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lran Fransız gerginllğl 
l . lstanbul, 22 (Yeni Asır) - F:ransa 

ıle Iran arasında, Şahinşah hakkında 
çıkan bir yazıdan başgösteren gerginlik 
devam ediyor. lramn Fransadaki tale
beleri geri çağırılacak, Irandaki Fran
sız mutahassıslarma yol verilecektir. 

Devam müddeti Türkiye için,Hariç ıçin 
Sene/ık . . . . . . . 1300 ~00 _ 
Allı avltk . . . . . . 700 1300 , 
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1 n g iliz, Romen, Yugoslav ve Sovyet başdelegeleri uzlaştırıcı çarelere tevessül etmişlerdir 

. "" . • 
ı 

-Sancak meselesini silahla halletmiyeceğine dair 
korkuyormuş en Cenevre bir emrivakiden 

- 7%ZJ'ZZ7L7.7..z7..ZZZZZ7..LZZZ7J',Jl';z 
Istanbul, 22 (Hususi 

muhabirimizden)- Bel
, graddan bildiriliyor: 

leri namtna) sabahleyin 
saat onda Önce Türkiye 
hariciye vekilini, ondan 

Hede imiz . .,. 
Levanten 
diktatörlüğünü de 
kırmak olmalıdır 

ihracat maddelerimizin timal 
memleketlerine .e•kinde Yapur 
kumpanyaJanmn ye acenteleri
nin çewirdikleri mane•ralar, oy
nadıkJan roller, artık taham
mülün Oıtftne çıkmııtır. Milli 
iktısadiyatımız Dzerinde ~ok 
fena tesirler ika eyleyen bu 
adamlara karşı mücadele aç· 
maK %arn nı çoktan geıip g ç
miştir. itiraf eylemeğe mecbu
ruz ki bu mevzuda bir Levan
ten diktatörlüğil vardır. 

Aralannda vücuda getirdik
leri tröste dayanarak memle· 
ketle, memleketin ihracat ta
cirleri ile alay etmek cüretkar
lığını gösterenlere karşı hükü
metin na ciddi, na ceui ted
birler alması kat'i bir zaruret 

halindedir. 
Türkiye Cumhuriyetinin Ege 

bölgesini baştan başa alakadar 
eden bir dava fizerinde üç beş 
fovantenin cür' etini kırması iş
ten bile sayılamıyacak kadar 
küçük bir meseledir. Iktısadi 
kalkmma davasında harikalar 
yaratma kudretini göstermiş ve 
bu uğurda icap edince milyon· 
)ar tahsis eylemekte tereddüt 
eylememiş bulunan Hüküme
timizin beş on şilep tedarikin
de müşkilata uğramıyacağı 
aşikardır. 

Nerede kaldı ki bu şileplerin 
tedariki için kabul edilecek 
feda karlık en kısa bir zamanda 
amorti edilmek kabiliyetindedir. 

Hatta bu işi müstacelen kira
lanacak gemilerle derhal yap
mak mümkündür.Birçok defalar 
tecrübe edilmiştir ki bu levan
tenler hükümetin kendilerine 
yaptıkları samimi tavsiyelere 
aldmş etmemektedirler. Buna 

-Sonu ikinci sahıjede -
:ECal~kı C>cak.ogl.u. 

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

K. Ergüneş bugUnden itiba
ren üçüncü sayfamızda size, 
düşündürücü fıkrnlarını verme· 
ğe başlamıştır. Memleketimizin 
tanmmış bir mütefekkiri olan 
bu kıymetli fıkra muharriri, 
gündelik hadiseleri, cemiyet 
hadiselerini tahlil ederken sü
rükleyici uslübiyle her sınıf 
okuyucuyu tatmine çalışacaktır. 
Bu fıkraların ilkini bugün üçü_n· 
cü sayfamızda bulacaksını1. .. 

Bütün çalışmalara 
rağmen henüz Sancak 

' meselesi hakkında Ce
nevrede ümit verici bir 
netice alınmış değildir. 
Dün yapılan görüşme
ler şunlardır: 

A) Romanya harici
ye nazırı Antenesko 
(Küçük Antant devlet- Ce.nevude Milletler ccmıvetı bi11asuun f!l!te f!ôıünü ü 

wti!&AUQG&WAW?M ıprra 

sonra da Fransız hari
ciye nazınnı ziyaretle 
Sancak meselesi hak
kında fikir teatisinde 
bulunmuştur. Romanya 
hariciye nazırı dostane 
bir hal şekli bulunması 
hususunda iltimaslarda 
bulunmuştur. 

- Sonu 4 tindi 5avJada -

MI LETLER CEMiYETi KONSEYi BAŞLAYINCA 
A KARADA DA SU il FA.ALIVET AŞ ADI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ankara sabaha kadar çalıştı 
Başvekilin 

toplantısına 

evinde yapılan Vekiller Heyeti 
Mareşal F. Çakmak ta iştirak etti 

Üzüm kongresi etrafında bir anket 

Kongre marta kadar 
içtima etmelidir .• 

Kazım K!rkağaçiı oğlu Standarizas
yon işi etrafında fikirlerini anlatıyor 

Üzümlerimizin standarizas· 
yonu işini kat'i bir şekle bağ
lamak için lktısat Vekaletince 
bir üz:üm kongresi akb mukar
rer bulunduğunu yazmışhk. Bu 
kongre Ankarada mı, lımirdc 
mi toplanmalı, standarizasyon 
ne şekilde yapılmalıdır? Bu 
mesele müstcbsili ve ihracat-
çıyı alnkadar eden en mühim 
davalarımızdnn biridir. Bu hu-

/ki gecedenbeıi sabalzllyarı Ankatadan ıkı görOnüş susta fikirlerin birnz aydınlan-
Ankara, 22 {Yeni Asır mu- leri çelen bir faaliyet başlamış- lardan sonra vekAletlerin bazı• masına hizmet için piyasanın 

ha birinden) - Cenevre toplan· tır. Gece Vekiller Heyetinin 1arında sabaha kadar faaliyet maruf simaları ile müstahsiller 
tılarile beraber Ankara da göz- yaptığı ilk ve ikinci toplantı· - Sonu 2 net say/ada - - Sonu 4 nc/1 Sayfada - K.llzım l(uka raçlwğ/u . ............................................................................................................................................................................................ . •••••••••••••••• •••••••••••••••• 

"Sinsi,, siyaset devamdadır Dr. T. Rüştü Aras Romaya gidiyor 

Türk çocuklarını kırbaç- Kont Ciano'nun daveti Üzerine Ce
la insafsızca dövdüler nevre dönüşünde, Roma ya gidecektir 

~~ancaktakı Fıansız komiseri Diiıyo 
bu adamdır 

Adana 22 ( Yeni Asır ) -
Antakyadaki arap milisler 
Türklere h~karet için ilk mek· 
teplere giderek talebeleri kırM 

baçla dövmüşle"dir. Halk bu 
barbnrca tecavüz kar ısında 
sükuneti muh faza edemiyerek 
müdahaleye teşebbüs eyledi· 

ğincen dipçik ve kamçı darbe
lerilc dağıtılmış ve içlerinden 
bir kaçı mahl emey~ verilmiştir. 

