sebeplerini 1 
Almanyada mevcut olan nazik 
vaziyette aramalıdır. Birtaraf· 

tan Alman hükDmetinin haztr· 
Jadığı sivil seferberlik ve bava 
hücumlarına mukavemet teş· 
kiJatile alakadardır ve bu da 
Alman hükümet adamlanmn 
bu seferberlik fikrile çok meş· 
gul olduklarım gösterir. 

Diğer rivayetlere göre de 
asıl sebep son zamanlarda 
çoğalan firar hAdiselerinin 
önüne geçmekmiş. Eğer böy!e 
ise Almanyada tatbik edilen 
ekonomik siyaset ve harici 
sergüzeşt temayülleri sebebiyle 
memlekette artmakta o!an 
endışenin bir delili sayılmak

tadır. (Tabii Fransız mabafi
line göre!) 

Şurasmı da lcaydetmek la
zımgelir ki lngiliz gazetelerinin 
Berlin muhabirleri istisnasız 
Almanyada ekonomik vaziyetin 
vehameti üzerinde ısrar etmek
tedirler. Bunların ifadesine gö• 
re oazi hükümeti, birkaç günden 
beri kat'i bir dönüm noktasın• 

Habeşistan işi temizlenirken 

Bu işte en müliim darbeyi yeyen 
yin€ Aimanva imiş ... 

ltalvan aış bakaıu l{ont Qya!lo Atman ıavva1ecıletı/.e bu arada 
Paris, 23 (Ö.R) - .. Oeuvren soloshığa tahviline takaddüm 

gazetesinde Bn. Genevieve eden lngiliz - ltaJyan centilmen 
Tabouis Habeş ilhakının lngil- anlaşmasının muhteviyatı ma· 
tere ve Fransa tarafından fılen Jum değildir. Bugün Londra 
kabulünün Fransız-ltalyan dost· i!e Roma arasında tahakkuk 
luğu kadrosunu geçecek dere- eden, yarın da belki Paris ve 
cede mühim neticeleri olaca- Roma arasında birinci yapıla· 
ğmı kaydederek ltalyanın tek- cak olan centilmen anlaşması· 
rar Milletler cemiyetindeki ye· n.n sarih metnini öğrenmeden 
rini işgal edeceği ümidini iz- de ıurasını kaydedebiliriz ki 
bar ediyor. Bu muhabire göre bu anlaşma Avrupa vaziyetini 
Londra mahafili timdi ıon ihtikandan kurtaracak kabi-
48 saatlık hadiselerin AvrupRda liyettedir. Fransada sosyalistler 
hidi,elerin cereyanını e11&sh Mussolini ve Hitlerle, mümkün 
ıekilde değiştirebileceği ka· olursa, sulh yapmağa çalışmak 
naatini beslemekte ve Parisin lizımgeldiğini daima tekrar 
de yakında İtalya ile bir cen- etmişlerdir. Sulha karşı önce• 
tilmeo anlaşması yapmak için den ortaya çıkarılacak hiçbir 
müzakereye girişeceğini ümit şart olamaz. Bahusus ki Av· 
eylemektedir. Bu anlaşmanın rupa birleşmiş olursa Faşizm 
esası lngiliz • ltalyao centilmen yapılmağa müsait bir saba 
anlaşmasın:ı beoziyecek, yani bulamaz. 
Fransa ve ltalyanın Akdeniz· Paris, 23 (Ö.R) - Londra, 
deki esaslı menfaatleri müte- Paris ve Vaşington gibi, Brük· 
kabilen tasdik edıJerek statü· sel hükümeti de Habeşistan· 
koya riayet karşılıkla taahhüt daki Adis-Abeba elçiliğini il· 
edilmiyecek ve Garbi Akde- gaya karar vermiştir. 
nizdt- oufuz mıotakaları ayrı- .......................................... . 

ıacaktır. Bir sual ? 
Londrada ümit edildiğine 

göre 25 son kanunda toplana· 
cak olan Milletler cemiyeti 
büyük meclisi Habeşistanm 
devlet olarak mevcudiyetinin 
nihayet bulduğunu müşahede 
edecek ve bunun üzerine kont 
Ciano Cenevreye gelerek 
asamblede yer alacaktır. Bu ha
dise iki sebeple çok mühim 
olacakhr. 1 - Almanya için 
müthiş bir darbe teşkil 
edecektir. 2 - Beynelmilel 
Cenevre müessesesi bu suretJe 
fazla bir faaliyet kazanacak ve 

bu da pangermani:ımin tahri· 
katma karşı gerginliği azalta 
cak bir unsur olacaktır. 
1NGILIZ-1TAL YA ANLAŞ

MASI 
"Populaire" gazetesi de ln

giJiz • ltalyan centilmen anlaş· 
masım müsait eekilde tefsir 
etmekte ve şunları yazmakta
dır: AdisAbeba sefaretinin kon-

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
da değiıse bile, muhakkak 
surette iki karar~an birinı ih· 
tiyar zarureti karşısında bu
lunmaktadır. Ya teslıhat siya
setine devam için Almanyada 
gıda bakımından kurulan tah
dit sistemine devam etmek, 
yahut ta bu teshhat yarışını 
bırakarak Paris ve Londra 
ile bir anlaşma için müzakere· 
ye g;rişmek. 

"Times" gazetesine göre bu 
müzakereler ancak Almanyamn 
tam olarak ekonomik iş birliği 
siyasetine avdeti VP. sergüzeşt 

temayüllerini terketmesi mu
kabili olarak başlıca Alman 
müddeiyahnın tatmin:ni temin 
edebilir. 

