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Başmuharrir ve umumi neşrıyat müdürü: 
OCAKOGLU 

Belgrad. 5 (Ô.R)- Mibalakopalosun 
hazırladığı taklibi hükümet işine adı 

karışan Teotokisin de tevkif edildiği 
bildiriliyor. Teotokis ve Mihalakopulos 

HAKKI 
A..BC>:N"E: ŞE:~T:t 

Devam mUddetı 
Stnelık •..•... 
Altı a~·lık . .. ... 

Türkiye içi•r••İÇ •Çİ• 
1300 2500 ---

70(} 130? 
Adalar denizindeki gayri meskün ada· 
lardan birine nefyediJ~cektir. 

TELEFON: 269"7 
-

Flatı " s ,, kuruştur. Cımıhur_iyetin Ve Cumltııriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyası Gaeetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır • 

• r 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sistematik 
Bir faaliyet 
başlamıştır ..... 

1K11SAD ve ZlRAAT vekd· 
letleri müta1ıassıslarındatı 

müte§ekkil bir komisyon köy· 
le1-itı krılkıtıma i~iyle meş

guldur. 

Vaktiyle yerleşmiş bir kanaat 
vardı: "Olmıyacak işler komis
yonlara havale edilir,, denilirdi. 
Bu saltanat rejiminin doğur• 
doğu bir zihniyetli. Komisyon
lardan iş çık.maz, müsbet ne• 
tice beklenmezdi. 

Bugünün komisyonları eskile
rine benzeyemezler. Zira işe ne
reden başlamak lazımgeldiğini 
biliyorlar; hakikata çıplak gözle 
bakmaktan korkmıyorlar. Köy 
kalkınma işinde de böyle olu
yor. Daha önceden ziraat mü
hendisleri muhtelif mıntakalarm 
köylerinde dolaştı lar. Köylerin 
zirai bünyelerini, gelir vaziyet
lerini, hayat şartlarını rapor
larında tesbit ettiler. Muhtelit 
komisyon, şimdi verilen bu ra
porlar üzerinde çalışıyor. 

Yapılan tetkikler tam ol
masa bile yine çok esaslı 
neticelere varılmışhr. Bir kerre 
kat'iyetle anlaşılmıştır ki köy
lerimizde istihlak kudreti
nin azlığı yününden göze 
çarpan hayat düşkünlüğü dev
letin muvaffakiyetle önliyebile
ceği sebeplerden ileri gelmek
tedir. Yani tedavisi cesaretimizi 
kıracak kadar güç bir vazi
yetle karşılaşmış bulunmıyoruz. 
Bu mevzu etrafında yazdığımız 
yüzlerce makalemizde izah et
tiğimiz gibi saltanat Türkiyesi· 
nin dağınık. bakımsız, bedbaht 
bir varlık olarak bıraktığı köylü 
en çok teşkilatsızlıktan ıstırap 
çekmiştir. Bugün köyl,. rimizde 
kalkınmayı zorlaştıran, cihaz
lanma işini çetin bir dava ha
line koyan sermaye fıkdanı 
yine bu teşkilat çerçevesi için
de halledilecek bir iştir. 

Başvekilimizin isabetle söy
ledikleri gibi, köylümüz toplu 
olarak yaşamağa, mesaisini bir· 
Jeştirmeğe, birlikte çalışmağa 
alışacaktır. Bundan daha kes
tirme bir muvaffakıyet yolu 
yoktur. Memlekette sermaye 
biriktirimi için başvuracağımız 
en pratik yol da budur. 

Kredi, istihsal ve satış koo
peratifleri fikri devletin geniş 
mürakabesi, himayesi, hatta 
rehberliği altında işlemesi, yü
rütülmesi icap eden bir fikir
d:r. Hem köylerin kalkınma 
hareketi, hem de umumi ihya 
hareketinin mesnedi bu olabilir. 
Bu davanın yürütülmesinde 
daha az mühim olmıyan ikinci 
bir nokta da topraksız köyler 
meselesidir. Toprak davası 
süratle halledilmesi zaruri olan 
davalarımızın başında yer al
mıştır. 

Üçüncü bir nokta, borçlarınm 
tazyikinden bir türlü kurtula
mıyan köylülerin vaziyetidir. 
Dt:vlete, bankalara.eşhasa o!an 
borçların tam bir tasfiyeye tabi 
tutulmasına ihtiyaç vardır. Bu 
tasfiye işi kalkınma işiyle sıkı 

ııkıya alakadar olan bir iştir. 
- Sonu 2 nri say/ada -
Şevke1. :J3i.1siı>. 

ırnrcrorr/fazzzrcaz/y;ccn BALKAN VE KÜÇÜK ANT ANT DEVLETLERi ft7Z7ZACl"JCT&fp'lLZZUVZ 

.Göze çarpacak şekilde silihlanıyormuş. Bulgaristan, Romanya 
ve Yugoslavya Skoda silih fabrikasın~ yeni siparişler verdiler 

Milletler Cemiyeti bültenine göre harp halinde Türkiye üç milyon 235,000 , 
Bulgaristrın 1,200,000, Yugoslavya 3,000,000, Romanya 3,500,000 asker çıkarırmış •• 

Londra 5 ( Ô.R) - Küçük Antant ve Bal· etmiştir. Sipariş edilen harp tayyarelerinden ilk 
kan hükiimetlerinin son zamanlarda ciddi ıuret- alta tayyarelik bir parti bugün Belgrada gel· 
te silah hazırhğma giriştikleri göze çarpıyor. miştir. Yarın Sofyaya göndt-rilecektir. 
Geçenlerde Bükreşte toplanan Balkan devletleri Yeni A1111r - Daily Mail gazetesi tarafından 
büyük erkamharbiye reisleri konferansında çıkarılan "yıllık,, ta Balkan memleketlerinin 
dört Balkan devleti silahlarının ayni t ipten ol- silah durumu hakkında, Milletler cemiyeti bül-
ması kararlaşmıştı. Gerek Küçük Antant dev- tenlerinden çıkarıldığı kaydiyle aşağıdaki maiu-
letieri koaıbinezonunun ve gerek Balkan birli- mat veıriJiyor: 
ğinin harp tehlükesini bu kadar yakın görme- Türkiye: Nufusu 16.188.000, harp zamanında 
Jeri ve müdafaa bütçelerini arhrmaları çok şa- çıkaracağı asker yekunu 3.235.000, harp tay-

N yanı dikkattir. yaresi 325 adet ... 
Öğrenildiğine göre Yugoslavya, Bulgaristan Bulgaristan : Nufusu 8,090.512, harp zama· 

ve Romanya hükümetleri Skoda silah fabrika~ nında çıkaracağı asker yekunu 1,220,000, tay-
sına yeni bazı siparişler yapmışlardır. Yugos• yaresi 80 adet. 
Javya 50 tayvare ve mühim miktarda silah. Romanya : Nufusu 18,025,000, harp zamanın-
Buigaristan son sistem 14 bombardıman tayya- da çıkaracağı asker yekunu 3,500,000, tayyaresi 
resi sipariş etmiştir. Romanyanın sipariş ettiği 350 adet. 
silahların cinsi ve mikdarı henüz gizli tutuluyor. Yugoslavya : Nüfusu 14,500,000, harp zama-

Belgrad. 5 (Radyo) - Bulgaristan hüKümeti nında çıkaracağı asker yekunu 3,000,000, tay-
Almanyaya külJiyetJi mikdarda tayyare siparı ş IJoıkan biivük nklinı harbıve ıeısll'ıi bırnıada yare adedi 280. 
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Kahraman ve asil denizciler şerefine 

Belediyenin verdiği ziyafet, tatlı 
hatıraların anılmasıyle geçti. 
Şükür Okan nutkunda şunları söyledi: 

"Biz, Barbatos'un, Turgut'un çocuklarıyız. Dedelerimiz bütün Ummanı 
aştıkları için bizim bu l<iiçük seyahatimizi gemicilik bakımından da o kadar 
büyük görmiyorum. Deniz biz1m hem dostumuz, hem düşmanımızdır.,, 

Şr.mt Ym•uzum117. 

Evvelki gün öğleden ıonra 

dost memleketlerin ziyaretin
den dönerek şehrimizi şeref
lendirmiş olan kahraman do
nanmamızın kumanda heveti 
şerefine dün belediye tarafm~ 
dan Kültürpark gazinosunda 
yüz kişilik mükellef bir ziyafet 
verilmiştir. Ziyafette kıymetli 
misafirlerden başka, general 
Mustafa Muğlah, general Refi, 
general Rasim, vali vekili Cavit 
Ünver, Müstahkem mE'vki ku
mandan vekili miralay Remzi, 
müddeiumumi Astın Tunçay, Ağır 
ceza reisi Süreyya Orhon, vila
yet idare heyeti azalan, vilayet 

- Sonu 2 nd say;ada --

Londrada büyük kaynaşma vardır 

Kral dün başvekil 
Baldvinle görüşmüştür 

Nazırlar meclisi fevkalade toplana
rak saatlerce görüşmiye devametti 

Jnguiz klalı bir meıasım esnasında 
• YAZ/Si BEŞINLI SAY.FADA • 
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Sistematik 
Bir faaliyet 
başlamıştır .. -

- Baştara/ı 1 inci salıi/tdt -
Burada sadece borçların kon
solide edilmesi istenilen neti· 
ceyi •eremez. Yeni hazırlan• 
makta oldafu haber verilen 
tasfiye WU11u11un bu iti en 
doğru 10Jdan halledecejioi 
umarız. Nihayet kooperatifler 
halinde istihsali geniıletmeğe 
çağmlan köyleriuıizin daha bol, 
daha ucuz ve daha kolay kre
dilerden istifade etmeleri, yani 
finanse edilmeleri işi yeni Ziraat 
banka11 il ananu ile tahakkuk 
edeceği umulan işlerdendir. 
Köy kalkınma bankası fikrinin 
filiyat sabasına geçmeai de mü
him yardımlar temin edecektir. 

Endllıtrimizin genit bir inki· 
pfa mazhariyetinde köylilleri
mizin payı büyüktür. Denebilir 
ki köylerimiıle endüatrimiz ara• 
smda birçok bakımdan menafi 
ve ihtiyaç birliği vardır. Zira 
k6ylerin kalkınması sanayiimi
zin istihlak pazarlarını g~niş
letmek suretiyle inkişafını en 
tabii bir yola sevkedeceklir. 
DUnyaoın bugünkü ıidişinde 
herşeyden önce içpazara dayan· 
mağa mecbur olduğumuzu in
kir edemeyiz. Garnlüyor ki 
Ankarada görüşülmekte o'an 
köylü kalkınması İfİ hakikatta 
bilyük ekonomik kalkınma da
vamızın tam kendisidir. Bu iki 
dava o kadar birbirinin mütem· 
mi midir. 

Şevke"t Elilsbı 

.. ·-·· ···-· Anahtar mı uydurdular? 
lkiçeımelikte Birinci Aziziye 

mahallesinin Güliıar ıokağında 
oturan lbrabim oğlu Yaşar, 

pazara gittiii sırada kapısının 
kilidine anahtar uydurarak gi
ren belirsiz harsız tarafından 

bazı eşya ve otuz lira kadar 
parası çahndığmı iddia v~ şi
lıiyet ettiğinden tahkikatı bat· 
lanmışhr. 

Bir hırsızhk iddiası 

• • 
• • 

• • 

•• 
• • • • 
•• . . 
•• 
• • 

llkmektep 
•••••••••••••••••• 

Muallimleri 
arasında tayinler 

lzmir Kız Muallim mektebi 
mezunlarmdan Saliha ismet 
Tire ikinci mektep muallimli• 
gme, Ayşe Kınık mektebi 
muallimliğine, Bezmiye Şehit 
Fadıl mektebi muallimliğine, 

Bahkesir mezunlanndan Mu· 
biddin Misakı Milli mektebi 
mualJimliğine, Vehbi Tireye, 
Bursa mezunlarından Fatma 
Kuşadasının Selçuk muallimli
ğine. Selçuk eski öğretmeni 
CelAI Armutlu köyü <Sğretmen• 
liğine, Vali Knzım paşa eski 
öğretmeni Dildar ismet paşa 
mektebine, Konya baıöğret
menleninden Keml lzmir Tınaz· 
tepe öğretmenliğine, yine Kon• 
yadan Emine lzmir Halit bey 
mektebine, Çiğli muallimi 
Faruk Tınaztepe mektebine, 
Çorum muallimlerinden Şem
seddin Çigli öğretmenliğine, 

Uşak orta mektebinden Nedim 
Torbalı T epeköy muaJlimliğine, 
Malatya öğretmenlerinden Tur
gut Alaçatı mektebine, Çeşme 
Çiftlık baş öğretmeni Rıza İz
mir Duatepe muallimliğine nakl 
ve tayin edilmişlerdir. 

Kanaviçeler 
ihbar tahkik edlllyor 
KabuJü muvakkat suretiyle 

memlekete ithal edilen kana· 
viçeler Uzerine bazı suiistimal
ler yapılarak hazinenin mühim 
mikdarda zarara uğratıldığının 
alikadarlara ihbar olunduğunu 
dnnkll sayımızda yaımıtbk. 

Göz muayenesi için Memle- GOmrllk mllfettitleri bu ih· 
ket haataneıine giden Celil bar llzerinde ehemmiyetle tah· 
kııı Nebahat kalababk ara· kikat ve tedkikata baılamıı· 
ıında cebinde bulunan ve içinde lardır. 
260 kuruı olan para çantuanı Mlifettifler kabulO muvakkat 
çaldırdığını ifade ve fotoğraf· suretiyle kanaviça ithal etmit 
lardaa Mehmet karısı sabıkala bulunan bazı museYi tacirleri 

davet ve isticvap eJmiılerdir. 
Elifi teıbis etmit ve Elif ya- Diln de yazdığımız gibi bu hl· 

_.k911a1l•a•n•m•ı•ıt•ar•. _______ ,_ disenin mahiyeti ıimdilik yalnız 
' bir iddiadan ibart:ttir. Henüz 

tahakkuk etmit, miiapet veya 
menfi bir vaziyet yoktur. 

Bir veznedar 
bayan aranıyor 

Ankarapalas pastahanesin· 
de veznedarlık yapabilecek 

bir bayana ihtiyaç vardar. 
l(endisinden kefalet istene
ctık ve lisan bilen tercih 
e di!ecektir. 

lstiyeolerin Ankarapa1u 
pastahanesi direktörlüğüne 
müracaat etmeleri. 

S.2 1-4 

Elhamra 

Arıcıhk malzemesl 
Çekoslovakyada arıcılık mal· 

zemesi imal eden bir firma 
Türkofise müracaat ederek 
buradaki ithalatçıların adresle
rini istemiştir. 

•••••••••••• 
Terfi 

Belediye Basmahane mıntaka 
amiri Lütfi terfian belediye fa· 
kirler evi müdürlüğüne tayin 
edilmiştir. 

BUSUN matinelerden itibaren Bayramı kar11lama haftası 
ıerefine et; görülmemit muazzam program. 

1 - Korkusuz Kaptan 
Senenin en muazzam, heyecan, zenginlik ve giizellik 

şaheseri. 811ş rollerde : Amerikahlann Emil Jaaniga'i 
CHARLES LAU&HTON, KLARK OABLE ve 
FRANCHOT TONE. 

2 - MUAZZAM İZMİR FİLMİ 
2600 metre uzunluğunda türkçe .azın pheser filim. 

SEANS SAATLARI 
3 de lzmir filmi, S de Korkusuz Kaptan 
7 .. " " 9 da .. .. 

ve pazar saat 1 de Korkusuz Kaptan filmi 

Kahraman ve asil denizciler şerefine 

Cesede 
Otopsi yapılacak 

Basmane istasyo~ şefi lbra
himin oğlu küçük Muzafferin 
ölümüyle neticelenen feci bi-
.diseoin tahkikatına ehemmi .. 
yetle devam ediliyor. Adliye, 
bu hadise üzerinde duraldamıt 
ve bazı müphem noktalaraa ay· 

B 1 d • d • v • • f ti dınlablmasına iüıun göıter-e e iyenın ver ıgı zıya et, ta ı mifkaklan geçen havagazı 
h 1 1 1 • borusu nuıl açık barakılmıştır. 
atıra arın anı masıy e ge~tJ. Bu borunun temizlenmesi için 

~ yapılan harekette bir ihmal 

- Başfara/ı 1 incı say/ada -
daimi encümeni ve tehir mec· 
lisi azaları, mülkiye müfettişleri 
Emniyet direktörü ve gazete
ciler hazır bulunmuşlardır. 

Ziyafete tam saat yirmiye 
çeyrek kaJa amiral Şükllr Oka· 
nın gelmesi ile başlanmııhr. 

Ziyafetin hararetli bir dakika
smda belediye reisi doktor 
Behçet Uz kahraman donanma
mızın ıerefli subaylarına hita
ben ıu nutku irat eyledi: 
BELEDiYE REiSiNiN NUTKU 

Sayın Arkadaşlar; 
Türk tarihinin çok şerefli 

günlerini hatırlatan, bütün 
milleti, milletimizi sevindiren, 
Türk milletinin yüksek mezi
yetlerini bilha11a harice karfl 
gaıteren bir seyahatten dönll .. 
yorsunuz. Hoı geldiniz. 

Atatnrkün yeni bir varbkla 
yeniden kurduğu Türk ınille
tinin kendi varhğı içinde 
yapbğı yeni ve büyük işler
den henüz haberdar olmı· 
yan ara bunu böyle güzel vesi· 
feJerle anlatmak bir vazi· 
fedir. Bu vazife tatlı olduğu 
kadıtr da güçtür. Sız denizci
lerimiz bu güç vazifeyi, bu 
ağır yükO hepimiz:, blltün Türk 
milletini coşturan bir muvaf
fakıyetl11 başardımz. Biz lzmir
liler tarihe ün salan Türk de
nizciliğini, Tilrk denizcilerinin 
bu yeni muvaffakıyetini ilk 

1 
Türk limanında alkıılamakla 
büyük bir bahtiyarlık hisse• 
diyoruz. 

Tiirk milletinin gCSıbebeği olan 
ordusu her yönden yükselmek• 
tedir. Bu sözü bilhassa teknik 
hususunda her gün artan mü
kemmeliyetine işaret ederek 
söylüyorum. Yoksa doğuşunda 
asker yaratılan Türk çocukları· 
nm vücuda getirdiği ordu esa
sından kuvvetJidir ve yenilaıeı •• 
Bu çelik ordu teknik kabiliye· 
tini de yükselterek herkesin 
boy ö1çüşemiyeceği bir hedefe 
varmaktadtr. 

Denizciler; dost illere yap· 
tığınız bu dost seyahat, yola 
çıktığınız gündenberi bütün 
kalbile, bütün rohile sizi taki
beden Türk ulusunun size 
şükran ve itimat duygularını 
artıran bir muvaffakıyetle ni
hayetlendi. Sizi candan tebrik 
eder ve Türk ulusunu her 
yGnden yücelten ulu şefimizin, 
gözbebeğimiz aziz ordumuzun 
ve onun kudretli bir kolu olan 
siz ıeviili denizcilerimiz şere• 
fioe içiyorum " dedi ve nutuk 
şiddetle alkışlandı. 