Iskenderun, 22 (Yeni Asır)
Müşahitlcr Şama hareketlerin
den evvel Karaballa köyünün 

Türk halkı ile temas edebilmi~
lerdir. Halk müşahitleri "Yaşa
sın müstakil Hatay,, diye kar
ııladılar. 

( Sonu iJUnd sahifede } 

Ankara, 22 (Y c· 
ni Asır) - Sa
Hihiyettar bir lıay
nnkt n bild:rildi- ı::~:uı.ıı. .... "", ......... , .. ~ 
ğine göre Hari
ciye vekili Dr. 
T. Rüştü Aras, \ 
ltalya hariciye 
nazırı Kont Ciano 
tarafından Roma· 
ya davet edilmiş- ,..,. .. ~,~_,., 
tir. Hariciye ve
kilimizin Cenevre 
mUznkerelerinden 
sonra bu ziya
reti kararlaştıra
bilece~ri söyleni
yor. 
- Sonu S. 3 de - ita/yanın l<ot D'azüıde güzel btr şthıi: San1e1110 



&anife z 

Hedefimiz 
... .. 

Levanten 
diktatörlüğünü de 
kırmak olmalıdır 

-BaştaraJı bifbra Jahiftde
ıağmea biJi yapılan toplub
larda bunlara yer vermekle 
kaybedilea Yakitlere acıyoruz. 
Hatti açık a&yleyeyim, bu top· 
laatılarda •arfoluaan a6zler, 
rüz buruşturmalar milh izzeti 
nefaimize ağar geliyor. 

Görüpaeleriade kendilerini 
hakiki yarden zanneden ve bu 
memleketi de çiftlikleri sanan 
bu adamlara karıı onların aıı
layabilecekleri lisanla konuı
mak ve tavn takınmaktan 
başka çare kalmamqtrr. 

Daha geçen gün yapılan bir 
içtimada vapur bulmağa çalı· 
pcaklarını aöylemişlerl Yeni
den tarifelere yapılmak istenen 
zamları önlemek için de fir
ketleri nezdinde temenniyatta 
bulunmak vaadını ızhar eyle
m1~~er. 

Açıkça söyleyelim, bu vaziyet 
karşısmda bu adamlarla ko
nuşmağa tahammül gösterilir 
mi 1 Vapur tedarik etmeyi 
bir lütuf gibi ileri slrll· 
yorlar. Sonra yüzde kırk 
nispetinde yapılan zamana 
üıerinden daha on beı gün 
geçmediği halde yeni zamlar
dan bahis eür'etini gösteriyer-
lar. Acaba bu tavırlariyle ço
cak mu aldatmak sevdasına 
dü!pllüperdir.? Hayret ediyo· 
ruz. Vapurauı:Juk bahram ta
mamen kendi eserleridir. Zam
mı mazur göstermek için ihdas 
edilmiştir. Yine bu maksatla 
yeni ıam lkornlarmı yayıyorlar. 

Eğer vaziyet beynelmilel bir 
icaptan doğuyorsa neden Yu
nan vapurları tarifelerini aym 
derecede yükseltmemiılerdir. 

Yunan Yapurları kontratla 
bağla bulundukları müşterile
rine biç zam yapmamışlar, di· 
ğerlerine karf1 da trlstüe yap
tığı zammın nısfı derecesiyle 
iktifa eylem işlerdir. Baaun se
bebi de tröstün aldığ1 karar• 
lardır. 

Vapur acenteleri arasındaki 
tröstün bu memleket iktısadi-
yatına yapbğt kötülükler yal· 
nız bu kadar değildir. Bu 
tröst öyle bir zihniyetia tesiri 
altında öyle i~er yapmaktadll' 
ki bunların her biri memleket 
iktısadiyatı içiD ayrı ayn birer 
darbe te~il eder. 8-Ian da 
başka bir yazımızda aynca 
mütalaa· edeceğiı. Bize dÜfCD 
vazife bu zihniyetle mütalla 
etmek, kurulan, kunalmak iste· 
nen levanten diktatkllğlnii 

hırmakhr. 
::E-Iak..kı C>cak.oAI.u. ---Hayvan aııları 
936 yıla içiade vilayetimizde 

şarbon hastalağma kart• sıkı 
bir mücadele usulü tatbik edil
miş, 53564 koyun, 4987 sıj'll', 
vafi ve şafi suretiyle aşılanmıf, 
ayrıca 1307 keçi, 976 beygir 
ve eşeğe 11495 koyun ve 498 
deveye çiçek aşısı yapılmıttır. 
Rüam mücadelesi ehemmiyetle 
devam etmektedir. 

1 
• . 
• • 

• • 
• . • • 
• • 

• • •• 

Kollej 
Binasının muamelesi 

Kı:ıılçulluda kain eski Ame· 
rikan kolleji binasının 62500 
liraya hükümetçe sattn ahoarak 
köy muallim mektebi yapılacağı 
ve bu hususta alikadarlarla 
mütabakat hl11I olduğunu yaz· 
mışhk. 

Mezkur mektebe ait arazi 
arasmda sıJntolış kalmış bir 
halde bulunan Hasan ve Ah
met admda iki kişiye ait iki 
tarlanın da satan ahnarak mek
tep arazisine üiveai Kültür ba
kanlığınca münasip görülmüş
tür. iki tarlama satın alınmasa 
için dün Kültür bakonlığmdan 
vilayete 500 liraltk haYale gel· 
mişUr. ........ _. 

Lokomotifler geldi 
De•let demiryollan tarafua

du Almanyaya siparif edil•iı 
olu lokomotifler bir Almaa 
vaparile limanımıza gelmq ve 
çıkanlmaia bqlamıfbr. Ba lo
komotifler bmir - Ankara ara~ 
aında ifleyecektir. ·······-Bay Ramazan 

Şelarimi& asliye ceza bikim
Jiğine tayia edilea hlkim Bay Ra· 
muan ıehrimize gelerek: yeai 
vazifesine başlamışbr.Bay Rama· 
zan l:ımir adliye kadron için
de yı&a,b çalaprak bilgia ile 
cidden değerli hizmetler etmiş 
muhterem bir adliyecimizdir. 
Tebrik ve muvaffakıyetler dile
riz. 

Ankara sabaha 
kadar çalıştı 

Ba.ştarafı birinci salıifede 
devam etmiftir. Toplaoblarda 
Cenevre konutmaları adım adım 
takip edilerek gereken talimat· 
lar göoderilmiftir. 