Londra 23 (A.A)- Bugünkü 
başmakalesinde Daily Herald 
ezcümle diyor ki : 

Mussolini Akdeniıde sulhun 
tesisini gerçekten istiyor mu? 
Eğer böyle bir arzusu varsa 
lspa11yada kat'i bir tesir icra 
etmekten vaz geçmelidir. 

Halk türkü ve 
oyunları 

Ankara 23 (Hususi) - Kül
tür Bakanbğının halk türkü ve 
oyunları için açmış olduğu an· 
ketlere vilayetlerden cevaplar 
gelmeğe başlamışbr. Bakanlık 
bütün cevaplar geldikten son
ra tasnif edecek ve lüzum gö· 
rürse muhtelif mmtakalara he· 
yetJer gönderecektir. 

Kaymakam tayinleri 
Ankara 23 ( Hususi ) - Vi

ze kaymakamlığma lpsale kay· 
makamı Nureddin, Karaman 
kaymakamhğına Gördes kay· 
makamı Celaleddin, Silivri 
kaymakamlıgına Eşme kay-
111akamı Vakkas Ferid, Tosya 
kaymakamhğına Araç kayma· 
kamı Mümtaz, Lice ka ·makam· 
lığına Cizre kaymakamı Fikret, 
Koçhisar tAnkar,.) kaymakam• 
hğma Tercan kaymakamı Şev· 
ket, Bahçe kaymakamlıj[ına 
Saimbeyli kaymakamı Reıuzi 
tayin edilmiştir. 

1 .. emsil hazırlıkları 
Ankara, 23 (Hususi) - An· 

kara Halkevi, kış mevsiminde 
Ankarada canlı ve hareketli 
bir gece hayatı yaratmak için 
bir tema 1 programı haz1rla· 
mağa başlamışbr. Temsiller tatil 
günleri gündüz ve haftanm 
muayyen günleri gece verile· 
cektir, 
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Çin -Hadi:eleri 
Fernand de lftınon, L'lntoımafion 

Eazetesmde " Çın ışlerı başlığı aıtm· 
da şun/an vazıyo, : 

Çin hadiseleri yüzünden ken· 
dimize yeni bir kaygu vesile
si yaratmıyalım. Evvela, burada 
doğruyla yalanı tefrik etmek
ten aciziz.Bunun en iyi delili 
şudur ki,Çin hadiseleri hakkın
da inceden inceye malümat sa· 
bibi olan Japonlar bile, Mareşal 
Çang-l<ay-Şekin kendı kıt'alan 
tarafından tevkifinin menşe 
ve neticeleri hakkında ş·mdi· 
lık ciddi bir kanaat hasıl ede· 
miyecelderini söylemişlerdir. 
ikincisi, karışık bir dünyada, 
ifratlı bir süratle yapılan müta· 
lealar doğru olsa bile, bu, bed· 
hinliğe düşmek için gene kafi 
bir sebep teşkil etmezdi. Haki· 
katen Ç1n'in siyasi bayatı, gar• 
bmkinden o kadar farklıdır, 
fertlerm ~avgalan, ve entrika· 
Jarı orada öyle bir rol oynar ki, 
Çın en şaşırtıcı değişiklikl~re 
maruz bulunmaktad1r. 

Mareşal Çang - Kay - Şek'in 
başına gelen hadisede, tarih 
boyunca, askeri isyanların men· 
şeinde rastlanan bir başhca 

unsur rol oynamıştır: Kendi 
topraklarından çok uzaklarda 
uzun zaman bulundurulmuş bir 
kı'tanın hoşnudsuzluğu. 

General Çang-Su~Liang'ın 
kendi tem;lyülündeo ziyade, 
askerlerinin hlddetine tabi ol· 
duğu sanılabilir. Şensi eyaletin• 
de uzun müddet kalmış olmak
tan ve komlinıstlere karşı 
harbm bitip tükenmişinden 
dolayı ordunun tahammülü 
azalmıştı. Eıski garnizonlarına 
dönmek emelini gitgide açık 
bir şekilde belirtiyordu. Şef
leri tarafından askerin bu 
ruhi biletinden haberdar 
edilmiş o an Nankin hükü· 
meti, alınacak tedbirleri ye• 
rinde tetkik etmek ıçın 
icab ediyorsa, isyanı bastır
ırak için Mareşal Çan-Kay-Şek 
gönderilmişti. Çan~ - Su • Li· 
yang'in suç ortaklığı olduğu 
veya olmadığı halde, askerler 
Mareşalı tevkif etmişlerdir. 

Bu izahın tam bir surette 
tatmin edici olduğunu söyliye• 
bilir miyiz? Hayır. Hadisenin 
başhca iki aktörü, oldukça 
esrarlı adamlardır. Çan-Kay· 
Şek 'in Japonya ile hususi ve 
gızli bir uzlaşma imzalamış ol
duğu söylendi, ve Çang·Su-Li· 
yang'ın siyasi ve askeri mazi
sinde endişe verici hadiseler 
vard.r. Fakat bütün bunlar, 
Avrupanın feodalite devrine 
benziyen Çin'e bas tabii hal· 
lerdendir. 