Pek kısa bir zamandan sonra 
sayın amiral ŞükOr Okan be
lediye reisinin nutkuna ceva
ben 9a veciz hitabede bulun· 
dul ar: 

AMiRAL ŞÜKÜR OKANIN 
NUTKU 

Sayın ıarbay ve arkadaı
lanm; 

Gerek Maltaya, gerekıe Yu· 
nanistana yapmış olduğumuz 
bu seyahate timdi şarbayın 
alika g&terdilcleri gibi btitün 
milletin de allka g3ıterdiğioi 
g&rilyorum. 

beple ge:ıişlerimiz bu bakımdan 
daha kolay, fakat diğer bakım
dan teknik olmak itibariyle da
ha zordur. 

Uzun zamandanberi donan
mada buJunduğum için deniz 
arkadaılarımı iyi tanmm. O 
zamanın kuvvetli, mert gemi· 
cileri yelkenli gemilertle deni-
zin büttin müthiş zorlukları
na nasıl tahammül ettilerse bu 
arkadaılanm da zamanın mec
bur ettiği deniz tekniğini böy
lece ihata etmiş bulunarak 
modern makinaları mükemme
Jen kuUanmaktadırJar. Dede· 
lerimiz bütün Ummanı aşmış 
olduklan için bizim bu küçük 
Malta seyahatimizi gemicilik 
bakımından da o kadar büyük 
g6rmiyorum. Deniz bizim hem 
dostumuz, hem düşmanımızdır. 
Herıeye rağmen hazan ağır 

deniz vaziyetleri bizi istediği
mizden ahkovabilir. Fakat bu 
defa ıeyah~t programımızın bü· 
tün kısımlarına dakikasına kadar 
zamanında tatbik edebilmif 
olmaklığımızdan zevk duyuyo· 
rom, iftiharla söyliyebilirim ki 
bunu arkadaşlarımın meslek
lerini sevmeleri, iflerini ve va
zifelerini iyi bilmeleri ve kav
ramış olmalara temin etm"ştir. 

lzmirin değerli tarbaymıo or· 
rlumuz ve on un bir kolu ola
rak danizde vazife gören 
donanmamız hakkında gerek 
şahısları, gerekse şehir hal· 
kı namrna gösterdikleri bu 
allkaya kendim ve donanma 
namın ateşekkür ederken bizleri 
muvaffakıyetlerden muvaffa-
kıyetlere ulaşbran Büylik Ön
derimizJe onun mesai arkadaş· 
larına aru tazimat eder ve 
yükıek ıereflerine kadehimi 
kaldınrım." 

Amiral, bazırun tarahndan 
müteaddit defalar a1kıılaomış 
tar. 

Ziy1'fetin devamı müddetince 
binlerce defa şiddetle alkııla
naP donanmamızın orkestrası 
ve onu idare eden aaym musi
kiıinasımız ustat ihsanın idare 
t!Uiği orkestra çok latif parça
lar çalarak ziyafetin neıeıini 
çoğalttılar, ziyafet geç vakıta 
kadar çok samimi bir bava 
içinde devam etti ve gece ya
rısı ıona erdi. 

Bu akşam saym amiral Şükür 
Okan lzmirlilere Kültürparkta 
parlak bir balo verecekler.dir. 

KONSER: 
Dün de yazdığımız gibi Ya-

vuıun değerli bandosu buj(ÜD 
saat oobeıte Kültlirpark'ta 
halka konserler verecektir. Bu 
konserlere, halkımız tabii da-
vetlidir. 

ATlNADAN HATIRALAR 
Öğrendiğimize göre, donan

mamızın gerek Malta ve ze
rekse dost Yunan sularem zi· 
yaretinde bazı el\teressan vak
alar olmuştur. Buo!an da seya• 
hat hatırası olarak aşaiıya ya 
zıyoruı: 

Atioa •e Falerde, donanma-
mız ııefer1eri bilhassa Anado
ludan giden rumlar tarafından 
çok ikram görmüşler ve evle-
rine davet etmişlerdir. ' 

Neferlerimiıden birçokları 
Anadolulu Rumların evinde 
b yük iıaz ve ikramlar g6r· 
müşlerdir. 

* • • 
KRALlMIZI 

GÖRDuNOZ MÜ? 

Biz Barbaros ve Turgudun 
çocuklanyız. Onlar yelkenlilerle 
btıtnn zorlukları yenerek Hint 
denizlerini ve Babrisefidi dolaı
tılar, biz ise şimdi makinab, mo· 

Donanmamızın Malta ziyare· 
tinde lngiliz ve Tlirk bahriye 
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l ··L~t~~·Y··~···~ij~~Ü·~ft·· ~d~i~o~~ur? Bu no~ta tahkik 

"-' "-' Adliye doktoru, defin ruh· 
Ticaret odasına gelen malü- satnamesi verilmiş olmasına 

mata göre Letonya hükümeli rağmen çocuğun cesedi üıe-
bir kııım eşyanın ithalat res- rinde otopsiye lüzum görmüı-

mini yüzde 12,5-80 raddeainde tür. Ceset çıkarılarak otopsi 
indirmiştir. yaptlacaktar. 
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BEŞiZLERDEN BİRiNE 
iKi IZDIV AÇ TEKL1Fl 

Kanadanın Ottava şehrinde 
dünyaya gelen heşiıler Dionne 
şimdi iki buçuk yaşındadır. 
Fakat bu mini miniye daha 
timdiden ilinı aşk eden mek· 
tuplar geldiği gibi bir izdivaç 
teklifi de vukubulmuştur. Tek· 
lifi yapan Vaşingtonlu sekiz 
yaşmda bir oğlandır. Sözleri 
caziptir. Bakınız bu yumurcak 
mektubunda neler diyor : 

"Seninle evlenmek istiyenle· 
rio birincisi benim. Dünyada 
hiç kimse benim kadar seni 
sevememiştir. Ruzveltten sonra 
Amerika cumhur reisi ben ola
cağım. Ve sana daha şimdiden 
şunu vaadediyorum: Harba git
meğe mecbur olacağım gün 
benim yerime sen beyaz evde 
hüklmran olacaksın . ., 

İlk kocan: Bobby 
Bobby şu ilk kocan tabiriyle 

Amerikada ' meşbur kadınlann 
bir kocası olamıyacağana ve 
nas,ı olsa birkaç defa evlene· 
ceklerin~ işaret etmeyi de 
unutmamııtır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lngiliz zabitlerinden biri bir 
denizcimize şunu soımuştur: 

- logiliz kralının lstanl:lulu 
ziyaretinde kendisini gördü
nüz mü? 

Halbuki kendisine sual soru
lan denizcimiz, Kral Sa Majes-
te Sekizinci Edvardın lstanbu
lu ziyaretinde karşılıyanlar me· 
yanında bulunuyordu. Bu za· 
bitin sualine karşı, Kral Sa 
Majeste Edvardm kendisine 
hediye ettiği kol düğmelerini 
göstermekle iktifa etmiştir. ln-
giliı zabiti, kol diiğmelerinde, 
Krallık alimcHni görünce, der· 
hal selim vaziyeti almııtır. 

* .... 
SİS VE DONANMAMIZ 

Yine Maltada, donanmamız 
beklenirken, lngiliz amiralı 
Malta ntaşenavahmıza hitaben: 

- Evvelce gelen Türk do
oanmuı siıten dolayı limana 
girememiş ve bulamamışh. Bel-
ki şimdi gelen donanma da 
limanı hulamıyacaktır. ÇOnkü 
aia vardır. Demiştir. 

Ate~anavalımız cevaben: 
- Hayır, şimcii görürsünüz. 

Bir motöre binelim, karııya 
çıkalım! de•iıtir. 

Bunun ilzerine bir motke 
binerek (imandan çıkmıflar we 
donanmanın iki saat evvel gel· 
nıit oldupnu ve limana riı· 
mek için e••elce kabul edil· 
m;, olan uati beklemekte ol
duklarını g6rm .... · ~rdir. 

lnl'iliz amirala bundan çok 
mütehauis olmut ve mütehay· 
yir kalmııbr. 

••• 
lngiliz amirab, bir gemimizi 

on sekiz mil üzerinden limana 
sokan gemi suvarisini ertesi 
gllnil hususl olarak eviae da
vet etmiş ve kendisini tebrik 
et i tir. 

ZENGİNıN SERVETi 
ZÜGÜRTÜN 

ÇENESiNi YORAR 
Zenginin serveti zuğürtün 

çenesini yorar derler. Ne ka
dar doğru söz .. Zabarof öldü· 
öleli gazeteler ondan bahset
meyi, onun serveti üzerinde 
mütalaalar yürütmeyi bırakma
dılar. Zaharofun serveti Lütün 
yazılanlara rağmen biraz esra
rengiz kalmaktadır. Yalnız 
kendisini en iyi tanıyan Ro
bert Neuman ve Richard Le
wiosohn bu muazzam servet 
hakkmda bir fikir verebili
yorlar. Zaharofun kontrol 
hakkını haiz bulunduğu meş
hur Vickers şirketi 1914 -
1918 harbı içinde dört zırhlı, 
3 kruvazör, ohıı: üç denizaltı 

gemisi, 62 torpido, 3 yardımcı 
kruvazör, 2228 top, 100.000 
mitralyöz ve 5.500 tayyare 
satmııtır. Kumpanyanın bu sa
tıılar üzerinden kazancı 3 mil· 
yar 460 milvon frank olup bu 

· başdöndürücü kaıancıo yüıd~ 
altmış beşi Zaharof hesabına 
kaydedilmiştir. Bu rakamlara 
bakarak berifci oğ!unun neka
dar zengin olduğunu tahmin 
etmek kabildir. 

Katkat milyarderler kulübü 
Zaharof'Ja birlikte en meı-

hur adamlarından birini kay
betmiş oluyor. Erkinı pek 
ender olan bu serkl bir 
hakikat olmaktan ziyade bir 
semboldür. Ona dahil bulunan
lar yeryüzünün sayılı birkaç 
şahsiyeti olup kredileri hudut
suzdur. Bundan da anla,ılıyor 
ki Zaharof dünyamn hangi 
köşesinde olursa olsun cebinde 
bir ~antim olmadan, bir çek 
karnesi taşımadan da rahatça 
seyahat edebilir. istediğinden 
ali bir itibar görebilirdi. Zira 
o seyahate çıkar çıkmat bütün 
bankalar merkezlerindaen keıı· 
disioe istttdiği kadar para ver
me!eri emrini alırlardı. 

Amerikaom matbuat kralı 
Hearst için de ayoi şey söy· 
lenebilir.Fakat yeryüzünde bun· 
ların sayısı onu geçmez. 
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Saadet reçetesi: 

Çapkınlar 
• Servet, başlarım daha eyi 
E döndilrmek için çapkmlara 
~gülümser. • 

( C. Dem·s ) . . . 
: Mevkilerini cinayetler üze-
~ rine kuranlar saadetlerini 
E şüpheli görmelidirler. 
E ( Mo'ltfteurv ) E 

Ahlaksız insanlar, tabiahn : 
kendilerini ınahkiim etme· E 
siyle kalmazlar. Böyleleri için i 
saadet yoktur. Namus ve fa· S 

• • zilet sahipleri bugün ıstırap i 
çekseler de faziletlerinin mü- i .. 
kafatını idrak edecekleri gün i 
elbette gelecektir. E 

I EıınpW.) i 
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Görenler Allah için 
söylesin .. 

Ne yalanı var, ne yanlışı ... 
Görenler AIJah için miylesin, 
mübarek sözünde duruyor .• 

Dün gazeteyi elime alınca 

liç dört yerinde Amerika reisi 
cumhuru Ruzveltin sözlerini 
okudum .. 

- Durmadan silahlanan mil
letlerin kurdukları bina, bir 
gün oyun kağıtlarından yapıl
mış bir şato gibi yakılacaktır 
diyen Ruzveltin : 

- "Avrupamn mesut devlet 
reisleri arasında bir sulh top-

lantısı yaptırmak fikrinde sa

bit." 
Olduğunu bildiren bu ha

berler, bana, Ruzveltin reisi
cumhur olmadan evvel, Ame· 
rikalalara ve dünyaya karşı 
ettiği vaadı hatırlattı. 

Bu ~amana kadar gelip ge
çen Amerika reisicumhurla· 
rının dünya siyaseti üzerinde, 
Ruzvelt kadar enerjik sesleri, 
eserleri yoktu. Hepsi de, tam 
manasiyle ve en yerinde bir söz 
olarak: 

Gitti mccnull hanei dth1i. bana ısmaıladı 
Bir kaıap evdir kallr divaneden dıvaneye 

Deyip, beyaz sarayda bir 
müddet kurulup, Amerikanvari 
keyfettikten sonra yerlerini 
başkalarına terkediyorlardı. 

" Ruzvelt " işini tıkırına koy
duktan sonra paçaları sıvadı. 
Bakalım, neler yapacak. 

Dünya devletlerinin ? bu ka
dar senedir uğraşıp, para dö· 
kerek, evham saçarak hazırla· 
dıkları tanklar, tayyareler, do
nanmalar, toplar, tüfenkler, çe
şitli bombalar ve ne bileyim 
ben bir sürü harp alit ve teş• 
kilitını, ve harp düşünceleri, 
bir slirü harp gilıUltillerini, 
kağıttan yapılmlf birer pt~a 
benzetişi olur cesaretlerden de
ğildir. 

"Ruzvelt"' acaba hunların 
hangi üfürükle yıkılacağını, 
bizim bildiğimiz gibi daha 
dekolte bir ifade ile anlatmış 
olsaydı, yüreğimde merak kal· 
mıyacaktı. 

Dünya biteceği zaman "Isa,, 
peygamberin Kudüs'te bir 
minarenin tepesine çıkıp ezan 
okuyarak alemi isliba ge
leceğini, arkasından da Da" 
vullu, Dümbekli, boynuzları 

sokaklara kapıl.ıra sığmaz 

deccallar çıkacağ&nı söyliyen 
batıl itikat sahipleri, "Ruzvelt" in 
farzı muhal .. Kudüs" de belir
diğini yalan yaohş duymuş ol· 
salardı: 

- işte derlerdi, ahir zama· 
nın müncisi .. 

Likin bu, karmakarışık dün
ya siyasetinde bu zamana ka
dar ne lsalar ne Musalar belir· 
di... Ne deccallar kıyametler 
kopardılar da bili dünyanın 
iki yakası bir araya gelmedi •.• 

TC>~I:>İX.... 

Denizde fırtına vardır 
Delta vapuru dalgalarla saatlerce 
mücadeleden sonra selimete vardı 

Karadenizde batan Yunan vapurundan başka bazı 
kazaların vukuundan endişe ediliyor 

Istanbul 5 (Hususi) - Kara yel fırtınası şid
detle devam ediyor. Rüzgarın sürati saniyede 
16 metredir. Deniz kazaları olmuştur. Deniz ti
caret mümessilliği bütün liman reisliklerinden 
deniz kazaları hakkında malumat istemiştir. 
Delta adlı vapur Pireden lstaobula gelirken 
Marmarada çok şiddetli bir fırtınaya tutulmuş• 
tur. Vapur yolcuları çok tehlükeli dakikalar 
geçirmiştir. Bir aralık vapurun güvertesine sular 
hücum etmeğe başlamış ve yolculann hepsine 

cankurtaranlar dağıtılmıştır. Kaptanın soğukkan
lılığı bir paniğin önünü alabilmiştir. Bliyük he
yecanlar içinde geçirllen dakikalardan sonra 
vapur yoluna devam etmeğe muvaffak olarak 
lstanbula gelebilmiştir. 

lstanbul, 5 (Hususi) - Karadenizde şiddetli 
fırtınalar devam ediyor. Vapurların seferleri 
sekteye uğramıştır. Ereğlide kayalara çarparak 
battığını bildird(ğim Yunan vapurundan baıka 
daha bazı kazafann vakuundan endiıe ediliyor. 

Yüz seksen talebe! Balkan mali teşriki mesaisi 
Sağır, dilsiz ve körler o·· ·ııA b k d. k .. 
enstitüsüne naklediliyor ort mı ı an a ıre to-

Sıhhat l'l'ktli Dr. Refik SoJıdam 
lstanbul, 5 (Hususi) - Sıh· 

biye vekiletine bağlı olan Ha
kimiyet;... Milliye dilsizler, sa
jlıal ... ..va:kat-IW~ 180 

tafebesi vardır. Mektebin lzmir 
sağırlar, körler ve dilsizler 
enstitüsüne nakledilmesine ka
rar verilmiştir. 

Köylülere 
Banka yardım 

ediyor 
Ziraat bankası, geçen sene 

seyliptan mahsul alamıyan Tire 
ve Torbala köylülerine yardıma 
başlamıştır. 

Şekerciler 
Odada toplanıyorlar 

Hükümet, şeker ve şeker 
sanayii vergisini değiştirecek 
yeni bir şekil bulmak üzere 
ticaret odamızın ve şekercilerin 
mütalaalarını sorduğunu yaz· 
maştık. 

Bu ayın sekizinde odada şe· 
kercilerin iştirakiyle bir top
lantı yapılarak bu mütalaa tes· 
bit edilecektir. 

rü Ank~rada toplanacak 
Belgrad, 5 (Yeni Asır) - Dr. Mi!an Stoyadinoviç'in Ankara 

seyahatinde konuşulan Balkan devletleri mali teşriki mesaisi faa· 

liyetine başlanmak üzeredir. Anka~adan Vreme gazetesine bil
dirildiğine göre Balkan memleketleri milıi bankaları arasında 

sıkı bir teşriki mesai p'.anı tanzimi maksadiyle alakadar dört 
devletin milli bankaları direktörleri bir toplantı yapacaklardır. 

Milli bankalar direktörlerinin bu toplantısı Ankarada olacak 

ve ikincikinun ayında yapılacaktır. Şimdiden toplantı hazırlık
larına başlanmıştır. 

Siirt saylavı Mahmut, gözyaşları 
gömüldü arasında 

lstanbal, 5 (Hususi) - Siirt sayJavı Mahmut Saydamın cena

zesi bugün muazzam merasimle kaldırıldı. Cenaze Türk bayra
ğana sarılmıştı. Iktısat velHli Celil Bayar Ankaradan gelerek 

cenaze töreninde bulundu. Cenazeyi a!lker, polis müfrezeleri, 
şehrin tanınmış simaları, kesif halk takip ediyordu. Mahmut 

Saydam büyük teessür arasında şehidliğe gömüldü. 

Yalova, modern bir şehir olacaktır 
lstanbuJ, 5 (Hususi) - Yalova kaplıcalarının en modern bir 

hale ifrağı için hazırhklar başlamıştır. Alakadar makamlar Ya
lovayı modern bir su şehri yapmak maksadiyle hazırlanan planın 

buseneden tatbikine karar vermişlerdir. Avrupanın bütün mo· 
dern kaplıcalarının planları toplanarak bunlar üzerinde tedkik-

ler yapılmıştır. Geçen sene inşasına haş'anan büyük otelin ve 
gazinonun bir iki aya kadar ikmal edileceği haber alınmıştır. 
Bütün kaplıca tesisatı dünyanın en modern tesisatı olacaktır. 