Baıvekilia evinde yapılan 
toplantıya Marepl F eYZİ Çak· 
mak da iftirik etmiştir. Vekl· 
Jetler memarlan, bilhassa Hari· 
ciye vekAletinde sabaha kadar 
çalııtılar. 

Sancak meselesi Ankarada 
büyük heyecanla takip edili
yor. Sancak'ın istikliline aykırı 
birıey olamıyacağı kanaati hi
kimdir. 

Paria 22 ( Ö.R ) - Anka
radan bildiriliyor : Dün Vekil
ler heyeti iki defa toplanmaş 
ve ikinci içtima gece yarısın· 

dan sonraya kadar devam et· 
miştir. Kabine Cenevre ile ve 
Cumhur reisi Atatürkle daimi 
temas halindedir. Bazı veka
letlerin ylksek memurları nö
betle gece servisi yapıyorlar. 

YENi ASIR 
-= -· 23 ı<anunusanı u1s'7 et' 

bs LE C 

Şehir 
Meclisi toplanıyor 

Yavrusunu öldüren ana 

Şehir meclisi şubat içli.., 
devresi top.anh!arına 1 Şut>attJ 
başlıyc:caktır. Meclisin ba toP" 
lanb devresinde encümenler" 
deki işlerle belediye riyasetini• 
bazı teklifleri hakkında ınüı1S 
kerelerde bulunulacak ve l 
gün devam edecektir. 

Ağırceza mahkemesi huzurunda .. 
• 

Arapça sala meseles• 

------- Kuşadasının Belevi köyünde 
arapça ula okumakla maztl"' 
lsmail oğlu Ra~idin Aiır er 
zada muhakemesi bitmiş, ha
reketinde kast o'mayıp yaloıs 
nizamlara aykm vaziyet br 
luoduğu anlaşılarak Türk ce~ 
kanununun 526 mcı maddetl 
mucibinct: bir g ün bapıia' 
karar verilmiştir. 

"Çocuğum gayrimeşrudur. Hiç ümidim yoktu. Üç 
günden beri açtım. Onu denize ben attım,, diyor 

Kcırşıyaka vapurunda bir ay· çocuklu olduğuı» için hiç kimse l söyJemiı ve demiştir ki: 
lık çocuğunu denize atarak iı vermedi. Yuvadan kat'i red - Orada bir gümrük nıe-
ölümüne sebebiyet vermekle cevabı almca vapurla lzmire muru vardı. Bana: ''Galiba de-
maznun 23 yaşında Ayşenin dönerken açlıktan gözlerim niıde bir çocuk var, ahi şunu 
muhakemesine dün aZ.rceza• kararmışh. Çocuğu ansızın elim- kurtar . ., dedi. 
da başlanmışhr. den denize diJşUrdüm. Sonra Dümen sularının da:gaları 

çocuğu zaten iskeleye doğru Narlıdere cinayeti 

- Çocuğuma almalafl için yavava başvurdum. K,at'i smdle rd cevabı 

lletdikr •• 
Maznun anne çok derin bir 

teeaıllr içinde buhmayordu. 
S6kede doktor Slireyyanın ya· 
mnda hizmetçi ikea • •••• adında 
biriıadea hamile bldıjım söy· 
li7erek demiftir ki: 

" •.•. " ile evlenecektim. Fakat 
uuı rau olmada. Zaten Sökede 
" .... " ile olan münasebetimi 
bilmiyen yoktur. Bir çocuğum 
oldu, çocuğu lzmir Çocuk yu-
vasma getirmek için Söke 
belediyesi bana 3 lira rardım· 
da bulundu. Çocuğu almalan 
için üç defa çocak yuvasına 

gittim. Kat'i surette red ce• 
vabı verdiler. Iı bulmak için 
öteye beriye müracaat ettim, 

beni yakaladılar. 
Maznun anne; zabıtada ver

miı olduğu ifadesi okundu. 
Bunda çocuğu isteyerek denize 
atbiı bildiriliyordu. ifadesi oku· 
nuoca: 

- Evet ben athm. Çünkü 
hiç ilmidim yoktu. Üç günden 
beri açtua. 

Şa~itleı: dinlendi. Kayakçı 
Saim adında bir genç, vak'a 
srünü Karşıyaka vapur iskelesi 
yanında yıkandıflna ve çıplak 
bir halde iskele üzerinde du
rurken deniz üzerinde lastik 
topa benzeyen bir cismin bu· 
landuğunu ve fakat küçük bir 
elin de oynadığını gördüğüaii 

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

"Sinsi,, siyaset devamdadır 
- &zş/111afı 1 uıci say/adil -
Sancaktaki F ran11z imiri 

Duryl Diıraayana( 300 ) kifilik 
bir Enneai çeteıi teıkil etmiı
tir. Ba çetenin merkezi Kınk
ban' dar. Diiranyan kan dikli· 
cülükle tananmıı vahıi bir Taı· 
nakbr. Düryonun cnçok itimat 
ettiği şahıslar. 

Hama, 22 (Ö.R) - Antak· 
yadadi halk arasında boıgun
culuk yapmak ve halkı korkut-
mak için ötedenberi takip edi
len tedhiş sistemine yeniden 
büyük . ehemmiyet verildiği 
görülüyor. Bir Fransız polisi 
tarafından :tğır surette yara-

Yet'lere tUkUrenler 
Şehirin muhtelif yerlerinde 

şiddetli memnuiyete rağmen 
yerlere tüküren 18 kişi dün 
belediye zabıta memurları ta
rafandan birer lira para ceza
sma çarpbrılmışlardır. 

l lanan bir Türkiin yardımına 
kotanlar tiddetli takibata ma· 
ruz kalmıtlardar. 

Reyhaniyedeki kanlı hadise-

ye ıebebiyet vermek suçile ara· 
nalan 14 Türkteo on ikisi Fran· 

sız tedhi1Çileri tarafından tev
kif edilmiştir. Diğer ikisinin 
ölü veya diri tevkifi için her 
tarafa emirler saldırılmııbr. 

Iskenderunda vataniler tara· 
fından silahlandırılan arap çe· 
teleri sokak aralarında havaya 
silib alarak dolaşıyorlar. Ttirk· 
leri Yak'a ç.tkarmağa icbar içiD 
ellerinden geleni yapıyorlar. 