Geriye bir ihtimal daha kal
maktadır ki o da Çang-Su-Li• 
angın veya onun emrindeki 
ordunun mühim bir kısmının, 
Şensi komünistleriyle harbede· 
cek yerde onların saflarına 
geçmit olmasıdır. Bu en teh· 
Jükcli faraziyedir, çünkü bu 
takdirde, Japonya Mançurideki 
kuvvetlerini arttırmaktan ve 
belki de bir müdahalede bu· 
lunmaktan geri kalmıyacaktır. 

• • ••••• 1 

Kobilay günü 
Ankara, 23 (Hususi) - An· 

kara halkcvi, inkılab şehidi 
Kobilay'ın ölümünün yıldönümü 
gününde bir amş töreni yap· 
mayı kararlaştırmıştır. Törenin 
hazır ıklarına başlanmıştır. 

Kiralık hane 
Dokto,. Mustafa Enver cad

desinin denize nazır bir yerin· 
de beş oda ve asri konforu 
havi bir ev kiralıktır. Taliple
rin hergün saat onaltıdan on 
sekize kadar Yeni Asır idare· 
hanesine müracaatleri. 

4-5 s. 4-5 



ltalyan - Fransız dostluğuna doğru -
" Akdenizde anlaşma ve Streza cep-
hesinin yeniden kurulması lizımdır,, 

ltalya buna • 
razı olacak mı? 

-Baştarafı birind sahifede- diye kadar ancak bayat suku- general Frankoya binlerce Na1i 
siye ediyor. Bu gazeteye göre tuna uğramışhr. milisi göndereceği söyleniyor. 
Streza cephesinin yeniden ku· "Pro}{re de Lyon" diyor ki: Fransız umumi efkan endi-
rulması Avrupayı felaketten Italyanın hoşnutsuzluğu Al- şeye düşmemekle beraber uya-
koruyacak en müessir teminat- man siyasetinin dayandığı en nık durmalıdır. Fransamn ln-
tır. Diğer anlaşmalar da ola· mühim unsurdu. Fakat ltalya giltere ile anlaşması ve milli 
bilir. Fakat ilk merhale olarak bütün siyasetini Almanyaya müdafaasının sağlamlığı korku-
Fransa ve ltatya arasında mu· E ya hiçbir sebep bırakmaz. Fa-

bağlamak istememiştir. sa- kat millet ne kadar müteyak· 
karenet ha'"sıl olmalıdır. b l k t• · sen u mem e e ın ananesı kız ve her ihtimale hazar olur-

"Journal de Rouen" ltalya· daima bertarafta kendisine sa manevi kuvveti de o nis· 
nın ispanyayı lspanyolJara bı- imkanlar muhafaza etmiştir. bette fazla olacaidır. 
rakmak zaruretini anlayacağını ispanya meselesinde ltalyamn Nihayet Italyaya karşı alınan 
ümit ediyor. Yoksa Almanlar Londra komitesi kararlarıDI vaziyetin Almanyaya karşı bir 

Akdenizde yerleşeceklerdir. daha samimi olarak kabul ve cephe kurmak olmadığını, ltal-
Bu gazete,diğer taraftan Fran· tatbik etmesi ehemmiyetsiz ya ve Almanyanıu iŞtiraki ol-

1 1 k d k - kalama•. madan Avrupada devamlı bir sanan ngi tere ar asın a u· • 
çük çocuk rolü oynamamasını "Depeche de Toulouse"soru• şey yapılamıyacağmı ve Lon· 
ve kendi hesabına onun da yor: Almanyanın istediği nedir? dra ile Parisin de buna çalıştık-
Italya ile bir centilmen anlaş- Fransa ve lngilterenin sulh yo• Jarını yazıyor. G~zeteye göre de 
ması yapmasını tavsiye ediyor. lundaki teşebbüsleri ne zaman ispanya meselesınde. ~lmanya· 

"I f t• b f 'k. d d - bir muvaffakıyet kaydetse Al· dan ayrılmak ltalya ıçıo Akde-n orma ıon,, u ı ır e e . • . k k · · 
ğildir. Böyle bir anlaşmanın ne manya hoşnutsuzluk gösterir. nız me?faatl.erını. oruma ıçın 
fa dası olabilir? Fransa 1935 ltalyaya karşı alınan vaziyete elzemdır. Zıra hır Alman he-

y - k ı k b J d v • de gem on yası kurulursa bunun anlaşmasiyle Italyaya mum ün nası mu a e e e ecegıne . .. .. 
olan her faydaları vermiştir. dikkat etmelidir. Almanyaotn masraflarım ılk once odeyecek 

Fakat bunun mukabilinde şim- Noel ve yılbaşı hediyesi olarak f~!.:~.!!~!Y.~~~~· ....... , ............ .. 
••••••••••••••••••••• .. ;;• .. ••••n•• .. ;•n• •u•••••••••••;••••n•n••nn••••• ....... ;im gibi bir memle~et ~~ha 

Turklyenln başlangıçta böyle hır polıtıka 
takibini düşünemez. Biz, birçok 
asırlardanberi bllyük pazarla.ra 