Paris sefirimiz notamızı 
Ke Dorseye tebliğ etti 

lstanbul, 5 (Hususi) - Fransız bükümetinin Hatay hakkındaki 
teklıflerini ayrıca bir nota ile teyit ettiğini bildirmiştim. Hükn
metimizin Paris Büyük elçimiz Suat Davas vasıtasıyle Ke Dor· 
seye tebliğ ettiği cevabi notası Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü 
Arasın Kamutayda vukubulan beyanatını esas tutarak tanzim 
edilmiştir. Milletler cemiyetine müracaatin bugünlerde vukubula· 
cağı da haber alınmıştır. 

Karabük 
: Çelik fabrikası 

- Baş ta1a/ı 1 met sahifede -
lise, ve muallim mekteplerinde 
yarli malı haftası etrafında 

konferanslar verilmesi, mü sa· 
mereler tertib edilmesi lüzumu 
bildirilmiştir. Hafta 13 ilkka
nun pazar günü bütün memle-
kette merasimle başlıyacak, 

radyolarda konferanslar verile
cektir. Başvekilin de radyo ile 
memleketin bertarafından din· 
lenebilecek bir nutuk söyle· 
mesi muhtemeldir. Hava mü
sait olduğu takdirde geçit 

resimleri de yapılacaktır. 

Yugoslav-Fransız 
anl&şması imzalandı 

Pariı 5 {Ô.R) - Belgradda 
yeni bir Fransız· Yugoslav ti• 
caret anlaşması imza edilmiştir. 
Bu anlaıma ile Yugoslavya 
Franıaya ihracatını artırmak 
imkinını bulduğundan Belgrad 
mabafili memnundurlar. Anlaş
ma ayni .zamanda Fransız -
Yugoslav dostluk bağlarını da 
kuvvetlendirmektedir. 
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Ticaret Odası 
R2porunu gönderdi 
Zaruri havayjç fiatJeri ve 

buhranı olup ol:nadığı hak· 
kında odadan bazı sualler so
ru'muştu. 

Ticaret Odası, bu hususta 
yaptığı tedl<ikat üzerine ha-
7.ırladığı raporu Ankaraya gön· 
dermiştir. 

Köpek-Hindi 
"Son Posta" yazıyor: 
Amerikada kadınlar artık 

Köpek yerine Hindi taşıyorlar· 
mış. 

Şimdiye kadar insanlar tara• 
fından yalnız gövdeye indirmel& 
için beslenen hindi şimdi Ame· 
rikada nezafet ve taravetine 
itina edifen; kadınların kuca· 
ğanda dolaşan muteber bir mab
lük olmuş ... 

Herkes bu haberi duyunca 
belki [Amerika garibelerinden) 
diyerek geçmişlerdir. Bence 
hadise bir kelime ile pas ge· 
çilecek kadar basit değildir. 
Köpeğin pabucunu dama 

ahp hindiye itibar eden kadı
nın bu hareketinde çok kuY· 
vetli bir isabet vardır. 

Ben şimdiye kadar köpeği 

kadının peşinde gördükçe sa• 
dakatın hiyanete hizmeti diye 
kızar ve herkes - hiç olmazsa 
bir tarah olsun· kendisine ben· 
zeyeni sevdiğine göre kadın• 
daki köpek muhabbetine şa· 
şardım. Gerçi kfipek insafsız 
avcıya hizmet etmekten zevk 
alan bir mahlüktur. Fakat hindi 
taşımaktaki isabet bfisbGtüa 
baıka ... 

Çocukların hindiyi kızdırıp 
kabartmaları için " Kabara· 
massın kel Fatma, annen gü· 
zel sen çirkin " demeleri kafi 
geliyor. 

Anasının bile kendisinden 
güzel olduğunu işitmeğe ta
hammülü olmıyan kadının hin
diyi sevmesi kada: tabii bir 
hissi; taşıması kadar da ye· 
rinde bir külfeti var mı? 

Ahmet Murat Çır.ar __________ ................... ________ _ 
Cephelerde sükunet var 

Sevil radyosunun verdiği 
haberler de durgundur 

Paris, .5 (Ô.R)- ispanya va
ziyeti dün gibi tebeddülsüzdür. 
Sevil radyosu şunları bildiri· 
yor: Nasyonalist beşinci fırka 
cephesinde birşey yok •. Altıncı 
fırka cephesinde Alkozbara 
karşı düşman hücumu püskür-
tülmüştür. Avala şimalinde hü· 
kümetçilere karşı tazyik devam 
ediyor. Yedinci fırkanın Gua
derama cephesinde topçu ateşi. 

Madrid cephesinde mevki
lerin tahkimi ile uğraşılmıştır. 
8 nci fırka cephesinde v~zıyet 

değişmemiştir. Sorya fırkasının 
tuttuğu Siguenza cephesinde 
son ileri hareketi neticesinde 
düşman tarafından yüz ceset 
bırakılmıştır. Ta j cephesinde 
bir Rus ve bir Çek tarafından 
idare edilen bir Rus tayyaresi 
diişiirülmüştür. 

Dün beş hükümet tayyaresi 
Sevil üzerinde dolaşarak bazı 

bombalar atmışlarsa da pekaz 
hasarat yapmışlardır. 

Diğer taraftan Madritt mü-

4 birinci kanun cuma gü
nünden itibaren mevsimin 
en güzel en heyecanlı filmi 

dafaa komitesi de öğleyin ıu 

tebliği neşretmiştir. Bütün ge
ce Madrid cephesinin muh
telif kısımlarında şiddetli 
muharebeler olmuş ve döş
mamn şiddetli hücum lan 
her tarafta püskürtülmüştür. 
Düşmanın yeni hava bombar· 
dıman teşebbü~ü avcı tayyare
lerimiz tarafıodan mennedil-
miştir. 

Bilbao hiikihneti de şunu 
bildir;yor: Alama cephesinde 
hükümet kuvvetleri asileri 
tazyika devam ediyor. Son zap-
tedilen mühim mevziler tahkim 
edilmiş, düşmanın hücumlarına 

da yaracak vaziyete sokulmuştur. 
Topçu kuvvetleri VilJa Real 
ve Vittorya arasında düşman 
mevkilerini şiddetle bombar• 
daman etmişler, düşman kayık
larını tahrip etmişlerdir. 11 asi 
ıilAblarile bükümet tarafına 
geçmişlerdir. Düşman, radyo 
ile hastane otomobilleri iste· 
miştir. Diğer Biskayo cephe· 
)erinde hirşey yoktur. 

ÖLÜM PERiSi 
F R E D R i C M A R C H, M E R L E O 8 E R O N'un yarattıkları şaheser film 

AYRICA:""PARAMUNT""(DiiiiYa···iiaVadiSieri)"1\ilikf"(C"a~li""k"irikatürier;· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dl.KKAT Filim uzun olduğu için &EANS SAATLARI ıu suretle tertip edilmiıtir : 
: Hergün 2 - 4,20 - 6,40 - 9 Cumartesi ve pazar günleri 12 de başlıyacakbr. 

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

BERLIN OLIMPIY ADLARI Kültür dire'kUSrlüğünün tensibi ve mekteplilerin arzuları üzerine 
cumartesi ve, azar srünleri .sabah ıeanılan ya ılacakbr. 
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Iran tarihinden tedkikler 

Eski lranlıların 
Peygamberi: Zerdeşt 

Zerdeşt dininde bir milliyet duygusu 
vardı. Tarihi anekdotlar .• 

"Yaza:o..· Y'ak:u.-o .N'"ece~ ............................................. 
-t-

Zerdett'•er lıakkıoda bir yazı 
yazmak isterken koca Firdevsi
nin güzel bir beyti aklıma 
geldi. Makaleme de o suretle 
baflıyorum: 
Mependtır luıteş perestan bodmd. 
lie.nu bendeye Jıase vezdan bodend 

Yani: Zannetme onlar ateş
perest idiler; oıılar da Allahın 
bit kulları idi •• 

Bu dinin peygamberi Zer
deşttir. Peygamber Farsça bir 
kelime olup haber getiren ma
nasına olduğuna göre acaba 
Zerdeşt ne gibi haberler ge
tirmiştir ? Bunun cevabını Al
bert MaUet şöyle veriyor : 

uanlılar Asyaya saf bir din 
Ytı yüksek bir ahlak getirdiler. 

Zerdeşt milattan evvel Iranda 
altanat aiirea Keyan veya 
öteki adı Hehamenityan olan 
silsilenin son padişablanndan 
Geştasb zamanında doğmuştur 
ve o sülalenin müessisJerind en 
Keyhosrovdan pek çok 50n
radır. Doğduğu yerlerde bir 
çok ateşgedeler yani ateş ya· 
kılan kuleler bulunduğundan 

bugün o taraflara Azerbaycan 
deniliyor. 

Azerbaygia Teya Azenbat
gb kelimesi de Azerbaycan 
olmuıtur. Azer ateş baygin mu
hafız demektir. Yani ateı mu
hafızı. Azerabatgin ise ateşle 
ve ateıgedelerle mamur mana
sına gelir. Birde lskenderin 
mirasçılarından Atropaten adla 
kumandan bir vakitler o waf
Jarda büküm sürdüğiillden 

Azerbaycan ile Atı-opaten ke
limeleri aramada bir münase
bet arayanlar da vardır. 

lbtimalki Iranın bugünkü zen
gin ve meşhur petrol madenleri 
o Takıtler bile biliniyordu.O ku
lelerde be1ki de gazyağı yakı
lıyordu. Muttastl yanıyordu ..• 
O sönmiyen a~i hicretten 
biraz 9onra ikinci halife Ôme-

intıkal etmiştir. Meseli Cemp-
din yadiglrı olaa Nevruz bayra
mından evvel senenin son Çar
şamba gecesi pi1iv1ar piştiği ve 
kuru yemişler yenildiği gibi ateş
ler yakılır ve üstünden atlanıbr •• 
Bu atef yakma ideti arapların 
lıam istilaımdan sonra da göze 
çarpar. Kerbeli vak'asıodan 
pek az sonra Mubtaret Sakafi 
lrak'da imam Hüseynin intika
mını almak için gizli gidi ter
tibat kurmuş ve ayaklana
cağı gece koparacağı ihtilale 
alamet olmak üzere damda 
ateş yakacağıDI taraftarlarına 
söylemitti. Netekim 1ttet yandı 
ve Hüseynin kamnı dökenlerin 
o gece kanları döküldü. ince
den inceye düşünüldüğü tak
dirde imam Hüıeyoin .ölümü 
meselesinde de lranilerin par
meğı olduğu iyiden iyiye 
sezilir • Muhtelif dinlerin 
tarihleri tedkik edilirse gö
rülür ki Zerdeştilik de l.ir din
dir. Fakat ne hıristiyanlak gibi 
katohk, protestan ve ortodob 
mezheplerine, ne de İslamiyet 
gibi tarikatlara ayrılmıştır. On
da protestanlarla katolikleri 
boğaz boğaza getiren Saint 
Bartheleny katliamı yoktur. 
Bizçok safhaları ve sahifeleri 
kan kokmaz. Zerdeşt aklın, 

mantıkıo ve fennin kabul ede
miyeceği bir tarzda ne Musa 
gibi asasile kayalardan su .çı
karar ae de lsa gibi ölüleri di
riltirdi. Ffravn gibi Tannyı 

öldüre<:eğim diye semaya ok 
atmar.dı. Brahmanizm dininin 
mensupları gibi Ganj neh
rine adam atmak suretiyle 
kurhan vermeıdi. lslamiyetten 
evve1 cahiliyet devrindeki arap· 
lar gibi insanı djri diri göan-
diirmeıdi. Arap galibler gibi 
Kadüsiyye•de maf?liıp ettikleri 
orduların kaniyle abdest aldar
mazdı. Zerdeşt diniDde bir 
milliyet duygusu vardır. Bu 

rin emrile baoı zapteden Saad iddiamı bir kaç tarihi hikaye 
ebni EbiTakkas ordulan sön- 9 e vak'a ile t-esbit edeceğim: 
dürdü. Bu dini ateş zahiren ve 
~1ki söndü. Fakat asırlar geçti, 
milliyet ateşi İranlıların kalbin· 
de hir ailrlü sönmedi. Bo ateş 
ya\<ma keyfiyeti bugüne kadar 

1 - Araplara meğlüb olan 
Sasaoyanın son talisiz hüküm
darı Y eıdgord yeniden bir or-
du top'ıyarak arapları dışarı 
atmak ümidiyle perişan bir 
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lnglllzceden çeviren: ZIYA NEBi 
Şlrler. .. Seni gidi vetasaz seni 1 Dedi • El61emln 
luzlarıaa kur raprnısını ben sana gösteririm •• ,, 

--~~-----••ll~----·M49-~------~~-
Herkea başaDI o tarafa doğ- ğe baı'adılar. Robttt, elini 

ru çevinnitti. Robert, bu yeni gençkıun beJine koy:ır koymaz 
gelen aıaske i kadının Şirley derhal anlamışh. 
olması ihtimalini düşünerek her Bu Şırley idi. Fakat anladı-
lıareketini dikkat!e süzmeğe ğıoı belli etmek istemedi. Çüa-
batladı. Fakat biç te Şir:eye kü ele geçirdiği bu fırsatla 
benzer tarafı yoktu. guy.t batka biri.i imit gibi 

Bir his:li kabJe'vuku ile aya- Şir!eyi biraz kızdırmak istiyor-
ğa kalkarak ona doğra ilerledi du. 
•e önünde eğilerek : - s. ı kimeini-ı ? m7e ltOrda. 

- Bir vals Jutfediniz, dedi. Hiç ce•ap yok-
Ôteki hiç ses çıkarmadı. - O kadar güzel dansedi-

Fakat başının bir işaretiyle yorsonuz ki, kim olduğunuzu 
• ildirdi. Ca- bemalde ~ğrenmek iıterdim •• 

YENi ASIR 

Donanma 
•••••••••••••••••••••••• 

Güreş takımının 
temasları 

Şehrimizde bulunan donan
mamızın kuvv~tli güreş takı-
miyle şehrimiz seçme güreş 
takımı arasında bugün akşam 
saat 20 de Halkeviode güreş 
müsabakaları yapılacaktır. Gi-
riş ücretsizdir. Birkaç günden
beri ıehrimizde bulunmakta 
olan milli güreı takımı kap· 
tana Nuri güreşçilerimize mu
allimlik etmekte ve güreşçi
lerimiz arasında müstait göre• 
rek çalıştırdığı güreşçilerden 
seçme bir takım hazırlamıştır. 

Daima kuvvetli olan Yavuz'un 
güreş takımiyle yapılacak mü
sabakalar çok zevkli ve heye
canlı olacakt:r. 

Kuzu derisi istiyorlar 
Danimarkadan Ofise müra

caat eden bir firma elbiselik 
ve eldivenlik için debagate mü
sait \cuzu ve koyun derileri is
tendiğini biJdirmiştir. 

•••••••••••• 
Dllilll mazbahasında 
ikinci teşrin ayıoda Dikili 

mezbahasında 132 keçi, 15 
öküz, 59 koyun, 10 inek, 15 
dana olmak üzere 131 baş 
hayvan kesilmiıtir. 

ORMAN 
•••••••••••••••••••••••• 

MAHSULLERİ 
HAKKINDA 

Memleketimizden hariç mem-· 
leketlere ihraç edilmekte olan 
orman mahsullerimizden bazı
larının eski ve şimdiki vazi· 
yelleri hakkında alakadar bir 
daire diğer alikadar bir dai
renin müt.aliasını sormuştur. 

Verilen cevapta hulasaten 
deniliyor ki : 

Cıban ve istiklAl savaşlan 
sıralarında ihracata tamamen 
durmuş denilebilecek bir lıalde 
bulunan orman mahsulahmrzm 
bir kısmı son seneler zarfında 
tedricen inkişafa yü~ tutmuş 
ise de eski senelere nisbet 
edilemiyecek derecede azdar. 
Bu maddeJer ihracatının i!ıeri 
bir surette inkişaf edememe· 
sine sebep ise, orman mabsulab 
üzerinde tatbik edilmekte bu· 
lunan kayıt ve tarife ağırlığı<lıt. 
Değeri pek azalmıı olan 

orman mahsullerinin ihracatının 
artması için bo mabsalibn fazJa 
vergi ve resme tabi tutulma
ması lazımdır. 

a Kln•ı•uevveı ıeae 

A. VEFiK PAŞA 
iıi • • •• • ' 

- Burıaada Kadı iken -
Ahmet Vefik Paşa, edebiya- dar borcun varmış, buraya 

tımııın en kuvvetlilerinden sa- kadar binip getirdiğin atını 
yllır... Bize tercüme ve adapte pazara verip sattırdım, o ada· 
ettiği birçok eserlerle garp ma borcun kadarını ayırıp ala-
ed ebiyatının kültürünü aıılamış, cakhya verdirdim, işte artan 
tiyatro sahasında hayula fay• para budur al.. Bizim hükmü· 
dalan olmuştur. müz böyle olur •• Demiş. 

Bize garbm ölmez şaheser- Herifin ne hale uğradığını 
lerini tercüme veya adapte eden artık siz takdir edin .• 
bu yüksek şahsiyet bir zaman • 
Bursa kadısı iken, ona birisi; • • 
ricalden biriı:ıinde alacağı oldu- Ahmet Vefik paşanm bir 
ğunu ve fakat birçok kerre tuhaf hali daha aklıma geldi: 
gidip alacağını istediği halde Paşa: yollar açmağa çok me-
alamadığını şikayet etmiş.. raklı imiş, Bursada iken, Bur-

işi dava şekline sokmak is· ranm izbe bucaklarmda yol 
temiyen Ahmet Vefik paşa, açmaia koyulmuı, yolu açan 
borçlu olan tahsın, mevkii içti- amele başıları, bir gün Vefik 
maiaini düşünüp uşakJariyle hıt· paşaya: 

ber yollamıı: - Yolumuzun üstüne bir 
- Lütfeni demiş, bize kadar türbe geldi, geçemiyoruz. 

gelmek tenezzülünde bulonıunl Demişler.. Paşa, kalkmıı, 
• • • • . . . türbeye kadar gitmif, SOC'· 

Ahmet Vefik paşanın dave- muf, soruşturmuş, tirbenia 
tine icabet eden ve Bursa'mn alhnd.a yatana (Yürüyen de-
meşhur zeıaginlerinden olan bu de) derlermİf, Paşa, arka-

Te Shı·n v~sıtaları zat, alayiş olsun diye, en kıy- datlan ile beraber geldiği tir-
- metli bir ata binmiş, arkasına beye yanaşıp: 
• • uşaklarını almış. gelmif, kadı- _ Yürü! Yal Dedel 

SergJSl nın evine. _ Yürü! Yal Dedel 
Bir hırsızhk lkhsat vekaletinden ;tehrimiz Ahmet Vefik pap, çağar- - Yürü! Ya dedel 

Çukwçeşm~de Yüzbaşı Ha- Ticaret odasına gelen bir ynıda dığı zata odasına alanca, ona Diye hakmp arkadaılarma 
.aDagv a :10'-agv ıoda t.!lmail kızı 6 9 hoı geldin, beş gittin iltifa- d"" .. 