Ağaç faaliyeU 
Belediye ağaç dikme faali· 

yetine ehemmiyetle devam et

mektedir. Şch.irin her yerine 
ve mezarlıklara ağaç dikil
mektedir. 

sürükliyordu. Atthp çocuğu Narlıdere köyünde mu14•' 
kurtardım. Ecıaneye ve ora· Hüseyni öldürmekle mazou• 

Lisan ve Hasanla bunları bıl dan da çocuk yuvasına götü-
rüldü. suça teçv\kle maznun Zehraoaf 

Şahit 12 yaşında Pecixat ve muhakemelerine dün ağ1rceıa-
kardeşi Mahmut Nedim deniz- da devam edilmiştir. Zehra. 
de bir lastik top gördüklerini muhtar Hüıeyinle aralarındl 
ve bunun sonradan bir çocuk hiç bir husumet mevcut ofı:P•· 
olduğu anlaşıldığını söylediler. dığını söylemiş ve bunun içil 
Ve bir kayıkçının ahlıp bu dört müdafaa şahi di gösteı-

çocuğu deni~den çıkardığını miştir. 
anlattılar. Bazı şahitlerin celbi Muhakeme bu şahitlerin di11• 
için mohakeme başka birgüne lenmesi için başlca güne bıra· 
bırakıldı. kılmıştır. ., 

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

Arsla n f abrlkası 
Lavpzig lıayvnnat baltc~i" Ars

lan itıuıl Mtlt /ahnka ,, atlım taşı· 
J'Or. YalaJı da de/jü .. Şinıdiı•e. kaaar 
hu halı(edt do/an atsfan/an n saflSI 
bine yaklaşmıştır. nugllntetde doğu· 
mu,. beklenen. mwl mini bir atf;/anla 
/Jin'/pd sayının lamamlanaraifı 11mu· 
luyor. 

Laypzig luıyvaııal btılıçesi da/ta 
şimdiden bu ravnmıuı Hillrre hediye 
ediuceğini üô.tı etmiştir. 

Fakat 999 numatnlı arslan m'le· 
dedir büir misiniz? 

/spanva sularuıda ... Fi lllakifo bu 
hayvr:n Laypzil! ltruvazöıiinün mas· 
k(lft1d11r, /(fl111azöriiıı biillin miilelle
balı onun uğruna kallidbler. 

.lappzle lıavvanat !ıalırr.si, bir 
başka yazllltlzda. izah dliğimiz gibi 
arslan ydişfirmt.k savesinde masıaJırzı 
korumaktadır. Her stne balıcede J't· 
liştirüoek dünyanın her taıajına, 
biJlıassa HDlivuda salı/an arslanli11 
ilımal edilemiyet:dc. bir varidat kay
nağı olmuşlardır. 

Ençok mektup yazanlar 
Ençok mektup yazan millet 

hangi millettir? 
Son bir istatistiğe göre, 

lngiliıler vasati olarak senede 
adam başına 78, Amerikalılar 
67, Yeni Zelandlılar 66, lsviç
reliler 59, Almanlar 55, Dani
markalılar 41, Avusturyahlar 
38, Lüksemburglular 34, Ho
lan dahlar 31, Belçikahlar 29, 
ls\•eçliler 26, F'.ransızlar 25 
mektup yazarlar. Sonra senede 
yirmi mektuptan az yazan mil
letler geJi,or. 

Halasklr köp•• 
'ereff ne bir zlyaf,I 

AmerikanlD Recbeıter lı .. 
yünde bir ailenin bayahnı k.,.. 
taran bir k&pek şerefine köy .. 
iki yüze yaktll sakinleri ta,. .. 
fından mükellef bir z•yaf et ~ 
ritm iştir. 

Keni adını taştyan bu köpek 
krallara liyık bir surette ka": 
nını doyurduktan sonra kesadı 
kahramanlığını medhü seP' 
eden hatiplerin nutuklarını dl 
dinlemeğe mecbur kalmıştı~· 
Ziyafetin sonunda boynuna bi' 
gümüşten halka geçirilmiştit• 
Fakat Keni bütün bu saygı fi 

iltifatlardan pek memnun fi 
mağrur görünmiyor. 

On iki kız 'ittrl diri 
yanmı' 

Amerikanın Selma şchriod• 
tertip edilen bir eğlence e_., 
41tnda müthiş bir yangın çık~ 
rak on iki genç kız diri d~ 
yanmışlardır. Yangın genç ~! 
kızın dikkatsizlikte yere att•-
yanar bir kibritin genç kızla: 
dan birinin balo elbisesini t 

• • · - .J •• - .. ,,,. • ı_ , ... ..... . .. ,\.-.-:~.l,i . ... . :.....; .... 'r ....... ~. :;+ ~-· .. ,,, • . . . . . .. . .:. . .. - ....,,~-... -
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Blllnmtyen bir salgın 
insanlığa en çok kötülük ya• 

pan salgınlar arasında daima 
veremi, kanseri ve zührevi has
talıkları başta sayarız. Avakibi 
itibariyle aynı derecede müt-
hiş olan romatizmaya ehemmi· 
yet vcrmede11 geçeriz. Halbuki 

tuşturmasmdan çıkmıştır. 1" 
valh bir saniye içjnde vii~ 
dunu ihata eden alevlerde' 
kurtulmak için sağa sola "" 
şarken temaı etlıği diğer :; 
kadaılarıoın tuvaletl~rine 

ateıin sirayetine sebebiyet \fC:·~ 
miş ve bir dakika içinde d~ 
diri yanan on iki genç ~ı• İf 
acı çığlıkları salonda ınutb ef 
bir panik uyandtrmışbr. Al-' 
söndürülebilmiş ise de gc: ~ 
kıılar yanıklarmm çok ağır 0

1 
ması yüzünden pek az so0~ • 
hayata gözlerini kapamışla~d i 
Bunlardan başka daha Y1,.

kadar gencin elleri yan1nışt1r;_,, ... ' 

J .A.N9 KIP"UI l.A.'nnı en son ve en büyük tilıni 

AŞK GÜNE 
• 
1 

Her filminde güzel sesi, yiiksek sanatı ile kalpler teshir eden K l P U R A hil
ha sa bu filmi ile kemal derecesini göstermiş diinyaya bir şaheser hediye ctnıiştir 

............................................................................................................................................................................ 
AYRICA : Paramunt " Dünya haberleri " Miki " iri yarı adaml~ r diyarında " 

SEANS SAATLERi Hergün 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 pazar ünleri 1.15 de başlar. 

bu çok yanlııtır. lngiliz, Alman, 
Isviçre, Avusturya ve Skan
dinavya istatiıtiklerine bakı· 
lırsa el işçileri arasında tahri
bat yapan hastalıkların beşeri
yete en pahalıya mal olanı ro· 
mati~madır. Almanyada çocuk 
hastanelerinde romatizm;ıdan 

vefiyat veremden daha az. de
ğildir. lngiliz istatistikleri, ln
giliz sigorta kumpanyalarının 

belini en çok büken hastalığın 
ne verem, ne de ıührevi has
talıklar olmayıp romatizma ol· 
d•Jğunu kaydetmektedir-

·····\L···························· ' : riklr kırıntlları : ~ . ' . ' 
Devlet adaı111 ·I 
Bir devlet adamının J<albl i 

kafasında olmalıdır. , ,,J i 
<Bit incı Na~!J·air· i 

lhtıras azgın bir at gıb'ııı-1 
Adammı yere serinceye eÇ' 
dar şahlanmaktan vaı1' 

mez. /} 
(Arnl'D 

Dünya nas1l düşünecelı~ 1 
rini bilmiyerı mütefekkirJe 
doludur. 