• • malik olan yabancı memleket· 

Ekonomik vaziyetı lerden tabii daha pahalı istihsa 

"' Ankara, birinci kinun -
( Boğaz'daki hasta adam ) ar· 
tık mevcut değilse de eski 
hastalığın akıbetleri bugün bile 
yeni Türkiyede ve bilhassa 
yeni Türkiyenin milll ekono· 
misinde hissedilmektedir. Os
manlı imparatorluğunu bütün 
bir devre zarfında Sby!oclc 
vari sıkboğaz etmiı olan 
ecnebi kapitalinin bal' ğ ol
duğu mikdara vukuf pey
da edince insan hayretler için
de kalmaktadar. Gaddar, mer
hamet nedir bilmez ve mem-le 
ketin kamnı sll&k gibi emer 
mahiyette olmak Ozere Türki
yede yerleştirilnıiş olan yaban
cı sermayeleri, belki de, altmıı 
milyar dinara baliğ olmakta idi. 
Bugün ise bu rakam yanya in
miştir ve her sene daha ziyade 
azalmaktadır. Devlet, yabancı el 
ferde bulunan madenleri, fab
rikaları, elektrik santrallarını, 
şimendiferleri ve tramvaylara 
ruecburi olarak ve yorulmak· 
sızın satın almakta ve bunları, 
varidatları insani mahiyette 
devlet müesseseleri haline koy
maktadır. 

Evet, sultanların teokratik 
devrinde Türkiye Avrupa için 
ideal yarı müstemleke halinde 
bu'unuyordu. Pierre Loti'nin 
lstanbul ve Eyip hakkında 
yazdığı göıboyacıhldarı altında 
şuursuz ve vicdansız bir tarzda 
Anadolu köyünü ve köylüsünü 
soyan ve bunların hayat 
standardını en aşağı dere
ceye in:lirmekten çekinmi
yen yabancı kapitalinin is
tismarı gizleniyordu. Bunun 
için Türklerin Skerliç'i mesa· 
besinde olan Falih Rıfkı Atay 
Türk ortaçağının bir zulmet 
çağı halinde 1922 senesine 
kadar devam ettiğini acılarla 
müşahede etmektedir. Teokra· 
si'nin ortadan kalkmasiy?e be
raber yeni bir ekonomi devresi 
başlamış ve milletin hayatiyet 
kuvvetlerinde dirilme başgös· 
termiştir. Mütevali bir su
rette istismarlara tibi tutul-
muş olan ağır hastanın tedricen 
iadei afiyet ett:ği hissoluoma
ya başlamıştır. Bunun üzerine 
in pat ve şimendiferler inşası 
ıtevreai açılmııtır. Romancı 
Sadri Ertem y~ni lokomotifle
ria "d&dOk reaJeriai uyuranlara 

uyuşmuş bir halde bulunan 
Anadolu halkmı uyanma1'a ve 
bayata davet eden Mikiilin 
sesine benzetmektedir. Bütün 
Türk milleti için olduğu gibi 
Sadri Ertem için mektep 
bir sihirden ve meçhulün keş· 
finden başka birşey değildir. 

Mektepler sayesindedir ki, bun· 
dan on sene evvel coğrafya 
haritalarınd~ bile işaret olun
mayan şehirler gecenin karan
Jakları arasında ışıklar içinde 
parlamağa başlamışlardır. Bun

lar yeni beton, pamuk, şeker 

ve maden kömürü vesaire şe
hirleridir. Bu şehirler yeni 
Atatürk Türkiyesinin eserle-
ridir. 

Fakat bu sahada her sitayi
şin fevkinde olan bir hakikat 
vardır ki, o da: bu büyük eko
nomik kalkınma ve planı. en• 
düstriyalizasyon gayretinin, on 
senedenberi, sırf devlet bü~
çesi ile icra ve tatbik edil
mekte olmasıdır. 

Birinci beş seneHk plan yüzde 
elli nisbetinde tahakkuk etti
rilmiş bulunmaktad.r. Bu pla
nın tatbiki esnasında istihdaf 
edilen gaye, muhtaç oldu~u 

hnm maddeyi olduğu gibi 
müstehliki de memlekette bu· 
lan endüstrinin faaliyete kabi· 
liyettar bir bale getirilmesi 
olmuştur. ikinci beı senelik 
plin ihracat endüstrisi kurul
masını derpiş etmekte ise de, 
çok zengin Türk madenleri
nin kıymetlendirilmesi key
fiyeti bu planın siklet mer
keı;i •ddolunabilir. Heriki pfi· 
nın tatbikat sabasına isali 
busuıuna, sermayeleri tamamen 
Türk olan Türk bankaları, ga· 
yet mübim bir nisbette iştirak 
etmiılerdir. 

Türkiye hükümet reisi ismet 
lnönü ile mülikatımda, po?iti
kada büyük bir realist olan 
bu ~ahsiyetten, kendisinin en· 
düstriyel etatizminin istihsalat
taki yüksek fiatlerio sebebi 
olup olmadığını ve Türk emli
asının dünya paritesi derece
sine çıkamamasına müessir olup 
olmadığını sordum. ismet Inönü 
ıu cevabı verdi : 

.. - Bu malın sağlam olup 
olmadığınao en açık delili bu 
malın beynelmilel f'atlerde re• 
kabet edebilmesidir. Fakat bi-

Jitt& bulunmaktayıı. Bu yabancı 
memleketlerle rekabete kal-
kışmak dahilde endüstriyali· 
zasyon politikasına devam ede .. 
memek dem~k olur. Biz filha
kika pahalı istihsalatta bulun-
maktayız. Bunun uzurı zaman 
devam edip etmiyeceğini söy-
liyemem. inkişaf nekadar tabii 
ve şartlar nekadar normal olur 
ise, fiatler de o kadar norma· 
liıe edilmiş olurlar. Eğer fiat
Jer normal olmaz ise, bu hal, 
her halde, müstebliklerin feda-
karlığını icab ettirir. Ancak 
bu fedakarhk ne hududsuzdur 
ve ne de layetenahidir. Bu fe
dekarlık endüstri ve fiatları 
memleket şartlarına intibak 
ettirmeğe matuf muvakkat bir 
tedhlrdir.Bu fedakarlıklar mev· 
zuubas olmasaydı on sene zar
fında bütün memleketler en· 
düstriyalize edilebilirlerdi.• 

Bundan alınacak netice Türk 
fabrikHı ocağının bütün Türk
le:rin pay:aştıkları fedaka,lık
Jara istinat ettiği neticesidir. 
Yeni Türkiye bu fedakarlığa 
katlanmaktadır, çünkü berta-
rafta iyilik eserleri görmek-· 
tedir. 