16; 1 ikinci Kanun 37 de açıl- t · t" "b b" hk onmuş ••. 
Hur.ıye evde olmadıgv ı sırada ıoı yerıoe ge ırı ' ır ara B b v. d Y"" fi ma11 mukarrer olan kömür ya.- d k b. üdd t - u mü aregın a ı, ur • 
kapl.lnm asma kl'lı'dı'nı· kırarak aşarı çı mış ve ır m c d d . . b" til D d'k kan vesait ve teshin iletlerin~n · M' fi · · yen e e ımış, ız yür e ı , i~eriye giren hırsız tarafından sonra içeri girmıf.. ısa rını 

tesisata beynelmilel sergisinin uzun uzadıya ağll'layarak, bu zamana kadar yerinde du-
yatak, yorgan ve sair eşyasının bazı büyük firmaların sergiye 1 b b d V fik racak değil al Elbet y&rümüı, 
Çalındıgıw ve bu bırsızlıgv ın Sü- onun a oş et e en · e 

geniş mikyasta ve faydah bir paıanın uıağı b;r iki saat gitmiş, kabrini değiftirnriftir. 
leyman oğlu Mehmet tarafın- şekilde iştiraklerini temin için sonra içeri girip te paıanın Deyip, hademelere: 
dan yapıldığmdan şüphelendi- 26 Mart 937 ye tehir edildiği eline bir kese ıurıunca; paşa, - Vurun kazmayL •. O çok-
ğini söy'emiıtir. Mehmet yaka- bildirilmiştir. keseyi Bunanan o meıhur ada- tan yürüdü gitti, gid~ceği yere. 
Jaomış ve evinde yapılan araş· Sergi 26 Martta açılıp 26 mına uzalmıı: açın yolu, dtınıiş. 
tırmada çalman eşyadan bir Nisan 937 ye kadar devam - Ağam! demiı, kusura Nakleden 
kısmı bulunmuştur. edecektir. bakma.. Falan adama, ıu ka- TOKDIL 

.................................................................................................................................................................................. 
haJde banda dolaşırken ar<Jba ve lranlıyım. Bir daha esir rin katlinde belki medhaJdar- da bulunuyorlar ve bili da 
neden yeni din diye Horasanda olamam, diye mukavemet edi- dır diye Hormoıan öldürülü- eski dinlerinde sabit kıdem 
bir değirmenci tarafmdau öl- yor ve deveye veya ata bine- yor. kalaaıtludır. Iranda kalanların 
dürüJmüştür. rek ortadan kayboluyor. 4 - Bu bir anekdot değil bir kısmı müslüman olmuşlar, 

2 - O Yezdgord'ın "kızı 3 - lranlılarJa Araplar ara- de adeta bir ibret levhasıdır. bir k111111 da islimiyeti kabul 
Şehrbanu Araplar tarafından sındaki üçüncü meydan muha- Arapların ve lılimhğan Irana etmemekle beraber hicret de 
esir edilerek imam Hüseyine rebesinin cereyan ettiği Ne- girdiğini gören birçok enerjik etmemişlerdir ve bugüa billıaa· 
ikinci kan o.arak verilmişti ki havend'de esir edilen Hormozan ve karakter sahibi lranb aileler sa Kerman ve Yezd şehirle-
Şiilerin on iki imamından dör- adla kumandan halife Ömerin araban boyunduruğu altında riade bulunuyorlar. 
düncüsü otan Zeyne1ibidin o huzuruna çıkarılıyor ve öldü- esarete tahammül etmektense Divudun zeburu, Musaoın 
izdivacın mahsumdür. Kerbeli rülmesine hüls:molunuyor.Hormo vatanlarına terk ile Hindistana Tevrab, lsanın incili ve Mu-
vak'ası günü hasta olduğu için zan Ömere diyor ki: Üç gün- hicret etmişlerdi. hammedin Kur'ana gibi Zerdeş-
kurtulan yegane erkel<tir. Şii- dür susuzum. Bana biraz su Ortaçağ, kurunuvüsta gibi yol- tin de bir kitabı vardır. Adı; 
lerin ~m~m Hüs~yine °?er~uti· getirt. O suyu içmeden beni suz bir devirde çoluk çocukla- Zenddir. Avesta 0 kitabao şer-
yetlerı dınden zıyilde hır oere- öldürme.. riyle Irandan kalkıp korkunç hidir. &zen ikisi birden kulla-
ce de mezhep perdesi altında Ömer peki diyor su getiri- çöller, uçurumlar ve dağlar nılarak Zead Aveata derler Öte-
m~ltiy~t duygusundan ileri geli_r. yorlar. Hormozan 'kabı yere geçerek Hindistana g~ç et- ki adı Deyaleme olan Al Buye 
Çunku bu ~~·et.le M~~amm~dın atarak suyu döküyor. Bu ha- meğe, Akifin Çanakkale man- sülalesiyle Safe•ilerin yadigirı 
torunu ve ının og u on arın karet karşısında Ômer kızıyor: zumesinde: olan Şülik te bence birnevi Zer-
damatlan oluyor. işte 0 'Zavallı - Bu adamı hemen öldürün. Bv Hı.Jal uğruııa J•aıab deştiliktir. Bugünkü Babailik 
prenses Şehrbanu Kerbela vak- Emrini veriyor. ne ![Ünrşlu batıyor gibi.. Mezhep perdesi altında 
ası günü öteki kadınlar ve Y d ' ·ı d. 1 l . Dedigw i gibi benim de: k t ·ıı· t' ._ k . . . . anın aKı er ıyor ar u: esaı ma sa mı ıye ı Koruma 
kızlarla bırlıkte esır edılerck y Ö . Vlllaıu uffrana insan k t '-t Nı't.,.kim de - a mer ıen o suyu ıç- ve ur armaıs ı. " 
deveye bindirileceği ve Şama meden öldürmemeğe söz ver- neleıe kallanıpor öyle oldu. Sadinin sözleri nasıl 
gönderileceği bir sırada: din .. o suyu içmedi. iş işden Diyeceğim geliyor. beynelmilelse Zerdeştin dini de 

- Ben zaten felekzede ola- geçtı .. "'[ere dö_külen 0 su bir Oolarao evlatları bugün beynelmileldir.Şairin dediği gibi: 
rak buralara kadar ge!dı'aı ve daha ıçılmez kı Hindistanda mali , ticari E . . · / ,, :J 

• •• '/inde meşale)'t malltVIJ'Ye~·ı 01ııu 
başıma bugün de ikinci bir Ömer bu sözler üzerine onu ve hatta siyasi bil' çok Edrıdi şaık ıle gaıbı ziııasına davet 

felaket ~eidi. E~a~en Zerdesti affedivor. Fakat sonraları Ôme- yüksek mevki ve makamlar- - Devam ed~crlc 

. . . 
- Cevap vermek istemiyor

sunuz •. Fakat öyle merak edi
yorum ki •• Güzel bir kızla dao· 
setmek.. Benim için ne blyük 
bahtiyarlık! Lakin sizi bir daha 
hiç göremiyeceğim? Eğer kabul 
ederseniz yarın saat ikide 
üni•ersite kapısı önünde bu!u
şalam .. 

- Sükut, kabul etmek de
mektir.. Çok teşekkür .• 

Şirley daha fazla tahammül 
edemiyerek Roberti çimdikledi 
ve bir kahkaha ath : 

- Seni gidi vefasız seni ! 
Dedi. Elin kızlarına kur yap· 
maya ve randevu vermeği bea 
sana gösteririm .. A$kolsuu doğ
rusu .• Daha bea Ş.kagoya git· 
meden münasebetsizliklere baş• 
ladm değil mi.. Ya ben gittik· 
ten ıonra, ldmbilir neler yapa
caksın ? 

Zaten vaziyetin bu ıekle 

bire niye uğradığını şaşırmış 
gibi : 

-Eyvah!.. Dedi. Yakalandık. 
Beni affet Şir ley .• 

- Affetmek mi?. Buna im
kan yok .. 

- Hem niçin kızıyonun a 
canım. Güzel bir kızı metbet
~ek benim hakkım değil mi? 

- Ya randevuya ne demeli? 
- Bir kerre söylemiş bu-

lundum •• 
Caz durch. Herke:s pek mü

kemmel dansedea bu iki mas
keli genci alkıtlamağıa başladı. 
Robertten ayrılan Şirley ka· 
pıya doğru gitmeğe hazırlanı
yordu: 

- Nereye gidiyorsun? Ma
samıza gelmiyecek misin? 

- Hayır .. Derhal bura11nı 

terkedeceğim • • Kalbim öyle 
kırıldı iri .. 

Robert Şirleyi kolundan tu
tarık çekti: 

- Pekiy, dedi. Fakat yal· 

Hardi ve Marlen çok gücenecek
ler ..• 

Masalarına geldikleri zaman 
Robert Marlene hitabetti: 

- işte Şirley, dedi.. Babai 
kaybettin.. Çorabı unutma· 
dm ya .. 

Marlen şaşırmıştı: 
- A a a... Bravo doğrusu 

demindenberi dansetfğiniz hal
de ben birtürlü farkuıa varma
dım.. Hem öyle girel dansetti
niz ki .. 

Şirley atıldı: 

- Ukin Robert öyle büyük 
bir pot kırdı sorma., 

Robert ıcenç kız\ daha fazla 
üzmek istemedi: 

- Fakat ben senin Şirley 
olduğuDu daha dama başlar 

başlamaz anlamıtbm amma, 
seni kızdırmak için tanunamaz
lıktan gelerek o sözleri 116y
ledim. 

Şirleyin içine bira-z ıu ser· 
pildi, fakat pek İllallamı-

ye aordu. 
Robert cevap verdi: 
- Tabii ciddi.. Bilirsi• ki 

ben yalan söykmem .. 
- Ôyle ise sana darılma

dım .• Burada kalıyorum .. 
Ve hep beraber, imtihanla· 

nn ıerefine birer kadeh likör 
yu•arladılar. Artık neı'eJerine 
diJecek yokta. Bu Rrada caı 
bir tango çalmağa baılaımştı. 
Bu aefer Robert Marlenle ıkalk
b. Ortadakiler dört taraftall 
ab1aa koafet ve serpantin yağ
muru albnda dansediyorlardı. 

Bu esnada garsonlardan biri 
masada Şirley ile oturmal<t• 
olan Hardiye yaklaşarak bir 
kaıt uı.atta ve çekHdi. 

Hardi garsonun bıraklığl 
karta merakla okamağa başladı: 

"Robert ve Hardi, 
•saat on birden on ikiy• 

kadar baloyu lerketmeniz si:ıi• 
için hayırlıdır. On ikiden aoor• 
tekrar gelebilirsiniz.,, 

Sev 
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elbosun nutku müsait karşılandı 
....................... 11111 ...... ~~ ............................ ... 

omünist lideri: Ortada bir bitaraflık siyaseti 
yoktur. ispanya cumhuriyet 

ükümetini öldüren bir müdahale vardır, diyor. 
Paris, S (Ô.R) - Delbosun 
ansız harici siyaseti hakkın
ki nutku hariçte müsait 
rştlanmışbr. lngiJiz ga

banedan mesele5iyle 
olmalarına rağmen 

ansız hariciye nazırJnın 

giltereye tahriksiz bir hü
aı halinde Fransanın he~ 
en bu memlekete yardımda 
lunacağı hakkındaki temina-

ttı memnuniyetle karşı lamış 
e Ingiltere ta rafından Fransız -
giliz teminatma verilmesi te-

olunan mütekabiliyet 
artmın böylece tahakkuk etti· 
İni kaydetmişlerdi r. 
Amerika gazeteleri de nut

un bilhassa memleketlerine 
e cumhurreislerine, bir de 
ilah yarışının durdurulmasına 
İt kısmiyle meşgul olarak iyi 
arşılamışlardır. Belçika ve 
üçük Antant devletlerinde 

utuk hararetle karşılanmışbr. 

ibayet ltalya bile nutku ala
asızhkla karşılamamıştır. Kat'i 

bit' tefsir yapılmış olmamakla 
beraber, umumiyeti itibariyle 
fikirler iki memleket arasındaki 
ltıünasebatı karartan güçlükle
rin tedkikine müsait görül
tnektedir. 

Paris, 5 (Ö.R) - Mebusan 
llıeclisinde harici müzakere sü
kunet içinde devam etmiştir. 
Chappedelaine de sol radikal 
demokrat partisi namına lspan
Yada ademi müdahale hakkın· 
da hariciye nazmam beyana
tından memnun olduğunu söy· 
lenıiş, demokrasiler için lspan· 
Yadaki kıtali durdurmak üzere 
tavassut etmenin de bir vazife 
olduğunu söylemiştir. 

Taittinger Fransanın harici 
"aziyetinin salah bulduğu bak-
k1ndaki iddiayı kabul etmemiş 
V~ Fransada ispanya için gö
llulJü yazılmasına nihayet ve-
rilmesini istemiştir. Hatip de
ltıiştir ki : HükUmet finansal ve 
Sosyal siyasasmda olduğu gibi, 
harici siyasada da hararetli ot-
ltıalıdar. Bu sabada bütün mil· 
let daima hükümetin arka
sındadır. 

FLANDININ SÖZLERi 
Eski başvekil Flandin Del

bosun siyasetini tasvip ederek 
~ın · ştir ki : 

Rndı. Bütün kalplerde endişe 
var. Zira harp heyulası ye
niden görünüyor. Bu evvelkin· 

den daha müthiş bir felaket 
olacaktır. Komünist partisi 
ispanya meselesinde sulhu kur
tarmak kaygusiyJe hareket 

ediyor. İspanya cumhuriyetine 
karşı beynelmilel hukuka mu
halif olarak alınan vaziyet ni
hayet bulmalıdır. Almanya açık-

ca müdahale etmiştir. Porte-
kiz de ediyor. Komünist 

· · · . .., · p~rtisi askeri müdahaleye 
k~~.~;~'i,J'~~·'·~,:\.,:::~~Y.Y;.,./f'~ı> kat'iyyen muhaliftir. Fakat ab-

rransız komünist lideri 101ez, f/ami Baıbose ile lokanın kaldırılmasını istiyor. 
- ispanya buhranı Avrupa ltalyan bloku pek sağlam gö- Bu korkunç bir emsal olabilir. 

sıkıntısının bir safhasıdır. Sı· rüomiyor. Fransa Italya ile Ortada bir bitaraflık siyaseti 
kıntınıo sebepleri şunlardır : küçük anlaşamamazlıkları izale yoktur. ispanya cumhuriyeti 
Versailles muahed~siyle kuru- etmelidir. Fransız-Sovyet paktı aleyhinde bir müdahale vardır. 
lan vaziyet her gün kıymetini memleket içinde komünist pro· Ademi müdaha!e anlaşması bir 
kaybediyor. Bu vaziyet Millet- pagandasiyle mücadeleye hiç aldatmaca pazarıdır. Hükümet 
ler cemiyetine dayanıyordu. Mu- mani değildir. Fransa için ya ispanya cumhuriyetini öldüren 
ahedeler bir taraflı bozulmıya- Abıu.nya ile anlaşmak veya ablokaya nihayet vermelidir. 
cak, kuvvet hak önünde eğile- Rusya ile ask~ri bir anlaşma Fakat bükümetin ispanyaya 
cekti. Bunun için silahsızlanma yapmak gibi bir zaruret mev· karşı siyasetini tasvip et-
lazımdı. Şimdi, mazide bunca cut olduğu doğru değildir.Hü- memekle beraber komünist 
harplere sebep olmuş olan kümetin Fransa namma söz partisi hükümet aleyhinde rey 
arazi müddeiyatı devresine gel- söylerken kuvvetli olması için vermiyecektir. Zira halk cep

hesini parçalamağı umanlara 
mişizdir. Almanyanın tecrid harici siyasette tam bir itimat 

hak kazandırmıyacaktır. Halk 
edilerek bu yola düşürüldüğü kazanmalıdır. cephesini korumamakla kaJma-
doğru değildir. Fransa Alman· THOREZ'IN SÖZLERi malı, Fransayı kuvvetli, refahlı, 
yaya daima karşdıklı yardım Bundan sonra komünist par• mes'ud yapmalıdır. 
pakh teklif etmiştir. tisi lideri Thorez bu partinin Bu b.eyanattan sonra Blum 

Mesud Fransız ~ lo~iliz dost- vaziyetini i&ah etmiştir. kürsüye çıkmıştır. Hükümetin 
luğu yann birçok meselelerin 11 son teşrinde Fransa bir çok kuvvetli bir ekseriyet ka-
halline imkan verecektir.Alman buçuk milyon harp ölüsünü zanaca~ı tahmin ediliyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yaşas~n kraJ, Baldvin aşağıya .• 

lngiliz başvekili Baldvin Sa Majeste 
kralı düşürmek mi istiyormuş? 

Londra, S (A.A) - Dün ge· 
ce tezahllrcüler "Yaşasın kral, 
Baldvin aşağıya,, diye bağıra
rak sokakları gezmişlerdir. Te
zahürcüler saray önünde Vetiv
niog Street'de de nümayişte 
bulunmuşlardır. Tezahürcülerin 
ellerinde üzerinde "Kralı terk 
edemeyiz.,, diye yazıla bayrak
lar vardı. Polis tezahürcüleri 
dağıtmak istemişse de teza· 
hürcüler biraz ötede yeniden 
toplanmışlardır. 

Paris, 5 ( A.A) - Figaro ga-

zetesinin Londra muhabiri di
yor ki. 

lngilterede iki parti meydana 
gelmek üzeredir. Bu partiler· 
den biri kralı tutmaktadır. Bu 
partide birkaç işçi liberal mu
hafazakar vardır. Ve başları 
Churchildir. Lüzumu takdirin
de Churchil yeni bir ~lükümet 
kurabilecek ve eğer efkarı 
umumiyede lngiltere için en 
büyük tehlükenin sekizinci 
Edvard gibi muktedir bir 
hükümdarın tahttan feragati 

için, yol bulup kaçamıyan Ka
ra Alinin hayaleti kapı ileri
sinde görünmüştü. Vezir Kara 
Alinin üzerine ablıp: 

- Bre mel'un, nereye kaç
tın? 

olacağı fikri galip gelirse 
Avam kamarasında ekseriyet 
bile alabilecektir. 

Partilerin ikiocis:, kabine ta
rafından, muhafazakar mahafil 
tarafından ve kilise tarafnıdan 
tutulan partidir. 

Duily Ekspres diyor ki: 
Baldvinin son beyanatı krala 

doğrudan doğruya bir meydan 
okuma mahiyetindedir. Şimdi 
karşımıza çıkan mesele Baldvin 
kabinesinin kralın izdivacına 
karşı olan mu halef etinden vaz 
geçmesi ile balJedilet·ektit. 

ayağa kalkarak: 
- Aman devletlümf Eziyetle 

öldürme, çabuk ö!dür benil 
Ben bu işi yapamam .. 

Tefrika No: 54 Derneğe kalmadan, cellat 
Kara Ali, kendini vezirin ayak
lar1na ath: 

Dedikçe, vezir, Kara Alinin 
yüzüne, gözüne, kafasına ve 
rastgele neresine gelirse sopa
lamağa başfamışti, yüıünden 
gözünden kanlar akan Kara 
Alinin arkasına geçip tekme
liyerek, yeniçerilerin ortasına 
attı, Kara Alinin çırağı hamal 
Ali yeniçerilerin arasında idi, 
Kara Aliyi koltuk!arma alıp 
sürüklerken, vezir de asasını 
Kara Alinin beline bir dehşetle 
savurarak: 

Cariyeler Vezirin bir göz işa
'eU ile, ağaların arasından sıy· 
tılap, arkalarından deli kovalı
Yornıışcasıoa sarayın karanlık 
~oridorlarma atıldılar, kaçtılar. 