'

Vollairtl •••' • •••••••••••••••••••• •••••••••• 
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{!!!KUlf J!"aiHL&Y1l/ I 
Kış ve iş 

fCHI A~ ~anıra s 

Kamutayda 

insanın düşünücil bir hayvan 
oluşunu "mağara devrinin" in
zivasma ve cumudiyel\!rin don
durucu tesirine atfedenler pek 
çoktur. ilk - yarı insan - geniş 
ormanların meyvalı ağaçları 
üstünde rahat rahat, tenbel 
tenbel sallanırken yer yüzünde 
ani bir tebeddül olmuş, kar 
buz etrafı sarmış.. Yara insan
lar· büyük bir korku içinde 
mağaraların karanlıklarına dol
muşlar .• 

Vekiller Heyeti toplandı 
ı • epru;x••- sıra ti' t ••a ltC*:W& •JJieW ______ ..._ __ 

Başvekilin köşk eo nde yapnlan oplan
tıda gelen son haberler görüşüldü 

Oiinkii n1iizakerel1-'r 

Muallim Nacinin lü~ahnı ka
rıştırırken gözüme (vefa) keli
me.si ilişti. Manasana baktım. 
Aynen ( ıözü yerine getirme 
Ahdinde durma. Dostlukta: 
~uhabbette sebat gösterme. ) 
dıyor. 

Bu l.elimelerin üzerinde ayrı 
ayrı durarak uzun uzun düşün
düm. insanlar birbirlerine bağ
lanmak için (bağ) olarak yal-

Aç ve korkak bir sürü tüy
lü ve tırnakla yarı insanın bu
lanık gözlerle, uzun günler 
birbirJerine bakıştıklarını ta
s~vvur ediniz. Bu bakıı
malardan : ( Konuşma ) ve 
(tahayyül) dediğimi:ı ilk insani 
şeylerin nüveleri belirmiştir. 
Onun için kışan "terbiye edici" 
tesiri nazariyesi pek yabana 
atılır birşey değil .. 

Bir başka bakımdan mede· 
niyet denilen şey, insan oğlu
nun tabiat zoriyle savaşı demek
tir. Tabiatın zorlarından biri 
ve belki de en mühimi bu be
yaz ve soğuk cebf:nnemidir. 

Beylik laflarla kafam pek 
hoş değildir, amma: 

11 Bir cemiyetin teşkilat kud
retini ölçmek için o cemiyeti 
kış mevsiminde mütalaa etmeli,, 
diye bir laf da ben söyleyivere-
yım. 

• • • 
Şimdi kış mevzuu içinde bizi, 

kendimizi bir gözden geçirelim: 
Ev ve elbise itibarile biç te kışlık 
bir 9eyimiz yok .. Eczanelerimiz 
kömürcü diikkinlarından daha 
kalabalık_ On iki kuruşa bir 
kilo kömür almaktansa 39 de· 
rece grip ateıinde rahat rahat 
uzanıp yatmayı tercih etmek 
mecburiyetindeyiz .• 

Kışın "na:zariyeten etli ve 
hamurlu gıdaları bol bol yemek 
lazım,, derler. 

Et altmış, zeytinyağı elli iki .. 
Kim bilir daha neler, daha ne 
kadara ıatahyor. 

insan oğlunun sıfır altında 
elli dereceye yeten gücü, lzmir 
körfezinde muvakkat bir serin• 
Jikle savaşmaktan yılmış, sila
hını poyrazın önüne atmış,eJleri 
cebinde.. Başı düşük, mağlüp 
bir hayalet gibi kışın önünden 
düşe kalka kaçıyor. 

Bizim hareket, fazla hareket 
istediğimiz şehirlerde, sokak
Jarda poyraz fırtınası örfi bir 
idare kurdu. Pek erken tenha
laşan dar sokakların sonunda 
ateşsiz evlerin, ışıksız pence
releri gazete kağıdı ve çuvalla 
kapatılmış ... 

Ve her evde bir "roman,, 
var .. 

Reel, trajik, sosyal bir "ro-
man., •• 

K. ErgUnef 
••• 

U. müfettişler 
Parti işleri hakkında 

göru,ıuıer 
Ankara, 21 (A.A) - Anka

rada bulunan dört umumi mü
fettişin de iştirakiyle DahiJiye 
Vekili ve C. H. Partisi genel 
sekreteri Şükrü Kayanın baş
kanlığında bugün toplanan 
genyönkurulda parti ve Hal
kevleri üzerinde uzun ve fay
dalı görüşmeler yapılmıştır. 

Umumi müfettişler kendi 
mmtakalarındaki bu teşekkül
ler hakkında izahat vermişler 
ve ihtiyaçlara bildirerek ilerisi 
::in direktifler almışlardır. 

Sovyet murahhası noktai nazarımız lehinde gayretler sarfetmektedir 
Ankara, 22 (Yeni Asır - Telefonla) - Vekil- maktadır. 

ler heyeti bu akşam da Başvekil Ismet lnönü- .. Sovyet murahhası, noktai nazanmız lehinde 
nün köşkünde toplanmı1, geç vakte kadar mü- bulunmaktadır Vaz'yet henüz müphemiyetini 
zakerelerine devam etmiştir. muhafaza etmektedir. 

Bu toplantı da Sancak işi etrafında Cenevre Sancalc işinin konseyde müzakeresi, ancak 
temasları hakkında gelen son malumat etrafında gelecek hafta Pazartesi günii öğleden sonra 
müzakerelerle geçmiştir. yap: 1acaktır. O güne kadar konseyde s:mcak 

1stanbu1 22 ( Yeni Asır - Telefonla ) - Ce- işinin halli etrafında müzakere cereyan et-
nevrcden gelen malumata göre, murahhasları- miyecektir. 
mlzla dost devlet murahhashrı arasındaki le- Ş.mdilik vaziyette bir tebeddül yoktur. 
maslara devam olunmaktadır. Dost devletler Noktai nazamnız sarihtir • Hükümet, ilk 
murahhaslara ve bilhassa Sovyet murahhası, defa ileri sürdüğü nnktai nazarandan dönmi-
Türk • Fransız noktai nazarlarını telife çalış- yecektir. ........................... MüŞ.~hiti~·; ..... ·ş;·~d~ ....... b.~ki~~iy~·; ....................... ... 