Türk ticaret bilançosunun 
mütevazin oluşu ve saldonun 
gittikçe aktifleşmesi hariçte 
gayet müsbet tesirler yapmıştır. 

Türkiyenin 1934 yılında ih
racatının 92,149,094 ve itha-
latının '86.789,908 lira olması, 
ya~1, S,359,186 Jiralık bir faz
lalık kaydetmesi, 1935 yılın-
daki ihracatının 95.851,137 ve 
ithalatının 88,823,440 lira ol-
ması ve 7,037,657 liralık bir 
fazla kaydetmesi vakıası yü-
zünden garpta, Türklerin "ma
kinelerin muhacereti" diye ad-
ladıkları bir yeni halin 
zuhurunu icap ettirmiştir. 

Yabancılar şimdi de türklere 
makine teklif etme~e başlamış· 
lardır. Evvelce Türk pamuğu 
sürüne sürüne Avrupa makine• 
lerine S?idiyordu,şimdi ise Avru-
pa makineleri Türk pamuğunun 
ayağına gelmektedir. Evve!ce 
sultanlar devrinde -yukarda da 
işaret ettiğimiz gibi- yabancı 

st:rmayeler Türkiyeye birer olta 
gibi Ü!Üşliyorlardı. fak at artık 
Türk sularında safdil balaklar 
kalmadı !ından Türkiye-Avrupa 
münastbetleri tarihinde yeni 
bir yaprak açılmııtır. Bundan 
bu münasebetlerin eskiye nis
beten çok daha sağlam ve na
muskirane olduğu kanaati hi~ 
a&l olmaktadır. 

M. SVETOVSKI 

Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekili 

~.-...cıı:~ 

- Başal!ajı 1 ind sahi/ede -
Adana şehri ve civarında vu· 

kua gelen zararlar ve alınan 

tedbirler hakkında tafailith 

izahat verdi. 

Bu iıahata g5r" Adana şeh· 
rinde seylaptan yıkılan · evlerin 

sayısı 21 kirgir ve diğer ker

piç ve kamıştan olmak üzere 
461 dir. 

Şehirden 5 - 15 kilometre 

mesafede bulunan v su altın· 

da kalan 9 köyde yıkıJan ev· 
lerin savısı 52 dir. 

Bütün bu mıntakada inhida

ma yüz tutmuş evlerin sayısı 
107 dir. 

Adana şehrinde ve köyle

rinde açıkta kalan halkm sa
yısı (başka vilayetlerden gelmiş 

olup zaten evleri olmıyan ame· 

le hariç olmak üzere] 1800dür. 

Açıkta kalac halk Kızılay 

tarafından derhal gönderilen 
çadırlara yerleştirilerek iaşe

leri temin edilmiş ve sıhhi va

ziyetleri gönderilen doktor ve 

sıhhiye memurları tarafından 

korunmuş ve hasta olanlann 

muhtelif yerlerde tesis olunan 

hastanelerde tedavileri temin 
edilmi tir. 

Seylaptan &lenlerin sayısı 

39 dur. 

Dr. Saydam daha ittihaz 

olunacak tedbirlere dair ay .. 

raca malumat vereceğini ilive 
etmiştir. 
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Bugünkü Program 
lstanbul : 

Saat 12.30 da hafif musiki 
havadis, hafif musiki. 

Saat 18.30 da plakla dans 
musikisi. Saat 19.30 da dok· 
tor Salih Mehmet tarafından N 

konferans. Saat 20 de Rifat 
ve arkadaşları müzik, Saat 
21 de Safiye ve arkadaşları 
müzik. Saat 21 de Stüdyo 
orkestrası .. Saat 22 de ajans • 
ve borsa haberlerile plak-
larla müntebip parçalar. ıı..1 
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,. 1\ 
Dahiiiye Mütehassısı 

DOKTOR 

Sua~a [ınin 
Kağıtçılar 

AvrupJ.da yaptığı tedkik 
seyahatinden dönmüştür.Has· 
talarını hergün Karşıyakada 
Kemalpaşa caddesinde 127 
numaralı muayenehanesinde 
kabul eder. 