Vezir döndü. 
- Kara Ali ! Dedi. 
Sea yoktu, bir daha seslendi. 

- Kara Ali f 
Yine cevap yokta. 

d - Bre mel'un nerede kal· 
·ı"ı, diye geri dönüp kapıya 
1 
trlerken, Yeniçerinin birisi : 

1 
- Demin aramızda idi, nasıl 

~ du bilmem bir aralık kay· 
"Oldu. 

Dedi, vezir, elindeki asasını 
''il . 

sin, bak mel'una, nereye ka
çacakmış diye ahldı, bu sırada, 
deli lbrahim, müftüye : 

- Utanmıyor musun, Allah· 
tan korkmıyor musun ? 

Diye bağırmağa başlamıştı. 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
Vezir elinde asasını sallaya 

sallaya: 
- Seni köftehor, seni! Bir 

Vezirin emrini dinlemeyip, kaç
mak ha! Bak ben sana göste
rir· m, mel'un! 

Diye arkasından, meşale ile 
gelen yeniçerilerin aydınlatbğı 
koridorlardan adeta koşarak 
·ıerlerken harem dairesinin ka· 

- Aman devletlum, ayakla· 
rmnı türabı olayım, beni kat
let 1 Boynum kıldan incedir, 
korkuyorum, diye yalvarmağa 
koyulunca vezir. 

- Kalk! Bre mel'un! Kalk! 
Sana emredilen işi yap ! Yok· 
sa seni k&peklere dağıhrım, 
kalk be hain .. 

- Aman devletlfun, al şu 
bıçağı, sok kalbime, heni bu 
işten azad et, korkudan el~m 
ayağım tutmıyor. Ben bu işi 
yapamam .• 

Diye ağlamağa, titremeğe 
baş!,yan Kara Alinin başına 
vezir bir sopa indirdi : 

- Yürü ! Yürü l 

- Aman! Oofl 
Feryadı arasında kırmışh. 
Kara Aliyi, tekme, tokat deli 

lbrahimin hapsolduğu odaya 
kadar sürüklemişlerdi. 

Baktılar ki, oda kapısı ka
panmış, bir iki Yeniçeri, dışa
rıda kapının yanında nöbet 
bekliyor, a~alar ve müftü dı-

şarıda Vezire muntazır bir hal-

Londrada büyük kaynaşma var ır 

Kral dün başvekil 
Baldvinle görüşmüştür 

Nazırlar meclisi fevkalade 
rak saatlerce görüşmiye 

toplana
devametti 

nacak karar ve tedbirleri 
kararlaştırmakhr. Kralın ni-

hayet bu öğütlere uyacağı 

• pek fazla güvenilmemekle be

raber - herkes tarafından halli 

LONDRA, 5 ( Ô . R ) -
Fort Belvedere Şatosunda 
kralı ziyaret ettikten ~nra 
Baldvin dahiliye nazarı Sir Jl)hn 
Simonu kabul etmiş ve bun· 
dan sonra Sir John Simon do· 

ümit ediliyor. 
minyonfar bakam Mafcolm Mac-
donald ile görüşmüştür. Dahi· Başvekil Baldvin Belgastte 
Jiye na.ım dün akşam bir sa- bulunan şim aii lrlanda başve-
at kadar harbiye bakanı Sir kilini de Londraya davet et-
NeviHe Cbamberlain iJe de mü- miştir. 
lakatta bulunmuştur. Bugün de Paris, 5 (Ö.r.) - Fransaya 
devam bden bu ziyaretlerin ve gelen Mis Simpson gecenin 
fikir teatilerinin mevzuu, kral bir kısmmı Bolis şehrinde bir 
ayni hareket hatbnda ısrar otelde geçirdikten sonra neresi 
ederek kendisine yapılan olduğu bildirilmiyen başka bi.r 
tavsiyeleri kabul etmezse ah- istikamete hareket etmiştir. ............. 
Umumi müfettişler ve Valiler top
lantısına dün Ankarada başlandı 

Ankara, 5 ( Hususi ) - DahiJiye vekaletinde, vekil Şükrü 

Kayanın başkanlığında olarak umumi müfettiş:er toplanhsma 
bugün başlandı. Toplantıda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü 
umum müfettişlerle birlikte valiler hazır bulunmaktadırlar. Bu 
toplantıda umumi müfettişlerin salahiyetlerinin tevsii etrafında 

müzakereler cereyan edeceği tahmin ediliyor. 

Iran çok çalışıyor 

Dr. Şaht Iranda Sa 
Majeste Şahla da S?Örüştü 

Tahranda • 
yenı 

Bugünlerde Tahran, Alman 
iktısat nazırı doktor Şahtm 
bir ziyaretini kabul etmiştir. 

T abra o ( ikinci T eşrio ) -
Buraya gelen Türk heyeti iyi 
bir hüsnü kabul görmektedir. 
Heyet Türkiye - Iran ticaret 
müzakeratına devam etmekte
dir. Konuşmalar samimi bir ha
va içinde cereyan ediyor. 
Dr. Şaht şerefine ziyafetler ve
rilmiş ve karşılıklı nutuklar 
iradolunmuştur.Dr. Şahtın Tah
rana geldiği sırada Samajeste 
Şah at koşuları münasebetiyle 
Gergaoda bulunuyordu. Dr. 
Şabt, Samajeste ile görüşmek 
için Reşt şehrine gitmiş ve 
huzura kabul olunmuştur. Dr. 
Şaht Iran hakkında : 

- Iran mahsuldar bir ser
vet kaynağı ve güzellikier di
yarıdır, demiştir. 

* •• 
Pamuk, pançar ve çay eki-

mine fazlaca ehemmiyet v~ren 
Iran hükümeti ekicilere avans 
vermek suretiyle yardımı ge-

a 

feryat ayuka çıkıyor, ortalık bu 
feryatla çm! çın! çınlıyordu. . . . . . . . . 

Vezir; dışarıda duran müf
tüye bağ1rarak: 

- Ne<len dışarı çıktınız, ne 
bekliyorsunuz? 

- lbrahim delicesine bağır

mağa koyuldu, söz dinlemez 
hale geldi, işini ta:nam etmek 

suasıoı beklerken si ı kaybol
dunuz, dedi. 

Vezir, Kara Alinin beline 
bir tekme daha savurup: 

-Şu haini görüyor musunuz? 
Ortadan kaybolmuş, onu ara
mağa gittim, mel'uııu yakala· 
dun, getirdim. Açın kapıyı .•. 

Hapsin odası açıldı, kara 
Ali ve ağalar içeri girdi· 
ler, Deli bir kur'an yakala
mış, bağrına basarak oJanın 
orta yerinde delicesine gözle· 
rini açıp gelenlere haykırmıştı; 

- Elimde Mushafışerif var! 
soku!maym, sizi AlJah çarpar! 

- Bitmedi -

cam fabrikası 

l1a11 şalıı R.ıza Han f>dı/cı•ı 
nişletmiştir. Çay ve şeker inhi
sarı dolayısiyle hükümetin koy
duğu nark geçen sene 112 
riyal, bundan elde edilen kar 
48 milyon riyal' dir. Bu para 
demiryolu inşaatına tahsis olun
maktadır. 

Geçen sene içinde Iranda 
istihsal edilen petrol yedi bu~ 
çok milyon ton olup umumi 
hasılat dört milyon lngiliz lira
sma baliğ olmuştur. Bunun 
yarısı Iran hazinesinin hissesi
dir. 

Son zamanlarda Iranda sa
nayie büyük bir ehemmiyet 
verilmeğe başlanmıştır. Tahran
da bir cam fabrikası kurulma11 
muvafık görülmüş ve projeleri 
bazarJanmıştır. Fabrikanın ma-
kinaları yakında celbedilecektir. 

* .... 
Tahranda yaP,ılmakta olan 

istasyon , teferruati yle birlikte 
on beş binaden ibarettir. Semp
loo Oryan ve T oros ekspresi 
vasıtasiyle Paristen Irana ye
di günde gidiliyor ki, bu yol
culuğun büyük bir k11mı 
tren, lrakla Iran arasın-
daki kısmı otomobil yolculu· 
iu ile geçmektedir. Bu uıun 
yolculuk otel, yemek, otomo
bil, y~taklı vagon masraflar1 
dahil olmak üzere birinci mev· 
ki 5579 frank, ikinci mevki 
4560 franldır. Grub halinde 
yapılacak seyahatler içinyüzde 
kırk tenzilat yapılmaktadır. 



Sanıte e ~ENi ASllt 

Marieme Ho11ains nasıl yıldız oldu? 
...... l!D ....................... m1 ...... ~,7L7.7-7J.ZZY,ZZ. 

O mütevazi bir hizmetci kızdı. Bir gece haydutlar 
mükellef bir ziyafet 

esnasında bulunduğu evi basmışlardı. Ve cesur kız .. 

Lily Polnıer, Lond1ada Ri
chard Aılenle ( 1 ite Oreat 
Banıv) Jllmmi rcvmpor. 

Hollyvvod'un en sempatik ve 
en şirin yıldızlarından biri olan 
Marieme Hopkins'i sevmiyen 
ve tanımıyan yoktur.Filim kum· 
panyaJarının payJaşamadıkJarı 
bu genç yıldızın beyaz perdeye 
çıkışı oldukça meraklı ve ga· 
riptir. Hayatta bazan böyle ga-
rip ve umulmadık tesadüfler 
insanı birde n'>ire yüksek mer· 
tebelere çıkarır. Ve yine bazan 
de çok aşağı mertebeJere atar. 
lıte bir vakıtlar HolJyvoodda bir 
artistin evinde hizmetçilik eden 
Hopllins'in başına böyle bir 
devlet kuşu konmuş ve onu 
asJa akJına getirmediği bu 
yüksek san'at mertebesine ~ıka
rarak paraya ve saadete ulaş
hrmııtır. 

I~ENE 

Ma!le11c Diebidı Z11/1Stz şöva/ııcae kontes Aleksa11dra ıoliindc 
sofradan çekilerek oturma oda- cesur bir kızdı. Hatta bir kere 
sına geçmeğe başladılar. komşu hizmetçi kızlarla kavga 

iKi MASKELi HAYDUT etmiş ve hepsini birden yıldır· 
Bu sırada iki maskeli haydut mıştı. Böyle hizmetçi olarak 

silahlarını çekerek evin içine yaşamaktansa ölmek daha iyi 
girmiş bulunuyordu. Davetlileri değil miydi? Hem bu işde mu· 
büyük bir korl<u aldı ve hepsi vaffak olursa bayanı belki 
ellerini yukarı kaldmp neticeyi maaşına bir iki doJar daha 
beklemeğe başladılar. xamederdi. Ani bir karar ver· 

Misafirler arasmda (Covboy) di, elinde tabaklar olduğu 

filimlerinde bir yumrukta yirmi halde yıldırım gibi misafirlerin 
kişiyi birden deviren ve attığı ve haydu!ların bulunduğu 
kurşun boşa gitmiyen meşhur odaya koştu. Hu esnada hay· 
babadırlar da vardı. Vardı dutlar ceb!erini çok kıymetli 
ama hakikat fiJme benzemediği mücevherlerle doldurdukları 
için bizim bu babayiğitlerin ıçın memnun ve mesrur kapı-
hepsi bir köşeye sinmiş tiril dan dışarı çıkmakta idiler. 
tiril titriyorlardı. Haydutlardan Hopkinı haydutlan görünce 
biri, kadın yıldızların mücev- elinde ne kadar tabak varsa 
herlerini ve erkeklerin de sa- hepsini birden Üzerlerine fır• 

BiR GECE atlerini, paralarını, yüzüklerini lath. Onlar bu Ani b&cum kar· 
Hopkins'in hizmetçi olarak toplayarak cebine yerJuştirdi. f1S1nda neye uğradıklannı ıa-

çal1Ştığa evde bir ziyafet veri· Gasbedilen etyanın kıymeti ıırdılar. Siliblan ellerinden 
liyordu. Davetlilerin hemen 200 bin doları aşıyordu. düşdli, hertaraflan yara bere 

Jac</ues f-cyder, Zır/ısız !)ö

valye f i/millin rejisöıü 

dona kaldılar. Merkeze telefon 
edilerek polis celbedildi. 

Hopkins'in bu kahramanlığı 
beş dakika içinde bütün Holly
vood' da yayılmış bulunuyordu. 
Artık herkes onu tebrik ediyor 
ve para vermeğe kalkışıyordu. 
Genç hizmetçinin, şimdiye ka
dar görülmemiş olan bu cesa· 
reti orada bulunan meşhur re• 
jisörlerden birinin pek hoşuna 
gitti ve zaten çok güzel bir 
kız olan Hopkins'e: 

- Artist olmak ister misin? 
Diye sordu; 

Zavallı kız bu sual karşısın· 
da çok sevinmekle beraber: 

- Bayan bırakırsa elbette .• 
Diye cevap vermekle sadaka· 
tini de göstermiı oldu. 

O günden sonra Marieme 
Hopkinı hizmetçiliği terketmiş 
ve doğrudan doğruya yıldız 
sıfatiyle sinemaya girerek ı•· 
şaaya, paraya ve yepyeni bir 
Aleme ulaşmııtır. 

hepsi rejisör, artist ve filim CESUR KIZ içinde kaldı. O da, derhal yere 
kumpanyalarının koca göbekli Bu sırada ziyafet sofrasıoı düıen silahlardan birini kav· H 
direkUSrlerinden ibaretti.Zavallı temizlemekte olan Hopkinselin· rıyl\rak: USUSİ muallim 
Hopkins misafirleri memnun de liıtüste on bet kadar tabakla - Davranmayın vallahi bey- ilk ve orta okul talebele· 
edebilmek için mütemadiyen mutbaba gidiyordu. Meseleyi ninizi patlatırım .• Sizi gidi bay· rine hususi dersler vermeJc-
oradan oraya koşarak bayanı· kavrar kavramaz tabakları dut herifler sizi... Diye bağır· tedir. lstiyenleriu hergUn sa-
nın emirlerini yerine getirmegw e elinden atıp bir kovugw 8 sine· w b 1 d Gü 1 at 16 - 18 e kadar Yeni Asır 

maga aş a ı. rü tüyü duyan idarehanesine müracaatları. 

San F ransisko filminde 
Janet Makdonald ve Clark Gable 

birlikte çalışacaklar 
ilk defa olarak Jeanette Mac 

Donald ve Clark GabJe'i yan 
yana, busene Amerikada çev
rilmekte olan ( San F ransisko ) 
filminde görüyoruz. 

Bu vesile ile çoktanberi her
kesi meşgul eden bir sualin 
cevabı da veriJmiş oluyor. Şim
diye kadar bu iki büyük san'at
karı karşı karşıya görmemiş 

olanlar,acaba J eanette ve Cıark 
Gable niçin beraber bir fiJim 
çevirmiyorlar diye meraka düş
müşlerdi. işte baştan başa aşk 
ve ihtiras sabnelerile dolu olan 
(San Fransisko ) fiJminde iki 
ıan' atkarı yanyana ve çok mu
vaffak olmuş bir şekilde gö
rüyoruzo 

Alman yıldız/atından 

M aria 7 esnailı kızı ile bitlıkte 

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

ölmez eserlerinden 

Saı ışın yıldız 

Şekspirin öJmez eserJerin
den biri olan (Yaz ortasında 
bir gecelik rüya) busene Ame· 
rikada yüksek fedakarlıklar 

yapılarak filme çekilmiıtir. Bu 
vazifeyi üzerine alan rejisör, 
bilhassa artist intihabında bü
yük müşkülata maruz kalmış 
ve hatti çevrilen bazı kısımlan 
beğenmediği ıçın yeniden 
oyuncu angaje ederek filmin 

bir 
•• ruya •.. 

Amı Haıdlll!! 

mecburiyetini hissetmiştir. 

Bu kadar büyük zabmetlerı. 
meydana getirilen (Yaz orta" 
sıoda bir gecelik rüya) Amerİ" 
kada son altı ay içinde çevri• 
Jen fılimler araııoda teknik ba" 
kımından birinciliği kazanmıf" 
hr. Bu münasebetle hem reji" 
sör ve hem de filimde rol alall 
bütün artistler birer ıeref ma" 
dalyasiyle haklı olarak taltif 

bu kısımlarunı baştan çekmek edilmişlerdir. 
11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir Vilayeti defterdarlığından: 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına gare 

haczedilen Kasap Hızır mahallesinde yalı caddesinde kiin dc>rt 
sayılı depo ve yazıhane tarihi ilandan itibaren 21 glln müddetle 
satılığa çılrarıldığından pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık 
tahsilat kalemine gelmeleri. 18-25-1-6 1236 (2207) çalışıyordu. Bir arahk ziyafet ceği yerde, içine büyük bir davetliler koşuştular ve gör- 3 _ 13 H 3 

bitti ve davetliler yavaş yavaş cesaret geldi. O zaten çok dükleri manzara karşısında , ..................................................................................... . 
···~·····························~············· ......•.•.•..••.•••....•..••...•.•••.•••••......•.•••••••.......................................................... ," 

Janine Criapin .. Valı Harbı" .. ikinci Büro" ve .. Taraı Bulba" J Danielle Darrieu •Tuhaf çocuk", "Marie Vetaera., •e "Ma· 
· · de birbir" ea ae kadar baıkadır. yerling,. de lmbirine hiç bememi1ea iç tip JU•bmfbr. 

Liaette LanYia •Mektepliler oteli.,, "Gil,. 
leriade bambatka ~ kaclmı culanıılanaapr. 



& Kanunuevvelıs3e 

Mülkiyenin yıldönümü 
Başbakan ismet lnönii güzel bir nut

kunda mülkiyenin hayatını anlattı 
- Baş taıaJı I ind sahi/tde -

bütlln varhğımızla aad içiyoruz 
diye başladığı hitabeaiode inkı-
libımızın safbalanaı işaret ede
rek hiz bütün bayatımııca yok· 
tan var etmeyi bilen önderle
rimizin söz ve eserlerini en 
yüksek bir örnek bileceğiz. 
Ve bundan kuvvet alacağız 
demiı ve sözlerini ıöyle bitir
miştir: 

Muvaffak olacağımıza inaoı
mız var. ÇilnkU muvaffakıyetin 
parolasını aldık. Yüksek Türk, 
senin için yüksekliğin hududu 
yoİ<tur. 

Bugün mekteplerinde büyük 
bir samimiyet havası içinde 
mülkiyenin kuruluşunun yıldö
nümünütkutlamıı olan mülkiye
liler, yine buglin Ankarapalasta 
verdikleri ziyafetle bu güzel 
hadiseyi bir defa daha tesit 
etmişlerdir. 