CM NE ) ew 

Binbeşyüz · Arap~ a eyhaniye'yi 
basmak vazife i verildi ... 

Fransızlar hudutlarımızda mühim hareketlerde bulu
nuyor ve asker gönderiyor. Arapiarı da silahlandırıyor 

Ankara, 22 (A.A) - Gaze
telerin Sancaktan ve Suriyeden 
aldıklara babt:rler Türlder aley
hine harekete geçmek ıçın 
birçok şüpheli ve Türk olma
yan kimselerin teslih ve bun
Jardan çeteler teşkil edildiği 

bildirilmektedir. 
Sancak bavalisine yeaiden 

tes ih edilmiş çerkes bölükleri 
gönderilmektedir. Bundan baş· 
ka bir takım arap çete]'!ri tet· 
kil edilmiş, bunlar da Sancak 
mıntakalarına gönderilmiştir. 

Halep civarında teslib edilen 
bin beşyüz arap'a Reyhaniyeyi 
basmak va1.ifesi verilmiştir. 
Halepte taşnak ermeniler de 
Sancağa gönderilmek üzere 
F rans.zlar tarafından gizlice 
teslih edilmektedir. 

Hudutlarımız civarında Fran· 
sıı.laran itimat ettikleri kimse
lere silah dağıttıkları ve Aneze 
aşiretini de teslib ettikieri gö· 
rülüyor. 

Kırıkhanda taşnaklardan üç 
yüz kişilik müsellah bir çete 
teşkil edilmiştir. Bundan ba!Jka 
hudutlarımız üzerinde Fransız
laran mühim hareketlerde bu· 
lundukları. asker gönderdikleri 
ve Türklerden gayri eşhası 
teslih ettikleri anlaşı1maktadır. 
Şam 22 ( Ö.R ) - Antak-

adan Halep tarikile buraya 
~areket eden müşahitler bugün 
burada bekleniyorlar. Buradan 
Beyrut tarikile Cenevreye gi: 
deceklerdir. Suriye hükümeh 
önümüzdeki hafta içinde kon
seyde Sancak meselesinin mü
zakeresini takip edebilmek için 
Cenevreye bir müşahit gön
dermiştir. 

Suriye, Fransa ile yapılan 
muahedenin tasdikini müteakip 
mecburi askerlik usulünü tat
bik edecektir. 1917 tevellütlü
ler silah altına çağrılacaklardır. 

Fahri Baruti'nin riyasetinde 
bir "lsken<lerun müdafoa ko
mitesi" teşeltkül etmiştir. 

aley
hinde prop1tganda yapıyorlar. 

Şam, 22 (Ô.R) - Dürzilerle 
araplar arasmda derin ibtilAflar 
baş göstermiştir. 

lstanhul, 22 (Yeni Asır • 

Bunlar bilhassa kaçakçılık iş
leriyle meşgul olmaktadırlar. 
Fransız ko'oni zabitleri de teh· 
lükeli oyunlara girmektedirler. 

lstanbul, 22 (Yeni Asar) -
Hükümetimiz, Sancakta olup 
biten işler hakkında yeni yeni 
malumat almaktadır. Tarafı
mızdan asayişi bozacak hiçbir 
şey y:ıpılmamakla beraber 
böyle bir şeylerden tevakki 
olunmaktlldır. Huduttaki her 
kötü hareketten Fransa me
suldllr. 

TeJefonJca) - Haleplen gelen 
haberlere göre, hudutlarımızın 
asayişi bir mesele şeklini al
mıştır. Hududumuza yakın yer
lerde oturanlardan bazıları, 
Fransaya yaranmak jçin bir· 
takım işlere ıirişmektedirler. 

·K~b;~~t;· .. 250· hi~ .. li;~·;~·;fiYi~··y~;;iti·· 
hangarları yapılacaktır 

Londra, 22 (A.A) - Moroing Post gazetesi Kıbrıs adasındaki 
Miki Oqia yakınında birçok yeraltı hangarlara inşa edileceğini 
bildiriyor. 

~oğu. ~kdeniziadeki lngiliı hava kuvvetleri için strateji mer
kezı tesısıne matuf olan bu program 250 bin lngiliz lirasına mal 
olacaktır. Garnizon 2000 mevcutlu olacaktır. 

lrnk petrolunu Hayşaya sevkeden boruların inşasından 
sonra Kıbrıs adasmın aldığı büyük sevkülceyş ehemmiyeti bu 
vesile ile bir kere daha tebarüz ettirilmektedir. 

Lizbondaki tedhiş suikastleri 
Lizbon, 22 ( A. A } - Şehrin banliyösünde üç bomba daha 

patlamıştır. Bunlardan biri bir harp malzemesi deposunda in
fılak etmiş. _ise de ika ~ttiği_ hasar mühim değildir. Polis 
bombalann !f;ıncle pıil!adıgı bınnlarJa civarda oturanların hep
sini tevkif < dcrek isticvap etmiştir. 

ÇOL SILAflŞORLARI 
30 KISII\1 2 DEVJlE 

Suiltast tertibatının kim~n ~ar~fan~an yapıldığmm henüz mey
dana çıkmamış olması tedbışçılerın uç, beş kişiden ibaret oldu
ğu zehabını tevlid etmiştir. 

D.~n akşıı~~i. kabine toplaohsın~an .sonra neşredilen bir 
teblıgde komunıstler tarafından tertıp edılen hu suikastler dola-

Hepsi birden yısiyle alınacak tedbirlerin hükümetçe tetkik edilmiş olduğu 

Fo Du .... NYA HAVADiSLERi bildirilmektedir. KS .._ ı Milli meclis de dün toplanmış ve bu cinai tertibat do1ayısile 

RENKLi OPERET 2 KISIM teessüfünü beyan etmiştir. Reisin teklifi üzerine meclis hükü-
metten bu hususta icabeden tedbirlerin alınmasını istemiş ve 