1-13 b.3 (2298) 
~--ı...,..!JilSiMilL-..--_..,F. C'; ~ ~- T l 1 

lzmlr Beledlye.ıir1den : 
Bütün ölçü sabip!erine ilan 

Ellerinde bulunup 35 senesi 

damgasını taşıyan el kanbrlara, 
baskül masa ve el terazileri, 

tartıfar, kurular ve alucıla: öl
çüleri ve metre gibi ölçü taı h 

ve aletlerin 937 yılı senel k 
muayenelerinin zamanında ya

pılması için 1782 numara!ı öl
çüler kanununun 18 inci ve 

14826 numaralı ölçii!er nizam· ' 
namesinin 17-19 ve 20 inci mad-
delerine tevfıkan 937 seoesirıin 

ilk ayı ikinci kanun içinJe bir 

beyanname ile lzmir grup mer
kezi be!ediye ayar memurlu-

ğuna müracaat etmeleri lüzu
mu, bu müddet zarfında mü-
racaat etmiyenler hakkında ı 
kanuni takibatta bulunuJacağa 
ehemmiyetle iJin o!unur. 
22-24--26~29 1538(3384) 

iki • 
gencı 

• 
esır eden 

Etonda esrarengiz bir 
hidise olmuştur 

lngiliz zabıtası 

bir kadının 
ipnotize edih~n iki genel 
elinden kurtaramıyor 

Eton lngiliz 
aristokrasisinin 
en çok iftihar 
ettiği bir kol
le je maliktir. 
Bu kollejt de
vam eden john 
ve Hanri is
minde iki genç 
bu ci-.rardaki 
küçük hanlar
dan birinde ken 
diJerinden geç· 
miş bir halde 
bulunmuşlardır. 
Hanın sahibi 
Freeman adın-
da bir kadm
dır. Kadınm is
ticvabı müşkül 

olmuştur. Fakat 
sonuncla şu iti
rafı ağzından 
almak kabil ola. 
bilmiştir: Eto11daki rsıaılı. hddismin kaluamanı Fue.man 

- John ve Hanri diğer ar- kudretimle onlar arasına bir 
kadaşlari!e birlikte çay içmek sed konulamaz. 

üzere buraya gelirlerdi. Ben iki genç çocı•k kat'i sük6t 
bu iki gencin hipnotize edil· muhafaza 1:tmektedirl~r. Sır· 
meğe müsait oldukiarını gör· larmı ele vermektense ölmeyi 
düm. Gözlerimiz karşılaşınca tercih eder gibi görünüyorlar •• 

benim tesirim altına girdiler. Yapılan tah1~ikat Freemanın 
Onlan benden ayıramazsınız. müthiş bir spr;tizmacı ipnotizör 
Şimdi kendilerini almağa te- olduğunu meydana koymuştur. 

lngiliz aristokrasisinin çok ma
şebbüs ettiğiniz :.:aman nasıl ruf iki ailesine mensup olan 
hınçkıra hınçkıra ağladıklarını bu gençleri kadırı m esaretin-
gördünüz. Yapacağmız bütün den kurtarmak için ne yapa-
t~ıebbüsler be:yhudedir. Benim cağını zabıta da bilemiyor. 

..•..•........•......•..•••..••.•..................................................... , 

Atış ve Atlı spor kulübü 
- Baş tarafı I mcı sahı/ede -

spor zevki vermekle beraber 
memleket müdafaası için Jü-
zumlu elemanları da yetiştir
mek bakımından bu kurumun 
gayesi çok yüksektir. 

Partimiz son zamanlarda bu 
noktalan gözönünde tutarak 
daha esaslı çalışılması için bazı 

tedbirler almıştır. Atlıspor ku

lübü yeni alınan tedbirle Türk
spor kulübüne bağlanmıştır. 

Yapılan umumi toplantıda genç
lerden mürekkep yeni bir idare 

heyeti seçilmiştir. Kulübün ida
re heyeti ba~kanl:ğına atlıspor 
ajanı Reşit Akbey, genel sek
reterliğine de Aliye Doğan 

seçilmişlerdir. 

Öğrendiğimize göre bundan 
sonraki çah~malarda Türkspor 
kurumu da atlıspor lcu~übün

den yardımlarını esirgemiye
cektir. ilkbaharda at mikdarı
nın arttmlması için yeni tedbir
ler alınmıştır. 
Yakında Türk spor kurumu

na bağlı lrnlüpler gençleri ve 
talebeler için biniş günleri ay
rılacak, bunlar küçük bir üc
ret mukabilindt: ata binerek 
bu güzel ınüdaf..a sporuna 

kendilerini alıştıracaklard ı r. 

Kulübün şimdiki man ej yer
leri ileride ihtiyaca cevap ver
miyeceği için yeni manej yer
leri yapılması ve abu: tesisah 
vücude getirilmesi hakkında 

kuvvetli bir tasavvur vardır. 
Bu iş için Alsancak stadyumu• 
nun yanındaki boş mezarlıktan 
ist;fade edi.mesi mümkün gö
rülmüştür. 

Şimdiye kadar yapılan teşeb
büs:ere rağmen birçok kim•e
ler atlı spor kulübünün çok 
nezih ve ulvi olan gayesini 
anlamamışlardır. Atlı spor ku
lübü, bir sl;s olmaktan ziyade 
yalnı1 spor yapılan bir yerdir. 
Bu gayeyi herkese tanıtmak 

için bir de atlı spor ba'osu 
hazırlandıgı haber alınmıştır. 

Zayi makbuz 
Depozitonun tarihi : 10-10-935 
Numarası : 203 A 

203 numara ' ı havagazı depo
zito makbuzumu kaybettim.Ye
nisini alacağımdan hükmü ol
madığı ilan olunur. 