Ankara, 4 (A.A) - Başba
kan ismet lnönü bugün Mül
kiye mektebinin kuruluşunun 
60 ncı yıldönümn münasebetile 
Mülkiye mektebinde yapılan 
merasimde şu nutku söyle-
miştir : 

Arkadaşlar: 
Mülkiyeyi 60 ncı sene'linde 

Cumhuriyet merkezinde selam
lıyoruz. Mülkiyenin Cumhuri
yet merkezine gelmesini sene· 
lerd1::nberi hasretle bekliyor
duk. Bunu yalnız istikbalimizi 
idare edecek olan arkadaşla
rımızın iyi şartlarla rahat ve 
bol malzeme ile çalışmala
rını temin için değil, ayni za· 
manda Cumhuriyet merkezinin 
zihniyetini, anlayışını onlann 
genç ve yetişme hayatlarında 
zihinlerine yerleştirilmeleri için 
de istiyorduk. Büyük Millet 
Meclisi, Cumhuriyet hükümeti 
Mülkiye mektebine ilk günden· 
beri sevgi ile ehemmiyet ve 
kıymet veren husuai bir na· 
zarfa bakmıştır. Eğer buıene 
sizi rahat çalıetaracak bir bi
naya malik edebildiysek emin 
o!un ki yakın bir zamanda 
yine sizin şahsınızda olmak 
üzere bunun gibi bir kaç bina 
daha viicuda getireceğiz. Mül· 
kiyelileri idare, maliye ve siya· 
set sahasmda memleketi idare 
edecek olan başlıca bir unsur 
olarak ~ayıyoru1.. Bunun için-
dir ki arzumuz, yarın mem
leketi idare, maliye ve siyaset 
sahalarında idare edecek olan
ları bir ıabit gibi en küçük 
seviyesinden mülkiye mezunu 
olarak başlabp en yüksek de
recesine kadar yetiştirmektir. 

Memleketin iyi idare olun
ması muktedir ve faziletli me
murlar elinde bulunması o 
memleketin hayata için en bü-
yük ve en mühim teminattır. 

OSMANLI T ARIHINE 
BiR BAKIŞ 

Arkadaşlar. 
Eğer Osmanlı tarihinin son 

asır larını dikkatle o!iuraamz 
en az iki yüz senedenberi 
merkezde dev:et idaresinin 
kudretsiz ve batta memleketi 
tahrip etmek için seçilmiş H· 

nılan adamlardan mürekkep 
kaldığını görür ve bu impara-
toı !uğun nasıl yaşadığına hay· 
ret edersiniz. Akıl ve hikmet 
icabı odur ki Osmanlı impara· 
torluğunun 1700 den sonra en 
geç elli sene zarfında eseri 
kalmama'ı idi. Bu kadar çürü
müş ve merkezde anlayışı bu 
kadar bozulmuş bir impaıator-
luk e~er daha 200 sene yaşa· 
yabi1mişse bu vilayetlerinde, 
hudut'annda bulunan idare 
adam'arı ve hudut kumandan· 
lara sayes.nde mümkün olabil
nıiştir. 

Ahlakı, anlayışı ve iktisadı 
yerınde iyı bir idare kadrosu 
birçok fenalıklara uzun müddet 
mukavemet edebilmek için bir 
temınatlır. Eğer memleketin 
bütününü idare eden merkezi 
ıiyaıetJe idare makinesi iyilikte 
hemabenk olursa o memleketin 

memleketler ve milletler sıra· 
sına geçmesi için bütün unsur· 
1ar ve sartlar mevcuttur. 

100 SENE SONRAKi 
TÜRKiYE 

Bundan 100 sene sonra yeni 
Türkivenin mua?Zam ve bev
nelmilel sahad:ıki şanlı, yüksek 
varlı<hnı vücuda getiren un!lur
lar miiblaa ve tedkik ~,dildi~ 
zaman üm't ve temenni ~di
yoruz ki mülkiye bu varh2-ı ku
ran birlikler içinde bilhassa 
ayrı bir yı!dız olsun. Bu mek
tebe girenler ilk sımftan itiba
ren kendisini büviik bir ideale 
vakfetmiş bir adam ıihniyeti 
ile ~alışmaya başlamahdar. Bu 
mektebe idare ve siyaset k11-
demelerinin en ufaüından baş
lamak arzusu ile girecek olan
lar memleketi imar etmek, 
memlekete hizmet etm~k için 
her sabada bUtün menfi unsur
lara karşı memleketi müdafaa 
etmek için hakiki bir kararla, 
vicdan karariyle mücehhez olur
larsa bu memleketin edeceği 
istifadenin hududu yoktur. 

iYi BiR ANANE 
Sonra hirşey daha söylemek 

isterim. Çok çetin, sert ve aksi 
şartlar içinde bulunduğu halde 
bu mektep 60 seneden beri 
kendisine iyi bir anane yap· 
mıştır. Uk günden itibaren bu
radan yetişenlerin ço~u bu 
mektebe faziletin iktidar ve 
sebatın ideal sahibi iyi ahlaklı 
ve iyi yürekli olmanın damga
larını vurmu~lardır. -Bu size 
kıymetli bir emanettir. Büyük 
mektepler sağlam ananeye is
tinad ederek gelişirler. Biz bu 
ananeyi bilerektir ki mülkiye· 
lilerin biç olmazsa 20 - 25 se
nede bu memleketin bütün 
memur kadrosunu kaplayacak 
kadar zengin bir kütle haline 
gelmeleri için geniş mikyasta 
mülkiyeli yetiştirmek hevesine 
düşmüşüzdür. Az bir zamanda 
mülkiyeJileri çok artırmayı dü
ıünüyoruz. O suretle ki bura
dan çıkanlar yavaş yavaş dev
letin bütün k:ıdrolarında geniş 
mikyasta çalışmak iç·n saha 
bulsunlar. 

Sizin anlayışınızı inkılabı mu
hafaza etmek, korumak ve 
memleketi yüksek seviyeye çı
karmak için başlıca bir temel 
olacaktır. Hocalarınız sizi ona 
göre hazırlamaya çalışacaklar, 
siz bütün hayatınızda çok 
ehemmiyetli sahalarda hizmet· 
ler göreceksiniz. 

KIDEMLI MÜLKiYELiLER 
Arkadaşlar, genç ve kıdemli 

arkadaşların gösterdikleri mu
habbet ve söyledikleri teşvik 
ve taltif edici sözler bizi çok 
mütehassis etmiştir. En kıdem
lilerden Ahmet Ihsan Tokgö::e 
bilhassa teşekkür ederim. 

En kıdemsiz arkadaşlarımı
zın burada B. M. Meclisinin 
muhterem reisine ve B. M. 
Meclisinin muhterem azalarına 
ve bepim 'ze karşı mülkiyelile
rin nazır bir zihniyetle ha
zırlandıkları hakkındaki söz
leri bizi ayrıca bahtiyar 
etmiştir. Bu sözler istikbal
den üm tlerimizi teyid et
mektedir. Şüphe etmiyorum ki 
yarın mem eket bu sözleri 
zevkle okuyacak ve aşk içinde 
yetişen mülkiyelilere mem!eke
tio istikbalini emniyet edece
ğ!nde,? dolayı vatandaşlar ge· 
nıs yurekle biz duyacaklardır. 

. Atatürk için bütün mülkiye
~ın, h'>~aların eski ve yeni ye· 
taşenlerın gösterdiği hususi 
°:1uba.bb;~ ve saygıyı kendile· 
rme •?la~ etmek benim için 
şerefh bır vazife olacaktır. 

Mülkiyelıler, kurulmakta olan 
Y.e~ı Türkiy~nin ikbali şevketi 
sızın aşkla ıdealle vücudunuzu 
memlek~te. va~fetmen.ze bağ
lıdır. Mulkıyelıler çalışmak için 
varan çok geniş saba bulacak
lardır. Kendileri memuriyet 
hayatında belki yüksek refal ı, 
zenginlığı hiçbir zaman görmi
yeceklcrdir. Fakat büyük dev
let h"zmetleriade yararlık gös-

' termelde mamur bir vatan vü· 
cuda ~etirmekle erecekleri şe
refler ve edint-ceklen zevkler ve 
inşirahlar insanlara nasip ola
bilenlerin en büyükleri ve en 

~ENf AstR aahlfe, ----
Kalp ile fikir arasında mücadele 

lngiliz kralı Majeste sekizinci Edvard'ın yapılan 
tavsiyeleri kabul edeceği temin ediliyor 

Bir kanunuesasi buhranı etrafındaki t'ndişeJer ancak yarın tavazzuh edecektir 
Roma, 5 (Ô.R) - Bu aabah 

avam kamarası koridorlarında 
söylendiğine göre, Baldvio ka
bines· nin istifası halinde eski 
bahriye nazırı Vinston Churc
hill yeni bir kabine teşkilini 
kabul fikrinde imiş. Fakat hu 
haber pek hayali benziyor, 
zira bir Cburcbi11 kabinesinin 

Vinston Çotçı/ın bir kara kalem tcsmi 
avam kamarasında ekseriyet 
kazanmasına imkan yoktur. 
Vaziyet olduğu gibi duruyor. 

Gazeteler, kralın bayan 
Simpstonla izdivaç halinde 
tahtta kalamayacağını tahmin 
ediyorlar. " Morning Post ,, 
vaziyeti şöyle hulasa ediyor: 
Krahn nazırları tarafmdan ya• 
pılan tavsiyeyi takib etmemesi 
pek az muhtemeldir. Yoksa 
vahim bir kanunuesasi buhranı 
çıkacak ve kral lngiltereden 
ayrılmak mecburiyetinde kala
caktır. Bunun için bu gazete 
hükümdarın Amerikalı bayan 
ile izdivaç fikrinden vazgeç
mesini dileyor. 

AŞK MI TAHT MI? 
Diğer gazeteler de, muha· 

fazakar 11 Times ,, gibi kralın 
ya tahtını, ya aşkını tercih 
etmesi lazımgeldiğini yazıyor 

ve son kararanın kendisine 
layık olacağım ümit ediyorlar. 
" Times ,, bir kararın gecik
memesini ve kralın, kanunue-
sasi haricindeki vaziyete bir 
nihayet vererek asıl hüküm-
darlık rolüne avdet etmesini 
temenni ediyor. 

HAREKETLi BiR GÜN 
Roma, 5 (Ö.R) - Londra· 

dan bildiriliyor: Kral çok hare
ketli bir gün geçirmiştir. Hü-
kümdar, izdivacı meselesiyle 
pek meşgul görünmektedir. 
Hükümdara gönderdikleri bir 
mektupla bazı mebu!dar sada
katlerini bildirmişlerdir. Fakat 
bu mektuba imza atmış olan 
mebuslar pek fazla olmadığı 
sanılıyor. Zira Avam kamarası 
koridorlarında hazırlanan bu 
mektuba birçok mebuslar işU
takten salunmışlardır. 

KRAL TA VSIYELERI 
KABUL EDECEK 

Roma 5 (Ö.R) - Bu sabah 
Londradan gelen haberlere 
göre kralın nihayet kendisine 
yapılan tavsiyeleri kabul ede
ceği ve ş :mdiye kadar zanne
dildiği gibi istifa etmiyeceği 
zannediliyor. Filhakika vaziyet 
naziktir! Kral kanunuesasi hü
kümlerine tabi olmazsa bir ka
nunuesasi buhranı çıkmış ola
cakbr. O vakıt Baldvin kabinesi 
istifa edecektir. Fakat bütün 
parti liderleri yeni bir kabine 
teşkilini kabul etmiyeceklerini 
vaadetmişlerdir.Zaten böyle tir 
kabine kurulsa bile avam ~a
maraırunda ekseriyet kazanması 
ihtimali yoktur. 

lq Londra, 5 (A.A) - Madam 
. Simpsonun lngiltereden müfa

ı ekati kralı hattı hareketini 
değiştirmekte tamamen serbest 
bırakm11k istemesi arzusunun 
bir tezahürü gibi telakki o!un· 
maktadır. 

Madam Simpson!kanunueıasl 
buhranının hallinden evvel 

/rıgüiz başvekıli Baldvın ve nazuJaıdan Stanlty Baldvın 
BIARRITZ'DE Avam kamarasmda yapılan 

Roma, 5 (Ô.R) - Paristeo (dünkü gazetemizde bildirdiği-
bildiriliyor: Bayan Simpson dün miz) beyımattan sonra Kamara 
akşam Bolis şehrinde Palas koridor'arında büyük bir kay· 
oteline gelmiş ve geceyi orada naşma devam etmiştir. Yer yer 
geçirmiştir. Sabah bagajlarını mebus gru;>ları bu beyanatı 
e'7e?ce zannedildiği gibi Cannes nasıl tefsir etmek Hzımgelcli-
şebrine değil, Biarritz şehrine ğini hararetle münakaşa etmiş-
göndertmiştir. Bayan Simpso- lerdir. 
nun Fransaya gelmiş o'ması, KALP iLE FiKiR ARASINDA 
lngiltere kralıma kanunu esa- Paris, 5 (Ô.R) _ Fransız 
siye muvafık bir karar vere-
ceğini teyit eden bir işarettir. gazeteleri lngiliz kanunuesasi 

AMERIKADAKI buhranından hürmetkar bir 
TELAKKiLER şekilde bahsediyorlar. "Prog-

Roma 5 (Ô.R) _ Amerika res de Lyon" vazife ve aşk Baldvın istifa eaose başvekil o/aaığı 
gazeteleri de fngiltere kralının arasındaki ihtilafın dramatik söv/enen Vtnston Çoıçıl nutkedctken 
vaziyeti ve bayan Simpson ile mahiyetini kaydediyor. Bu dram Londraya dönmesi beklenme-
evlenme tasavvurunun sebep yalnız kralın kalbinde değil, bir mektedir. 
oJabileceği kanunuesasi buh- milletin kalbinde de oynanmak- Bolis, 5 ( A. A ) - Madam 
rflnını alaka ile takip ediyor· tadır. Tarihte kafp ile fikir ara- Simpson dün akşam saat yir-
Jar. sında bu kadar bariz bir ihtilaf mide otomobille buraya gelmi' 

"Nevyork Times" gazetesi nadir görülmüştür. Corneille'in otele inmiş ve sabah saat 3.20 
lngiliz kabinesinin ve parla- trajedilerini andıran bu hadi- de meçhul bir semte hareket 

sede birçok kuvvetler karşıla- etmşitir. 
mentosunun morganatik bir 
izdivaca muhalefette haklı ol- şıyor. Kral, parfamento, umu- Londra, 5 (A.A)-Furt BeJ-

k 1 k 
mi efkar ve kilise. vedere yaptıgıw ziyaretten sonra 

du farını ve kra ı buna uy-
ması lizımgeldiğini yazıyor. " Debats " gazetesi de kal- Baldvin John Saymeni kabul 
Cumhuriyet partisine mensup binin temayülü kanunuesasi- etmiştir. Saymen bundan ~onra 

nin hükümlerine aykırı düşen Malcolm Mak Donald ve Neu· 
diğer gazeteler de krallık ma- lngiliz Kralının vaziyeti karşı· ville Chamberlain ile görüı-
suniyetinin artık bir hayalden sında lngiliz milletinin buhranı müştür. 
ibaret olduğunu kaydediyorlar. takib için gösterdiği vekar ve Londra, 5 (Ö.R) - Malcolm 

BÜYÜK KAYNAŞMA sükunetin takdire layık oldu- Makdonald ve Ramsey Mak-
Londra, 5 (Ô.R) - Ingiliz ğunu yazıyor. Kimse her ne donald bu sabah saat 10 da 

tacı etrafında başgösteren dram istikamette olursa olsun ıstı- içtimaa davet edilen nazırlar 
devam ediyor. Baldvin tarafın· raplı bir ihtilafı istismara kal· meclisinde bu'unmak üzere 
dan lngiliz kodunda Morga- kışmamışhr. Herkes bu işte Dovniog Street'e gelmişlerdir. 
natik izdivaç şeklinin mevcut imparatorluğun akıbeti mevzu- Müzakereler uzun sürdüğünden 
olmadıji'ı hakkında dün akşam ubahs olduğunu anlamıştır. henüz netice belli değildir. 
···············~~·yi·················i························································································· 

Artık düşünmeyiniz 
l . - . . - ' ~ .. 

fzmir Esnaf ve Ahali ban
kası Alaşehir şu"Jesinden aldı

ğım 7640 D. sırasında yazılı 
4 hisseme ait birinci Apel 
makbuzum gaiptir. Yerine ye
nisini alacağımdan gaip mak· 
buzumun hükümsüz olduğunu 

ilan eylerim. 
Alaşehirde Tek elli oğlu 

DEBAC ISMAIL 
6-8 1436 (2313) 

Buldan icra Dairesinden: 
Milli Müdafaa Vekaleti üç 

sayılı teftiş komisyonunda mü· 
fettiş muavini hüniye bir kıt'a 
ipotik mucibince mamasraf ve 
faiz ve ücreti vekalet 3500 
küsur lira vermeğe borçlu Bul· 
danlı Hacımusa evladları Halil, 
Kazım ve Mustafanın işbu borç
ar odan dolayı a'acakhya ipotik 
eltikleri Bu!danın Taşavlu mev-
kiinde bir tarafı Yürük Koca 
Mehmed ve üç tarafı yol ile 
mabdud tahminen 135 dönüm 
mikdarında bulunan ve 5300 
li ı a kıymet takdir ettirilen bağ, 
incirlik, tarla ve bir de için· 
deki bağevi ile birlikte mez· 
ktir gayrimenkul açık artırmıya 
çıkarılmış ve ihale de 31-12-36 
perşembe günüoe ıruallak bu
Junmut olduğundan taliplerin 
yüzde yedi buçuk pey akçesi 
ile beraber Buldan icra daire
aıne müracaatları ilin o!unur. 

[2319) 

•aı wıı 

Ankara palas 
Pastahanesi Açılıyor 

···············ııı::::::ııı··············· 
Bayram şekerlerinizi buradan tedarik ediniz 
Sayı.o lzmir halkından ötedenberi gördüğümüz teveccüh 

ve alikaya olan minnetimiz dolayısile bu sefer 
ANKARAPALAS'IN Pasta salonunda 

İstanbul'un en meşhur şekercisi 

ll A C 1 BEKİR 
ile diğer tanınmış fabrikaların her cins akide, kaymakla 

lokum, şekerlemelerini ve çukulatalarını taze olarak burada 
bulabileceksiniz. BiUıassa niıan ve düğünlerinizde müessese· 
mize uğrarsanız fiyatlarımızdaki büyük farkları görürsünüz. 
. .. -~ ;!!'.\. ' . . . . l . 

SOBA 
Yeni Çeşitler Geldi 

Her türlü maden kömiırü ve odun yakmağa müsait heı 
büyüklükte sobal.:ırımız gelmiştir. Mevcudı;muz kalmadığı 
için gelecekten almak üzere isimlerini yazdıran lımir ve 
taşra müşterilerimi:.dn b~men müracaatları 

Soba tedarik etmek isteyenlerin de müessesemızc baş vur· 
o.unur. 

KALORiFER 
Teıiaah yapı.ar, tamir ediHr ve işletılmesi deruhte o~unur. 

HAVAGAZI 
lzmjr P. T. T. başmüdürlüğünden: Ocakları ve her tnrlü levazimab bu'unur. 