Bugün L A L E sinemasında hükümetlıı mütesanit olduju hakkında teminat vcrmiıtir. 
~~~~~=-=-~~--....iiiiiiiiiillılliiil ...... -

Ankara, 22 (A.A) - Kamu
tay bugün Fikret Silayıo baş
kanlığında toplanarak belediye 
kanununun 15 r: ci mac!desirıin 
bir fıkrasının tefsiri hakkındaki 
kanun ile Mardin ihtisas mah
kemesinde emekli dördüncü 
sınıf askeri adli hakim Cemi
lin üçüncü sınıfa terfii hakkın
daki mazbatayı müzakere ve 
l<abul etmiştir. 

Askeri ve mülki tekai\t ka
nununun 60 ncı maddesinin bir 
fıkrasınm değiştirilmesi hak
kındaki kanun layihasının ilk 
müzakeresinde encümene geri 
verilmiş olan bir maddesinin 
tadil şekline ait encümen maz
batası tasvip edilerek layihanın 
birjnci müzakeresi ikmal edil
miştir. 

Bugünkü toplantıda Büyük 
Millet Meclisinin 1936 birinci 
kanun ayı hesaba hakkındaki 
encümen mazbatası da okun-
muştur. 

Kamutay Pazartesi 
toplanacaktır. 

Thorez 
günü 

Bitaraflık siyasetini 
tenkit ediyor 

Paris 22 (Ö.R) - Komünist 
partisi milli konferansında ge-
nel sekreter Thorez kollektif 
emniyet ve beynelmilel iş bir-
liği siyasetini reddeden dikta
törlükler sebebiyle vaziyetin 
gündengünc daha tehlükeli ol
duğunu ıöy!cmiş ve lspanyol 
İ§İnin umumi bir ibtilAf halini 
alabileceğini, timdi harplerin 
ilin edilmeyip ansıun patlak 
vereceğini kaydederek llP,anya 
iş1erinde bitaraflık siyasetini 
tenkit etmiştir. 

Bir Arnavut 
tebliği 

Tiran 22 (A.A) - Arnavnt
hık matbuat bürosu, Bari Ar· 
navutluk general konsolosu un 
milli bayram esnasında Türk 
milleti hakkında aleyhinde söz 
söylemiş olduğu 21 llkkiinun 
tarihli ve 4528 numaralı Cum
huriyet gazetesinde neşredi'en 
haberleri kat'i olarak yalanla-
maya salahiyettardır. 

Bu mevhum sözler ne haki
kat ne de Arnavut milletinin 
asil Türk milletine karşı bes
lediği sempati hisleriyle kabili 
telif değildir. 

Sovyetler 
Kongresi daAddı 

Moskova, 22 (Ô.R) - Yeni 
kanunu esasiyi hazırlamak üzere 
toplanan Sovyetler kongresi 
mesaisini bitirerek çahşmalarma 
nihayet vermiştir. 

Hayfa 
Belediye Reisine 

ate, edlldt 
Hayfa, 22 ( Ô.R ) - Bele· 

diye reisi Şükrü, helediyeden 
çıkarken üzerine birkaç el 
silah atılmışhr. Şükrüye bir.şey 
olmamıştır. Siiab atanlar aran
maktadır. 

Lenin'in 
13 ncü yııdönümü 

Moslcova 22 (Ö.R)- Lenin'in 
on üçüncii yıldönümü münase
betiyle bir toplantı yapılmıştır. 
Bu toplan tada Stalin, Molotof, 
Voroşilof, Kalenin gibi devlet 
adamları da hazır bulunmuş ve 
Lenin'in, ondan sonra da Sta
lin'in yaptığı ve yapmakta 
olduğu iıler anlablmııbr. 

mz ( menfaat )i kabul etmeğe 
başJadıklarmdnnberi papucu da 
ma at!lmış olan zavallı (vefa) 
artık ınsan k31plerinde değil, 
lugat kitaplarnıın sahifelerinde 
yaşıyor. insan yüzü şöyle dur-
sun, güneş yüzü bile görmekten 
mahrumdur. 

Ana şefkatlerini, kardeş mu· 
habbetlcrini tereddiye uğratan 
bugüf'lcü bayat kavgalarına, ih
tiras fırtınalarına, menfaat Cli
dişmeJerine bakılacak olursa 
vakf n vefasına bu zamanda: 

- Allah rahmet eylesin iyi 
adamdı. Ne çare ki menfaate 
kurban gitti. 

Demek lazım. 
Bugünün insanlara (vefakar) 

rolünU bile ya bir menfaat mu-
kabilinde veya bir korku bela
sı olarak '>ynıyorlar. ( Evveli 
can, sonra canan ) diyen adem 
oğullarınm elinde icabında ta· 
kılan bir maske olarak kul
lanıla kullanıla hakiki manasını 
kaybeden vefa; adeta lügat ki
taplarının fuzuli şagili oldu . 

Merhum Naci bugün sağ 
olsaydı bu kelimenin manasını 
(enayilerde bulunan akıl nok
sanlağı) diye tashih eder ve eli 
değmişken kitabına ( atlatmak, 
dalavera, vurgun, anafor) ke
limelerini de ilive ed~rdi. Ar
kada11m.. Nah" Hil91i bir şii
rinde: 

Bilmem ki vefa ~adece dil
lerde mi kaldı? 

Diyor. Evet arkadaş yalmz 
bir Jokma koparmak, bir parça 
kazanmak için sadece lif ol
sun diye ... 

A. Murat Çınar 
••• 

Kızıllar 
Kansuda 
·ıerHeyorlar 

Sanı.:hay, 22 (A.A) - Kızıl
lar Kaıı uuan Semıiye doğru 

i.etııyur aı. l;u vaziyet karşı· 

sıııdc1 nn Kay Şekden Nan· 
kine dönmt:sı rica edilmiştir. 
Mareşalın mezuniyetini kısa 
kesmeğe muvafakat edeceği 
zannedilmektedir. 

Kay seride 
Bedava sinema 

Kayseri, 22 (A.A) - Halke
vimiz şimdiye kadar sinema 
görmemiş veya sinemaya git
mek için mali gücü olmıyan 
kadınlarımıza 15 günde bir 
parasız sinema göstermeğe 

başlamıştır. 

T. Rüştü Aras 
Romava gidiyor 

- Başta1aıı J 111cı sa/11/cde -
Roma 22 ( Ô.R ) - ltalya 

hükümeti Montrö anlaşmasına 
iştirake karar verdiğinden Tür
kiye ile doğrudan doğruya mü
zakerelere başlamak üzere Tev
fik Rüştü Arasın Romaya ge
leceği haber veriliyor. 

lstanbul, 22 (Yeni Asır -
Telefonla) - Hariciye vekili
mizin Cenevre dönüşü Romaya 
uğrayacağı hakkında verilen 
haberler teeyyüt etmiştir. Aras 
Romada Kont Ciano ile görü
şecektir. Romac\n Boğazlar an
Jaşmasına ltnlyanın iltihakı 
hakkında yap1lncak müzakere• 
lere ltalyan mahafili ehemmi· 
yet veriyor. Ayni ehemmiyeti 
Ankara mabafili de teyit et• 
miştir. 



~a,.ıre 4 TENi ABIR 
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Fransız matbuatı "Blum,, u ikaza başladı Üzüm kongresi 