Alsancak Dilküsa sokağında 
1 l numarada 

ZEY LIKS BERGER 

No.3371 F. 
No. 33?8 velesp:t, motosıklet 

o! omobil projektörleri 
Bu fenerler iki yüz metre mesafeyi gösterir. iki ampul

lildür. Tek ve çift yanar. Hem pille hem dinamo ile yandığı 

gibi gayet dayanıklı ve çok sağlauıdır. Bu fenerlere mahsus 

dinamolanmız da gelmiştir, taniye ederiz. ----



Sabite a 

Sümer Bank uinumi müdürlüğün
den: 

YAZAN : MIŞEL ZEVAKO 
.............. İllıl ............................. .. 

SAN' AT MEKTEBi 
MEZUNU ARANIYOR -93-

Paket ellerini bitiştirdi. Ro
set başını eğdi; her ikisi de 
korkudan tir, tir titriyorlardı. 

- Beni dinleyiniz... Eğer 

bana itaat ederseniz kimseye 
birşey söylemem. Şayet itaat 
etmezseniz sizi ihbar ederim. 
iki rahmetten biri. 

Kızlar dişlerini birbirine vu
rarak: 

- Emret, dediler. 
- Bakınız, sizden beş gün-

lük bir itaat istiyorum. Bu da 
pek kolay bir iştir. 

- Ne yapacağız? 
- Onu da size icabında 

ıöyliyeceğim. Fakat şimdilik 
burada yatacaksıoı:ı:. Bu beş 
gün zarfında dışarı çıkmıyacak
smı:ı:. Korkmayıoız .. Burada ra
hat uyku uyunduğunu, eyi ye
mek yendiğini bilirsiniz... Hu
lasa, beş gün benim misafirim
siniz ... Arzum böyledir. 

- Kato, sana itaat ediyo
ruz. Uslu oturacağız ve görün
miyeceğiz. 

- işte icap eden budur. 
Fakat eyi düşününüz... Pazar 
gecesine kadar biriniz buradan 
çıkarsanız hemen polise koşa
cağım. 

- Pazar gecesi ne olacak? 
- Pazar gecesi sizi serbest 

bırakacağım ... Kibar kızlar gibi 
giydireceğim ve Tampele gide
ceksiniz ... 

* • • 
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Jll amcanın son 
muzipliği 

"Konuşan iki ölü,. meyhane
sinde bu vak'a cereyan eder· 
ken otel Dö Memede dahi 
müthiş ve kanb bir vak'a ol· 
muştu. 

Vak'alar birbirini tevali et
tiği için, bu dramın oynandığı 
muhtelif perdelerde isbatı vü
cut eyliyelim. 

Hanri dö Bearn ile prens 
Margonun izdivacını takip eden 
yukarıda zikrettiğimiz; büyük 
bir fırtrnanıo koptuğu bu gece 
Parisin üç noktası merakımııı 
celbedecektir. 

O devre ait yazıcıların; muh
teşem bir vak'a diye i:ıahset· 
tikleri bu mutantan ziyafet ve
rilen Luvr sarayı bu üç nokta
nın haricindedir. Keza; iki par· 
dayanın ani kaybolmaları üze• 
rine alt, üst olan Monmoransi 
konağı da bunlara dahil de
ğildir. Ne gibi bir felaket ha
zırladıkları malum olmıyan bir 
takım ziyalarrn kımıldadıkları 
karanlık, gizli köşe bucakları 
da bunlar meyanına sokmıyo· 
ruz. 

Bu üç nokta: Katonun mey· 
hanesi, nufı lleylde tekrar gire· 
ceğimiz Senjermen Lükser Ru· 
vıı kilisesi, Otel dö Memedir. 

Dük Ddmoyil bütün adamla· 
rını Fosse Monmarter sokağın· 
daki haneye naklettirmişti. 
Bunda da iki sebep vardı. 

En mühimmi olan birincisi: 
Hanri dö Monmorans'nin, bira-

Yazı makineleri için toz tut
mıyan, ve makineleri daima te
miz tutan en e!ve rişli yag 
" UNİC " markalı makine ya
ğıdır. 

Yegane deposu Gazi Bulva
rında Küçük Kardıçalı handa 7 
numarada yazı ve hesab ma
kineleri tamirhanesi sabibi 
KALOMENi'de bıılıın\lr. ; 

deri tarafından vukubulacak 
bir taarruzdan korkması idi. 
Pardayanın biç beklenilmiyen 
ziyareti bu korkuyıı artırmıştı. 

Damvil kendi kendine: 

- Bereket versin ki vak
tiyle haberdar olarak bu adamı, 
her türlü tedabire riayetle bek
ledim ve ele geçirdim. Fakat 
kim bilir, belki F ransova da 
ümitsizlik yesiyle Jantiyomları
nın başına geçerek gelir? 
Böyle bir muharebenin neti
cesi ne olacağını kim kestire· 
bilir? Belki, bu defa muvaffak 
olması muhtemel olan birkaç 
serseriyi başıma musallat etmi· 
yeceği de ne malüm? diyordu. 

ikinci sebep ise: Mareşal 
Paris kapılarının muhafazasını 
deruhte ettiği için bu fırsattan 
istifade ederek kendi adam-
larını Monmarter kapısına 
ikame eylem emişti. Mo-
reverin söyledii?i veçbile Kate
rin Dömidiçi, Gizin ihanetin
den haberdar oldu; Paris, gel
mek üzer" bulunan eyalet as
keriyle istila ecHlecek... Şayet 
bir felaket vukua gelirse o va
kıt Mareşal Monmarte kapısın· 
dan firar edecekti. Çünkü bu 
kapı, şimdiki hanesinin çok 
yakınında bulunuyordu. 

işte bu sebebe mebni Otel 
dö Meme tahliye edilmişti. 