Ewvelce ilan edilen 50 Potrel direkle buna muktezi takaz ve 
saireye talip çıkmadığından münakasa müddeti 13-12·936 Tari
hine kadar uzabldı. :faliplerin başmüdürliikte mütetckkil ko-

ADRES : Ahn et Buldanho§lu : Gazi Bıılvarı 
Telefon : a•eı Telgraf adresi : Enem 

3-3 s 7 
. '. , . . ~ 
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Pehlivan 
güreşleri 

18-12-936 cuma günü Cuma 
ovasında Hava kurumu men
faatine pehlivan müsabakası 

güreşi tertip edilmiştir.Bu mü
sabaka güreşine başpehlivan

lardan T ekirdağ1ı Hüseyin, Ban· 
dırmalı Kara Ali, Eskişehirli 

Mülayim, Afyon)u Süleyman, 
Dinarlı Mehmet ve Rifat Şerif, 
Somah Abdüsselam, Hacırah
manh HaJil, Gönenli Hamdi, 
IstanbuHu Harun ve Ali Ah· 
met, Yamalı H5seyin ve daha 
birçok pehlivanların iştirakiyle 
müsabaka yapılacakbr. 

Bu müsabaka çok heyecanla 
olacaktır. Sayın seyircilerimiz
den bayan ve bayların istira· 
hatleri temin ve mevkileri ay
rılmıştır. 

Pehlivanlara verilecek ik· 
ramiyeler : 

Lira 
100 Baş 

50 Başaltı 
25 Büyük orta 
15 Küçük orta 
10 Deste 

6-12 (2314) 

lzmir birinci icra memurlu
ğundan: 

Uşakizade Muammer'in (Mu
ammer Uşakh'nm) Nafiz Mus
tafa'dan ödünç aldığı ve mu
maiJeyhin de Tevfık Yılmaz'a 
temlik ettiği paramn temini 
için birinci sıra ve derecede 
ipotekli bulunan lzmirin Ah
met ağa mahallesi dahilinde 
birinci kordon caddesinin Dol-

ma mevkiinde 8 numaratajmda 
40 pafta, 212 ada, 1 parselde 

diye sici]de kayıtla sağmda 
Dudu ve arkasında Tuzhane 
sokağı olan vaktiyle her üç 

cadde ve sokağa açılm1ş kapısı 
mevcut iken halen bunlardan 

Dudu sokağına açılan kapısı 
kısmen duvar örülmek sure
tiyle iptal edilmiş olan iki katlı 
ve birinci kordonda balkonu 
mevcut ve elyevm Kutsoğlu 

biraderlerin kirası altında ve . 
sağlam bir vaziyette bulunan 
ve yeminJi üç ehli vukuf tara
fından yirmi bin lira kıymet 
takdir edilen bir bap deponun 
mülkiyeti açık artırma suretiyle 

ve birinci arttırması 14-1-1937 
tarihine tesadüf eden perşembe 

günü saat 11 den 11 buçuğa 
kadar yapdmak üzere satılığa 

çıkarıldı. Bu arttırma netice
sinde satış bedeli tahmin olu-

nan kıymetin yüzde yetmiş be
şini bulursa gayri menkul müt-

kiyeti en çok arttırana ihale 
edilecek aksi takdirde en çok 

arttıranın taahhüdü baki kal
mak suretiyle satış onbeş gün 
daha 01.atılarak 29-1-1937 ta
rihine tesadüf eden cuma günü 

saat 11 den 11 buçuğa kadar 
ikinci arttırması yapılarak gayri 
menkulün mülkiyeti icra ve 

iflas kanununun 129 ncu mad
desi mucibince en çok arthrana 
ihale edilecektir. 

işbu gayri menkul üzerinde 

heı h .:ıngi bir şekilde hak tale
binde bulunanlar ellerinde res-

mi vesaik ile yirmi gün zarfın

da birinci icraya miiracaatları 

lazımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu sicilince ma ~ frnı olmadıkça 

paylaşmadan hariç kalırlar. 

21-12-1936 tarihinden itibaren 
şartname herkese açık bulun
durulacaktır. 

Müşteriden ayrıca yüzde iki 
buçuk telJaliye alınır. Satış 

peşin para iledir. Taliplerin 
gayri menkul kıymetinin yüzde 

yedi buçuğu nisbetinde temi
nat akçesi veya banka itibar 
mektubu ile birlikte 934-9461 
dosya numarasiyle birinci ic
ra a müracaatları ilan olunur. 

tErn ASIR -

· Şiındi Osram ~ anı-
... 

pullerinde aydınlık kuv-

veti Deka luınen ! ile, 1 ve 

az sarfiyat teıninatı --da 
Vat ile gösterilnıektedir. 

Çalzşllan bir nıasa için 

65 (DL111) lik bir Osranı 

[!] anıpulıı iktiza eder. 

Dehalumenli 

oa.••M·m 
ampulu11dn "sgari sarfiyat Vclt ile gösteriltııi§tir} 

GÜNÜN 24 SAATiNDE HASTA. 

Baş ağrılarına karşı 

GRiPiN 
kaşelerini kullanmız ! 

Grlpin : Bütün ağrı, sızı ve 
sanclları keser. 

Gr"pin : En şiddetli baş ve 
diş ağrılarını sür
atle dindirir. 

Gripin : Nezle, grip ve ro-
matizmaya karşı 

çok müessirdir. 
kaşelerinin 10 tanelik 

, mmrn 

ST 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SIRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l ................. 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki seneJik tecrübeli ida
resile bütiln Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

E 
1 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - 12 J. Perplnyanl 

TELEFON : 3937 

Ka!orifer, silindir ve her istenilen kömür vardar. 
1 - 26 (2299) 

•• Çırpı Zirai kredi kooperatifinden: 
428 ~ayılı Çırpı köy Tarım kredi kooperatifi ambarında mevcud 

300,0CO kilo pamuk kozağı 30,000 kiloluk on müzayede kaime
sine taksim suretile müzayede çıkarılmışhr. 

Talipler şartnameyi Çırpı köyde Kooperatifden Bayındırda 
Ziraat Bankasından öğrenebilirler. Mektupta istenildiği takdirde 
adreslerine gönderilir. Muvakkat teminat beher kaime için 202,5 
liradır. 

ihale 9-12-936 Çarşamba günü saat 14 de Çırpı köyde koope
ratif binasında icra kılınacaktır. Kooperatifimiz Arıkbaşı ltas· 
yonuna çok yakındadır. 

En Jüks ve sağlam mobilyeleri HARAÇÇI KARDAŞLARda 
bulabilirsiniz. 1937 modelleri ile evlerinizi, yazıhanelerioizi 
süsleyiniz. Memurlara ayrıca kolaylıklar gösterilir. 6 taksitte 
mobilye verilir. 

-- ·-~·~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!S 
"~LZZZE.LTL7LZZZ,Jr;fıl,.7/ZZY/;T;' 

~ Çiçekçi Macar ~ 
~ MITER F. MAGGIAR ~ 
~ FJeuriste ~ 
~ Atsancak Mesudive caddesi N o. 70 ~ 
~ TELE.FON 3367 ;...; 
~~,.77//.77.Z///7///Z//./.L/7.Zü~ 

rJJ///OZ~HBf f mrı 
~ n ~ 
k · MITAT OREL ~ 

Adres - Beyler Numan ~ 
zade sokağı Ahenk mat- ~ 

N 
baası yanında. ~ 

Numara:23 ~ 
~ Telefon : 3434 N 

'229) :s 
'77ZZ77ZZ7.ZXJ,.ZZ7TLZ7/J:X.ZZ7/Zı;:) 

lzmir Belel!lyesinden: 
1 - lzmir ve civarında Be

lediye elile işletilecek otobüsler 
için ilk parti olarak 4 veya 6 
silindirli tam Dizel motörlü 20-
24 kişilik ve şehir yoJlarında 
çalışan t iplerden olmak üzere 

6 adet komple otobüs kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 

2 - Beherinin bedeli mu
hammeni, gümrük, muamele. 
belediye, tahliye ve kordon 
resimleri belediyeye ait olmak 
ve lzmir belediyesi itfaiye bi
nası önünde teslim edilmek 

şartile altı bin lira ve hepsi
nin otuz altı bin liradır. 

3 - Mali ve fenni şartna
meleri 180 kuruş bedel muka-

bilinde lzmir Belediyesi makina 
ve elektrik mühend;sliğinden 
tedarik edilir. Taşradan isti
yenler şartaame ve posta üc
retini peşin göndermelidirler. 

4 - ihale 15 kanunu sani 
1937 cuma günü saat 16 da 
şehir meclisinin tasdiki şartına 
bağlı olarak lzmir Beledıyesi 
daimi encümenince yapılacaı<tır. 

5 - Muvakkat teminat iki 
bin yedi yüz liradır. 

6 - Nakden verilecek te
minat akçesi ihale tarihinden 
asgari bir gün evvel Belediye
den alınacak fiş mukabilinde 
iş bankasına yatırılacaktır. 

7 - Teklif yapacak firma
nın otobüsler hakkındaki bil· 
umum katalog ve teknik re
simler]e broşür plan ve izah
namelerini ve yedek parça 
katalogunu ve fiat listelerini 
vermesi mecburidir. 

8 - iştirak için 2490 sayılı 
kanunun tarifi dairesinde 
ihzar edilmiş teklif mektup
larını ihale tarihi olan 15 ka
nun sani 1937 cuma günü aza
mi saat on beşe kadar İzmir 
Belediye reisliğine vermelidir. 

Doktor 

Cems'in 
asır 

iLACI 

m .. 
OZA~ 

En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: lngiliz Kanzuk eczanesi her ecıanede bulunur. 
Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

iLAN 
Beynelmilel Moris Şinasi hastanesi 

baştabipliğinden: 
Manisada kain Beynelmilel Moris Şinasi hastanesini,n cins ve 

mikdarları aşağıda yazılı mahrukat ve tenvirat mevaddına ait 
malzemesile 24 kalemden ibaret olan iaşe maddeleri 23-12-936 
tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 10 da Husrevağa mahal
lesindeki Manisa .sıhhat müdürlüğü dairesinde müteşekkil komis
yon tarafından münakasaya konulacağından taliplerin yüzde 7,50 
teminatı muvakkate ve yüzde 15 teminatı kat'iyelerile birlikte 
mezktir komisyona müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Adı Ton Kilo Gram Teneke 
Maden kömfüü (Fin lave zero diz) 50 
Türk antrasiti (Zonguldağın) 10 
Motorin 15 
Gargıl oyl (Dizel makina yağı) 384 
lstupi (Birinci nevi) 85 
Ben:ıin 135 
Gaz yağı 20 

1 - 7-15-20 1368 (2284) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından 
lsslSlnm vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına göre 

haciz edilen Hacı lbrahim mahallesinde gedikli sokağında kain 
39 numaralı hane tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle sah-
J~ğa çıkar_ıldığından p~y sürmek istiyenlerio Defterdarlık Tahsi-



YENi ASIR e K.anunuevveı t938 J .,,, 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 24-11-936 

günü gelip yük6nU boşallbk· 
tan sonra Borgaı, V arna ve 
Köstence için yiik tahmil edip 
ayni gün hareket edecektir. 

UL YSSES vapuru 30-11-936 
günü beklenmekte olup 5-12· 
936 gününe kadar Rotterdam 
Amsterdam ve Hamburg liman-
lan için yük alacakbr. 

SVENSKA ORl.!!NT Lines 
NORDLAND motörii 22-11· 

936 günü gelerek tahliyeden 
sonra Rotlerdam, Hamburg ve 
Stokholm limapJarına yük ala· 
cakhr. 

AA3NE motörft 21-12-936 
tarihine doğru beklenmekte olup 
26-12-936 ya kadar Rotterdam 
Hamburg ve Skandinavya li
manları için yük tahmil ede
cektir. 
Finska Agfertygs kumpanyası 

SAVONMAA motörü 28-11-
936 ~ünü · limanımıza gelerek 
3-12-936 gününe kadar Anvers 
ve Finlandiya için yük ala
caktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
Kumpaoyan 

SARMACJA vapura 7·12-
936 günü beklenmekte olup 
12-12-~36 gününe kadar An· 
vers ve Gdynia için mal yük
liyecektir. 

Servici Maritim Rumen 
Kumpanyast 

SUÇEAVA vapuru 16-12-.36 
günü gelerek Malta Marsilva ve 
Alger limanlarma i\ikt:yecektir. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki d.-ğişikliklerden 

acenta mesuliyet kııı:.bul etmez. 
Telefon: 2004-2005-2663 

,.ı:zzzxr~ 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & CO. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
SAMOS vapuru 7 birinci 

klnunda beklenmekte ve 12 
birinci kinuna kadar Rotter· 
dam, Hamburg, Bremen liman· 
larına yük alacakbr. 

--•--R1bliil'4l•~
A111erican Export Lines 

EXPRFSS vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için vük alacaktır. 

EXELLO vapuru 6 ilk ki· 
nunda bekleniyor. Nevyork için 
yük alacaktır. 

EXMOUTH vapuru 10 ilk 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXAMELtA vapuru 26 ilk 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük 3facaktır. 

EXTA VIA vapuru 5 ilkki-
nunda bekleniyor. Nevyork için 
için yük alacaktır. 

EXMOOR vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXOCHODRA vapuru 4 ilk 

kanunda Pireden Bostan ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapuru 18 bi
rinci kanunda Pireden Boston 
ve Nevyork için harekt:t ede· 
cektir. 

... ıgı ·
Den Norske Middelhavslinje 

Oslo 
BOSPHORUS vapuru 16 ilk 

kanunda bekleniyor. lskende
riye, Hayfa, Dieppe ve Norveç 
limanları için yükliyecektir. _..,.,.9-119ll:l61f4•--

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 23 1 ci 
kanunda bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

• 

a JD ın 
kullanınız ! 

• 
································~·····~····: ; Ciğerler için bava ne ıse dış-

ler için de RADYOLIN odur. 
Hasta ciğerler kadar sağlam 
ciğerlere de bava lazım oldu
ğu gibi, bakımsız dişler kadar 
temiz ve beyaz dişlere de 
RADYOLİN lazımdır. Hava 
kam, RADYOLİN ağzı temiz- l 
ler. Havasız kalan en sağlam :; 
vücu~ nasıl zehirlenirse, RAD- if 
YOLIN ile fırçalanm•yan te- : 1 
miz ve be~az dişler_ d: ö~lece El 

sararmaga ve çurumege : ı 
mahkumdurlar. =ı ••••!.!,!_9_•••····-··········· ··~!.· ····-·· 

Krep Jorjet, Nergis Nuvar 
Revdor Ferit, Leylak Blan ı 

4 ayn ayrı koku harıkası 
ve S. Ferit eczacı başının son 
yaptığı şaheserler • 

Sabit, latif hakiki çiçek ko~ 
kul arı. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

S. Ferit 
• 

1 
ECZANESi 

Hükümet sırası 

, Sinir Hetimi ~:~ı::z~a biç bir taahhüdegi- SIHHAT MEMURlJ ARA-NıYorf 
N. V. W. F. Hanri Van Der t - Bir tirket için diplomah bir Sıhhat memuru alıoacakhr. 

Zee & Co. 2 - Sıhhat memuru amele ile beraber sabah işe başhyacak 

DOKTOR Birinci Kordon Telefon No. ve akşam amele ile işten çıkacakh1'. 
' 1 2007 • 2008 3 - Amelenin gece servisi httlinde servisin devamı müdde-...... ABŞ~- ~::~ı·R ı i~ u··.Z21.w.eı.2aBı~m-'sLPIZ'Zlı·®n""ZZ::#VT~V>'~!'mta&ii· KZ'l!MlnZ:ZiD'J-.• ı tince fabrıkada kalacak ve icap ederse yatacaktır. ~"' 4 - Sıhhat memurunun hastanelerde çalışmış, askerliğini 

yapmış ve evli bulunması hakkı rüçhan verdirir. 
isteklilerin açık adresleriyle (106) posta kutusuna yazı ile 

MERKEZhadane~ ~m~U~ra~c~aa~t~~~ri~·~~~~~~~~~3~7~~~(2~~~4~)~~~ 
asabiye mütahassısı ' 

Hergün ikiden sonra hasta- Diş tabibi 
larını kabule başlamıştır. Muayenehanesini 2 mcı 

· Muayenehane: ikinci Beyler Meyler So. Hamam karşısm-
sokağı, şerbetçinin karşısın· da 37 No. ya nakletmiştir. 
da No. 81 Telefon: 3315 11 T elefou: 3774 

15-26 (2196) (1924) 
rz'ZTL/.T.L/X73ZT~~ ~~~ ____________ ..... ,., ' 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalarını müs· 
takil olarak kabul ve tedavi 

1 Dr. Mitat Baran 
Operatör 

Muayenehanesini Gazi Bul· 
varında Basmahane istasyo
nuna giderken Yeni Asır 

matbaasına varmadan Sağlık 
sokak batındaki yeni hiı::aya 
nakletmiştir. Hastalarını ber
gün 11 den 17 ye kadar 
kabul eder. eder. 

Telefon 2946 Telefon : 40'70 
1-26 (2101) 19-26 (2166) , .................... ,I ,~ ................... , 

En Parlak 

Kudreti 

Daimon elektrik !>illeri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 
Umum depoau : Sulu han cıvarmda 28 - 9 Hüsnü Öz 
Ödemifli. 

r..__yatmazden evvel PERLOOENT dit 

ınacununu kullanmalı ıuratlle aöııınaı 

)ıl<amayı kendtnııe bir vazlfe biHnlı. 

PERLOOEN"t kıyas kabul ~tmeı bir) 

muzadch taaffOndOr. 

-·,.;,Jc-tı W'~~·~·~~«••'W" ~ ~"\ 
)'44'. 414 &;e ~~ ~ ~,.~ .U4ı -~. 

A 
s 

TURAN Fabrikaları mamulatıdar. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzeUik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta KuL 224 Telefon 3ııa&s 

Olivier Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentası 
İRİNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

THURSO vapuru 20 ikinci 
teşrinde Londra, Hull ve An
versten yük çıkaracak ve ayni 

zamanda Liverpol ve Glasgov 
için yük alacaktır. 

POLO vapuru 3 birinci kA
nuoda Londra, HulJ ve An· 

versten gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda Londra ve 

Hull için yük aJacakbr. 

DRAGO vapuru 10 birinci 

kanunda Liverpool ve Svanse· 

adan gelip yük çıkaracaktır. 
GENERAL STIM 

PHILOMEL vapuru 18 ikinci 
teşrinde gelip Londra için yük 
alacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikfikrerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Bu sene ihlamur 
azdır kışlık ihtiya
cınızı şimdiden te
min ediniz. SALEB 
ADAÇAYI, PA
PATY A'om yenisi 
geldi. 
ARTİ kumaş bo

yalarını, firmamızı 
taşıyan çeşitlerimizi 

Karşıyakada ( Bin
bir Çeşit) magaza
smda da bulabilir-
sınız. 

Karpit, çivit, a!
kol, çiçek, saç, sa
bun, tahta boyaları, 
traş bıçökları, diş 

macunları, krem, 
podra V.s 

Telefon 3882 

Sanne v 

Doktor 

Kemal Şatir 
SARAÇOOLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü rapor iskelesi 
Berat aparbmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

lzmir Esnaf ve Ahali bankasından: 
isimleriyle hisse senedlerinin cinsleri ve numaralan aşağıda 

yazılı olan hissedarlarımız hisseden mütevellit borç bakiyelerini 
ödemekten imtina ettiklerinden ellerindeki hisseler esas muka
velenamemizin on sekizinci maddesi hükmüne göre lstaobul kam• 
biyo borsasında sathrılmış ve iptal olunmuştur. Sabn alanlara 
yeni hisse senedleri verilecektir. 
D.S.No. Müessis Hisse A. Hisse No. 
171 1 50 193 

İsmi ve adresi 
lzmir Kantariye ticareti ve 

komisyonculuk anonim 
şirketi. 