Maahaza; bu gece, iki adam 
konağa girdiler. Saat dokuza 
doğru kilerde konuşarak ye
dikleri yemekleri bitirdiler. Bu 
iki kişi: Jil ile bizim mabut 
Jillo idi. 

Bu iki bahisten Jil: 
- Haydi şu eski şaraptan 

bir bardak daba yuvarla baka
lım, diyordu. 

Jillonun kadehini eliyle dol
durdu. Ve hemen bu kadeh 
boşaldı. 

Jillo: 
- Ömrümde böyle güzel 

şarap içmedim .. dedi. 
- Bitmedı -

• • 

Nazilli Basma fabrikası montajında çalışmak ve ehliyeti görü· 
!enler bilahare fabrika kadrosuna alınmak ü:ı:ere, Tesviyeci, 

Elektrikçi, Demirci, su ve buhar boruları tesisatçısı elektrik 
kaynakçısı, 75 San'at mektebi mezunu alınacaktır. 

Taliplerin 25.12.936 tarihine kadar Ankarada Sümer Bank 
umumi müdürlüğüne aşağıdaki vesikalarla müracaatları ilin 
olunur : 

1 Mektep mezuniyet vesikası, 
2 Bonservis, 
3 3 adet vesika fotoğrafı, 
4 Nufus kağıdı, 
S --- Hünühal vesikası, 
6 -·- Sıhhat kağıdı, 

Not : 

Nazilli fabrikası tarafından verilmiş olan ilan üzerine vaki 

olacak müracaatların Banka umumi müdilrlüğüne gönderilmesi. 
24-25 1533 (3397) 

Devlet Demiryollarından: 
1 inci işletme mıntakasında Haydarpaşa - Ankara hattı ü:ı:e

rinde aşağıda mevkii, mikdarı muhammen bedeli ve teslim 
müddeti, muvakkat teminatı yazılı 3 mahalde balast ihzar ve 

vagonda veya ocakta teslimi kapalı zarf usulile ayrı ayrı eksilt

meye konmuştur. 
Eksiltme 28-12-1936 pazartesi günü saat 15 de Haydarpaşada 

gar binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonunda yapılacaktır. 

isteklilerin 2490 numaralı arttırma ve eksiltme ve ihale kanunu 
mucibince ve şartnamede yazılı ehliyet ve diğer vesaikle ve her 

i~ için hizasında yazılı muvakkat teminat makbuzlarile her iki 
teslim şekline göre fiat teklifini havi zarlların üzerine hangi 

mahaldeki balast için olduğu yazılmak suretile eksiltme saatinden 
bir saat evel makbuz mukabilinde Haydarpaşada komisyon 
reisliğine vermiş olmaları ve teklif sahiplerinin de eksiltme günü 

saatinde hazır bulunmaları ve ayrıca izahat almak istiyenlerin de 
Haydarpaşada yol başmüfettişliğine müracaatları lazımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri ve genel şartname komisyon· 
dan parasız olarak dağıtılmaktadır, 

Beher metre mik'ap muhammen bedeli 

vagonda ocakta müddeti muvakkat 

Mevkii K.L.M. teslim teslim teslim bedeli Mik. teminat 
Vezirhan 217+000 138Kr. 134 Kr. 6 ay 5520 4000 414 

Bozyük 258+000 147 " 143 " 9 " 22050 15000 1654 

Polatlı 479+000 138 " 134 " 6 " 6900 5000 517,5 
11-15-20-24 1475 (3339) 

Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
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Birinci Kordonda 186 Numarada 

ŞA,RK HALI T. ft •. Ş 
• 

AL TUN ÇiÇEK ıtriyat 
fabrikasının senelerden beri 
imal edip her tar afta büyük 
rağbet kazanmış olan JOLI 
FAM güzellik müstabzaratı 
Avrupa en birinci ve namlı 
mamulatı derecesinde olup 
yerli mallarda emsali yoktur. 

•••••••••••••••••• 

ALTUN ÇiÇEK 
7ıaş Bıçak/atı 

7 ıaş !'ırça/arı 

7ıaş Sabun/atı 

7 ıaş Podrası 

Tıaş l(remleıi 

7üp, Vazo veya kutuyla yağsız, 
hafif yaiflı, acı badem 
Altan Çiçek Lımon çi,çeği kolon

İıalatı muhtelif boylar 80 derece 
•••••••••••••••••• 

24 Kanunuevvel •••• 

BU ÇIU>lllJl'ICI Gü'!i:LLlGt 
JOLİ J:'ıOrM 

k R.;;Mi. PUt>~l vr;.. AUI 
l'ARINA BOR.ÇWDU~. 

ALTUN ÇiÇEK ıtriyat mUstahzeratları bilumum 
tuhafiye, baharat mağazaları ve eczanelerde 
satılır. 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 

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

GÜNÜN 24 SAATiNDE HASTA 

Baş ağrılarına karoı 

GRiPiN 
kaşelerini kullanmız ! 

Grlpln : Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

Grlpln : En şiddetli baş ve 
diş ağrılarını sür· 
atle dindirir. 

Grlpln : Nezle, grip ve ro· 
matizmaya karşı 

çok müessirdir. 

• 

kaşelerinin 10 tanelik yeni .ambalajlarını tercih ediniz 
-,?' ... ' ; .. ..... ~ ~ - • ~ • - • • -

Türkiye 
J\ızılay Kurumu 

~~· 