230 2 100 261ve263 " Ba~turakta kasap idris 
ağa oğlu Kadri. 

261 

328 

397 

404 

424 

1 50 291 .. 

3 150 340,341,342 

1 50 406 

1 50 414 

1 50 441 ..... 
Türkiye Mensucat 

Türk Limitet 

,, Büyük Kuzuoğlu ha
nında manifaturacı Bo
hor Avram Mazilya. 

,, Tüccardan Avunduk Z. 
Hamdi. 

,, Karantina Türk lrndın
ları Biçki yurdu Ruh
sar Hüsnü. 

,, Eskikasaplar No.10 tu· 
hafiyeci Ahmed Şakir. 

.. Tüccardan Kayserili Z. 
Etem. (2315) 

Fabrikaları 
Şirketi 

Şeb itler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu tz& lzmlr 

' . , . .. -~ !.~ ~-. "". - ,,. J... ' . .J • - • • -

ııa n 
T. C. Uyuşturucu maddeler inhisarı 

lzmir şubesinden: 
DOKUMA, TRIKOT AJ VE ÇORAP İMALA THANELERl 

SAHiPLERİNE: 
Pamuk ipliğine ihtiyacı olanların doğrudan doğruya Istanbulda 

Dördüncü Vakıf hanındaki Uyuşturucu maddeler inhisarına mü· 
racaat ederek dile'derini kaydettlrmeleri lüzumu ilan oiunur. 

6-8 - 10 (2317) 

lzmir liman işıetme müdürlüğünden: 
Perçincilik ve demir kalafah yapan sanat sahiplerinden ehli· 

yet vesikası bulunup çalışmak isteyenlerin Ataybeydeki tersane 
amirliğine müracaatları ilan t)!unur. 6-12 1416 (2311) 



Sahlle 10 YENi ASIR a · K"&nunuevveı n'tae .. 

siyasetin münakaşası 
------------~~~~~~-.. ~~~~~~-~~~~~~~~~----Fransız mebusanında harici 

ı n ı n nutku mühimdir • • 
arıcıy a 

"Kumanda mevkiinde olanlar hissiyata kapılamazlar,, 
''ihtiyatsızca bir jest milyonlarca insanı kanlı bir çarpışmaya sürükliyebilir,, 

Paris, 5 ( Ô. R ) - Harid 
ıiyaset müzakeresi bugün de 
mebusan meclisinde devam et· 
mektedir. Son olarak reye mii· 
racaat ancak saat 18 ve 19 da 
yapılabilecektir. Yvon De!bos 
tarafından söylenen nutkun tam 
bir hulasası şudur: 

" - ispanyayı kana boğan 
dahili harp bütün kalp!ere 
elem vermektedir. Fakat kar· 
deşi kardeşe öldürten bu harbı 
tahdit edecek yerde bazıları 
menfaatperest maksatlarla, ya· 
but ta alicenap duygularla bunu 
bilakis umumileştirmeğe çalışı· 
yor!ar. Biz kendi hesabımıza 
bu harbı tahdit etmek isteriz 
ve bu hususta lngiliz demok· 
rasisiyle tam anlaşma halinde· 
yiı:. Bu iki demokrasi arasın• 
daki dostluk Avrupa sulhunun 
temel taşıdır. ikisi de aynı 
ideale bağlıdırlar. Bu iki 
kuvvetin birleşmesi, bizi kurban 
etmek istiyecek her taarruzu 
akim bırakacak kudrettedir. 

TEHDiT HALiNDE 
Eden bir tehdide maruz bu· 

lunursak ln~ilterenin bize yar· 
dım edeceğini temin etmiştir. 
Aynı sarahatle Fransa namına 
ben de derim ki: Eğer lngiltere 
tahriksiz bir taarruza uğrarsa 
bizim en tam yardımımıza gü· 
venebilir. Belçika hakkında da 
aynını derim. Gerçe Lokarno 
devletleri arasında müstakbel 
bir tesviye hakkında bu mem· 
leketin bizden biraz başka bir 
telakki beslediğini unutmuyo· 
rum. 

Fakat aradaki ayrılık halle· • 
dilmez birşey değildir. Müşte· 
rf'n hüsnü niyet güçlükleri 
ortadan kaldırır. Şimdilik Fran· 
sa ve Belçika şu noktada bir· 
leşiyorlar ki Lokarno paktı ve 
19 mart anlaşması kıymetini 
tam olarak muhafaza etmek· 
tedir. Biz bu metinler kadar, 
imtihandan geçmiş bir dost· 
lukla, müşterek fedakarlıkların 
hatırasile ve beynelmilel kanu· 
na müşterek emniyetle bağlı 
bulunuyoruz. 

" Yeni Lokarno anlaşması 
ihtimali hakkında lngiliz bari· 
ciye nazırı gibi ben de şunu 
ilave ederim:Biz Almanyanın da 
eyni sıfatla ve ayni teminatı 
alarak bu teminat şebekesine 
iştirak etmesini isteriz. Bunu 
beklerken bizim emniyetimizin 
ve umumi emniyetin en iyi zı

manı, Fransa ve lngiltere ara· 
ıındaki dostluğun sıklaştığı ve 
müessir olduğu realitesidir. Bu 
dostluk, mevcut muhtelif moıse· 
leler üzerinde anlaşmalardan ile· 
ri gelen emniyetli ve daimi iş be· 
raberliğiyle ve sulhu müdafaa 
ederek onu tehdit edebilecek 
teblükelere karşı koymak için 
gösterilen müşterek itina ile 
kendini göstermektedir. 

RUZVEL TIN SÖZLER! 
"Birleşik Amerika cumburreisi 

Ruzvelt so.lı günü BuenosAyreste 
mükemmel sözler söyledi. Bu 
sözler • dünyanın her tarafında 
temenni edilebileceği derecede 
ilan edilmiş olmamakla bera
ber • Fransada da, diğer mem
Jeketlerde de derin akisler 

husule getirmiştir. Ruzvelt yük
sek otoritesi ve etrafına nur 
saçan şahsiyetiyle, idare ettiği 
büyük memleket naroına yeni 
dünya cumhuriyetlerini eski 
dünyaya, tehdit eden bir fe'a
ketten kurtulması için, yardım 
etmeğe davet etmiştir. 

DEMOKRASi SEVGiSi 
Bu sözlerden boşboi?azca ve 

battan aşırı bir netice çıkara
cak değilim. Fakat şunu mü
şahede etmek hakkımdır ki 
Ruzvelt "dünyanın ümidi kalan,, 
demokrasi hakkındaki tercihini 
gizlememiştir. Fılan v~ya falan 
hükümet şeklin i n empoze edil· 
mesi veya uzak tutulması ha· 
tıra gelemez, zira demokrasi 
hürriyet demek olduğundan 
böyle bir niyeti esasen ola· 
maz. Fakat temsil ettiği idealin 
sulh yoluyle nur gibi etrafa 
yayılmasına tam bir emniyeti 
vardır. 

RUSYA - FRANSA 
"Reynaud şimdiki hükümet 

yerine daha az sola mütemayil 
bir hükümet olsaydı Fransız • 
Sovyet paktından daha mesut 
neticeler çıkarabileceğini iddia 
etmiştir. Bunun aksini anlamak 
için Reich ile Rusya arasında 
balen mevcut münasebetlere 
bir göz atmak kifayet eder." 

Delbos Fransanın Uluslar 
Cemiyetine sadakati ve bütün 
ruilletlerle iyi münasebet ha· 
linde yaşamak arzusunu ilan 
etmiştır. ltalya gibi Almanya 
da bu milletler arasındadır Zira 
Fransanın Almanyaya karşı 
hiçbir fena niyeti yoktur. Onu 
ne manevi, ne maddi olarak 
küçültmek istememektedir. 
Fransa sulh içinde bütün mil
letlerin dostudur, zira ancak 
milletlerin karşılıklı olarak bir-

birini anlamaları sulhu kurta· 
rabilir. 

"Bizim niçin haçlı seferleri 
zihniyetine muarız olduğumuz 

malumdur. Zira bu, barba da
yanmak istidadında olan bir 
fıkri emperyal.zm tezahürüdür.,, 

hariciye nazırı devam etmiştir: 
" Siz bazı bükümetlerin bi

taraflık taahhütlerine hürmet 
etmediklerir.' ve ispanyaya silah 
gönderdikJerini iddia ediyor· 
sunuz. Fakat düşününüz, e~l'r 

şu ademi müdahale pakt:-ı <la 

rransız Halk C<phesıne mensup gençler 
Delbos, Komünistler müstes

na olmak üzere, bütün mecli
sin alkışları arasında, ispanya 
işloırine ademi müdahale siya· 
setinin barbın önüne geçtiğini 
ve bütün memleketin derin bir 
dileğini karşılaclığını söylemış 
ve demiştir ki: 

IHTIY ATSIZCA BiR JEST 
"Benim gibi bir kumanda 

mevkiini elinde tutanlar, sulhun 
veya harbın mukadderatiyle 
oynıyanlar, size temin ederim 
ki hislerine kapılarak istıkbali 
teblükeye düşürmekten kaçı· 
nırlar ve korku ile düşünür· 
lerse ihtiyatsız bir jest milyon· 
!arca insanı kanlı bir çarpış
maya sürüklemek için kafi 
gelebilir . ., 

KOMÜNiSTLERE HİTAP 
Komünist sıralarına dönerek 

olmasaydı bunun kaç yüz misli 
fazla müthiş mikdarlar göndoı-
rilirdil Çünkü bu pakt, her 
şeye rajZmen her halde 
taahhütlerini tanımıyan mem
leketlerin teşebbüslerini çok 
güçleştirmiştir. Eğer bu olma· 
saydı bütün memleketler Is· 
panya işine az çok resmi ola
rak müdahaleye sürüklenecek· 
!erdi ve sulh " böylece teblü
keye düşecekti. ,, 

MEŞRU HÜKÜMET 
Bununla beraber Fransanın 

ispanyada bir tek meşru hü
kümet taşıdığını ve bunun da 
Largo Caballeronun reisliği al
tındaki kabine oldui!"unu temin 
ettikten sonra hariciye nazırı 
nutkunu şu suretle bitirmiştir: 

FRANSANIN KUVVETi 
"Kuvvetıne ve hakkına emin 

olan Fransa kendini ümitsizliğe 
kapbrmamalıdır. Memleketin 
mukadderatına emniyetini ilan 
edebilirim. Gerçi, diğer mem· 
leketler gibi, Fransa ·da gizle
mek istemediğimiz bazı teblü· 
kelere maruzdur. Fakat Fransa 
kuvvetlidir ve onu ancak ma· 
nevi birliğini ve maddi kuvve
tini teblükeye düşüreb.lecek 
hodbinlikler ve kaynaşmalar 

ı zayıf düşürebilir. Fakat mil-
letin büyü'~ .lkscriyeti, va
zifesini mü'~. _:, ol,'11ğundan, 
bu teblükeniu .)nil ilP, geçecek· 
tir. Fransa \.e;;eccüblerle mu
hattır Başta dılnyanın büyük 
demokra,ileri tarafından sadık 
dost ve müttefikleri vardır. 
Onun birleşik bir vatanperver
likle kendini müdafaa etmek 
kararından ve her milletle sulh 
halinde yaşamak samimiyetin· 
den kimse şüphe edemez. 

iÇ SiYASA 
" iç siyasette işçilere yeni 

haklar verilmesi milli tesanüdü 
genişletmiştir, hariçte Fransa· 
nın adalet ideali uzaklaca '..ca
dar milletlerin kalbini heyecana 
getirmiştir. Ümit etmek için 
mevcut sebepler, endişe veren 
sebeplerle birleşerek Fransız 
milletine vazifesini göstermek· 
tedır: Sulha hizmet ederek 
aynı zamanda Fransaya hizmet 
etmek için birleşmek.,, 

Delbos meclisin büyük ek
seriyeti tarafından ayakta al
kışlanmıştır. 

Bu sabah münakaşalar de· 
vam etmiştir. Birçok hatibler 
söz almışlardır Müzakereler 
esnasında Delbos yeniden kısa 
beyanatta bulunmuştur. 
GAZETELERiN TEFSiRLERi 

Paris, 5 (Ö.R) - Fransız 
gazeteleri umumiyetle hariciye 
nazırının beyanatını tasviple xsr··e········b;r···bas· .. ···ın···ya···· .. maga···kaı······ıııar 

-Büyük zayiata uğrıyarak ilk 
kayb~ttiler. Tayyareler büyüi< 

Paris, 5 (Ö.R) - Havas . · . • · ..... ıc'""• -..--., ....... _ 

mevkilerini de 
faaliyettedirler 

Ajansının ispanyadaki muha· "'!";, . '" f}. 
birlerinden gelen haberler va- ·• l' 
ziyeti şöylece göstermektedir: 
Perşembe • Cuma gecesi asi 
ordu bir baskınla Madridin 
şimali garbisindeki Pozvelo 
mevkiini işgal etmiştir. Bu 
hareketin gayesi Corogne 
yoluna hakim olmaktı.Fakat mi· 
lis kuvvetleri hemen mütekabil 
taarruza geçmişler ve asiler 
ancak birkaç saat işgalleri al
tında tutabildikleri bu mevki· 
leri terke mecbur o'muş:ardır. 
Sabah, Cumhuriyet tayyare!eri 
ıl:işmanın gerilerinde asker ve 
mühimmat kuvvet:erini , bom
bardıman etmişlerdir. 

Saat 14 de 31 düşman tay, 
yaresi Madrid üzerinde gözük
müşler ve birkaç dakika zar
fında birçok yangın bombaları 
atmışlarsa da hava topları ta· 
rafından tardedilmişlerdir. 

Sıvil lıaıkıan boşanmalııa oıa11 Madıiade kaa111ıaruı bu nümayışı 

Diğer taraftan asilerin elin· şimendifer münalıalatının ia· 
deki Tenerif radyosunun bil- desini tem::ı için hücumda bu-
dirdiğine göre hükümetçiler lunan bükümetçiler püskürtül· 
Casa del Campo'de bir hücum müşler ve 5 ölü bırakmışlafdır. 
yapmağa teşebbüs etmişlers.e General Franko hükümetin 
de püskürtülmüşlerdir. Keza elinde bulunan limanlarla mü· 
Madrid ile Aranjuez arasıncla nalcalatı kesmek için yakında 

Akdeniz sahillerine, mayn dö· 
küleceğini bildirmiştir. 

Madrid 5 (A.A) - Dün saat 
12 de müdafaa konseyi tara· 
fından neşredilen bir tebliğ 
Madrid Tage ve Guaderama 
cephelerinde yeni bir hadise 
olmadığını, buna mukabil San· 
tander cephesinde hükümet 
kuvvetlerinin Emutillayı ve Bu
renayı zaptettiklerini yazmak· 
tadır. 

Hükümet lrnvvetleri Burgos 
vılayetine girmişlerdir. 

Bask cephesinde milis kuv· 
vetleri Mazarrata ve Lospinosu 
işgal etmı~lerdir. 

A~necy, 5 (A.A) - Bildiril
diğine göre büyük bir Alman 
tayyaresi Annecy şehrine ya· 
kın dağlarda sarp bir yere 
düşmüştür. lspanyolca baz• 
beyannameler bulunmuştur. 

Sanıldığına göre bu tayyare 
Stuttgraltan Lizbona gitmekte 
idi. 

karşılıyorlar. "Ere Nouvelle,. 
gazetesi diyor ki : "Kollektif 
emniyet siyaseti mi? Evet. Fa
kat tavizatsız ve kaçamaksıs 
bir kollektif emniyeti Zira Del· 
bosun dediği gibi ~arpta ku· 
rulacak bir ademi tecavüz paktı 
sayesinde imza edenlerden bi· 
rinin şarkta bir taarruz siya· 
seti için açık bono kazanmı~ 
olmasını istemeyiz. Bizim ta· 
savvur ettiğimiz kollektif em· 
niyet, mütekabil taahhütleri ta· 
zammun eder ve n.: bir taraf· 
ta, ne diğer tarafta serbest ha· 
reket imkanı bırakmaz. Böyle 
bir siyasetin muvaffakıyeti için, 
buna iştirak edenlerin kalp 
birliği lazımdır. Yani dahilen 
her cebir ve şiddetten sakın

malı ve silahlı kalmalıdırlar. 

"Petit Parisien,, Delbosun 
meclis ve memleketçe beklenen 
lisanı bulduğunu yazarak ilave 
ediyor: Hariciye nazırının de· 
diği gibi memleket dostluk 
sahasında yer kaybetmemiş, 
kazanmıştır. 

"Homme Libre" gazetesi 
yazıyor: Hariciye nazırı mes'u
liyet hissi kararları üzerinde 
müessir olan bir namuslu adam 
lisanı kullanmıştır. Briand'ın 
ananasına sadık kalmış ve ön
görülü bir demokrat olduğu 
için sulhtan ümidini kesmeğe 
de razı olmamıştır. 

Sosyalist "Populaire,, nutkun 
mesut tesirlerini kaydetmekte 
ve komünist partis:nin tezini 
yüksek bir belagatle müdafaa 
eden Gabriel Pery'nin buna 
karşı ileri sürülen delilleri 
sükfıtle geçiştirdiği için hak· 
sızlık gösterdiji-ini yazmakta· 
dır. Komünist hatibin bu 
kasdi tarafgirliği çok kuvvetli 
ve kibar olan nutkun tesirini 
azaltmıştır. 

INGILIZ GAZETELERi 
TEVECCÜHKAR 

Paris, 5 (Ö.R) - lagiliz ga
zeteleri Blum tecrübesine son 
derece teveccühkar bir alaka 
göstermektedirler. Laliberal 
organı "Manchester Guardian" 
Blum 'un dediği gibi F ran
sız hükümetinin Fransada yeni 
bir sosyal nizam kurmuş ol· 
makla iftihar edebileceğini ya• 
zarak bunu sendikalist teşki· 

latın birkaç aydanberi kavuş· 
tuğu müthiş inkişafa atfediyor. 

" Times ,, gazetesi de diyor 
ki: Beş aydanberi Fran!ada 
çok terakki olmuştur. Ekono· 
mik faaliyetlerde kalkınma var· 
dır. işsizlik bu mevsimde mutat 
olarak artması lazımgelirken bi
lakis azalmıştır.Birçok sahalarda 
istihsal artmıştır. Bunun başlıca 
saiki de saklı tutulan sermaye• 
!erin yeniden faaliyet sahasına 
geçmesidir. Blum artık bütçeye 
nikbinlikle bakabiliyor. Fransa· 
da vaziyet çok zamandan• 
beri görülmemiş derecede da· 
ha parlaktır. Bu, Blumun otori· 
tesi ve muhalif siyasi telkinlere 
mukavemeti sayesinde müm· 
kün olmuştur. 

"Times,, gazetesi, lngiliz iş 
adamlarının, Site mahafiliniP 
fikirlerini yaydığı için bu ma• 
kale çok dikkat uvandırmııtır. 