'' w }"' k } " k• etrafında bir anket Herşeye ragmen hatır ama azım ı - Başiata/l btrind sahi/ede -

T •• k• • d ti w arasında bir anket yapmağa 

ateşli ve genç ur ıyenın OS ugu karar verdik. Aldığımız c~~ap-
lan peyderpey neşredecegız. 

bazı f edakirlıklara değer,, m_lt::;.~~~~"tic.Z~.~,:: 
og u muharrırlmızın suaHerıoe 

- Baştaıa/ı 1 inci sav/ada -
B) Saat 11,30 da Yugoslav

yanın Paris sefiri ve Cenevre• 
deki başmurabhası Puriç Dr. 
Aras ve lvan Delbosa mülaki 
olarak Sancak meselesinde 
dostane bir şekil bulunmasına 
tavassut etmiştir. Yugoslavya 
başmurabhası uzlaşbrıc1 bir şe
kil bulunması için icabında 
faaliyetini genişletecektir. 

Şimdilik Cenevre atmosf P.rİ 
gayet müsaittir. Henüz ümit· 
ler münkati olmamıştır. Anka
radan Cenevreye gelen haber• 
lere göre Fransız basvekilinin 
Sancak meselesi hakkında yap
bğı teklif Türkiye siyasi mah· 
f~llerinde ve Türk efkarı umu• 
miyesiode "hayret" kelimesiyle 
anlatılıyor. 

Konseyin en mühim hadisesi 
Arasla Delbos arasındaki mü
lakattır. iki saat devam etmiş
tir. Şimdilik Cenevrede yapılan 
tavassutlar arasında bir intizar 
devresine işaret ediliyor. 

Bu intizar devresi Balkan 
antanta ve Küçük antant dost
lanom memnuniyetini mucip 
olmamıştu·. 

Yugoslavya mümessili, Dok
tor Araı ve Sir Antoni Edenle 
mülakahnda Sancak meselesi
nin halli hakkında samimi te-
mennilerini izhar etmiştir. 

KONSEY NEYE YARAR! 
Belgrad 22 (Radyo) - San

cak meselesi hakkında sevin· 
dirici alametler belirmemiştir. 
Akvam cemiyeti konseyinin bir 
emri vakii tasdikten başka bir 
işe yaramıyacağı zannediliyor. 
Eden, bir emri vakii önlemek 
için Litvinof, Delbos ve Ar as· 
la defatla görüşmüştür 

TEMiNAT VERMiŞiZ 
Belgrad, 22 (Radyo) - Ce

r.evreden bildirildiğine göre 
Türkiye murahhas heyeti, Tür
kiyenin Sancak meselesini si
lahla halletmek teşebbüsünde 
bulunmıyacağına dair vuku bu· 
lan teminah Akvam cemiyeti 
mahafiliode ve logiliz heyeti 
üzericde çok müsait bir tesir 
bırakmışbr. lngiliz mahafili, 
Türkiye hükümetioin aki:ine 
hareketini daima takdir etmiş· 
tir. 

DÜNKÜ CELSE 
Cenevre, 22 (Ö.R)- Konsey 

bugün de saat 17 de toplan
mış ve ikinci derecede mese· 
lelerle meşgul olmuştur. lspan
yol meselesi ve ilk maddelerin 
tevzi ve taksimi işi gibi umu
mi mahiyette meselelere şim-

diye kadar temas edilmemiştir. 
lskenderun ve Dantzig me

seleleri bugün bilhassa mü
zakere mevzuu olmuştur. 

Raportör lsveç hariciye nazırı 
Sandler daima Fransız ve Türk 
görüşleri arasında bir uzlaşma 
zemini bulmağa çalışmaktadır. 
Fransanın Ankaraya bildirdiği 

teklifler Türk bükümetince ka· 
bul edilmemiştir. Fakat Fran
sız mahafili bu tekliflerde bazı 
tadilat yapılmasını mfimkün 
görmekte ve bu suretle bir 
anlaşma zemini bulunabileceği 

ümidini izhar eylemektedir. 
Cenevre, 22 (Ö.R) -Sancak 

meselesi hakkındaki miizake· 
reler dün ikinci safhaya gir
ıoiştir. Türk-Fransız delegeleri 
aras1ndaki müzakereler, rapor
tör Sandlerin teşebbüsleri, Ro· 
manya hariciye nazıriyle Yu
goslavya delegesinin Tevfik 
Rüştü Arası ziyaretleri birbi
rini takip etmiştir. Meselenin 
bu devrede halledilmekıizin 
müzakerelere açık tutulması 
ihtimalinden bahsediliyor. 

Cenevre, 22 (Ö.R)- Delbos 
Sovyet hariciye komiseri Lit
vinof şerefine bir ziyafet ver
miştir. Ziyafette müsteşar Vi· 
enot, Fransanın esM Moskova 
sefiri Alfand ve Berlin sefiri 
hazır bulunmuşlardır. 

ARASIN MÜLAKATLARI 

Cenevre, 22 (Ö.R) - Hatay 
meselesinin konseyde gelecek 
hafta içinde ne gün müzakere 
olunacağı malüm değildir. 

Dr. Rüştü Aras dün Eden 
ile görüşmüş, konsey içtimaın
dan sonra da Litvinofla müla
kat etmiştir. 

Bugün hususi mahiyette yeni 
bir toplantı yapılarak Türkiye • 
Fransa noktai nazarlarının ra-
portörün huzuru ile müza
keresine devam olunması bek
lenmektedir. 

KARŞILIKLI SUALLER 
Fransız tekliflerini havi ola

rak Blum tarafından gönderi
len mektuptaki bazı noktalar 
hakkında tenevvür etmek üzere 
Türkiye heyeti tarafından Fran
sızlara bazı sualler sorulmuş ve 
Delbos bu suallere tahriri ce
vaplar vermiştir. 

Bu mukabil sualler ve ce
vaplar üzerinde iki taraf ook· 
tai nazarlarını tespit etmişlerdir. 

Ayrıca iki tarafın hukuk 
mütabassıslara tarafından hu
susi bir içtima yapılarak da
vaya esas olan hukuki tezler 
izah edilmiştir. 
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Halk he plshanenin önUne blrlkmı,: "Hardlnln ida

mını isteriz 1 •• ,, Diye bağrışıyordu ••• 

- Hardi 1 
Ne işle meşgulsün? 

- Boş ... 
- Ne? Boş mu? Kaç sene-

denberi haydutluk yapıyorsun? 
Onu söyle? 

Hardi yavaş vavaş kızmağa 
başlamıştı.. Bütün hayatını 
temiz bir şekilde geçiren 
bir adama karşı böyle bir is
natta bulunmak ne demek olu
yordu? Birdenbire kafasında 
şimşekler çaktl ve kendini tu
tamıynrak, kim oldu2unu bil
mediği bu terbiyesiz herifin 
lizerine yürüdi : 

- Ağzmı topla ..• Haydut se
nin babana derler ... 

Bu vaziyet karşısında büyük 
bir telaşa düşen polisler, der
hal rüvelverlerine sarılarak, 

Hardinin üzerine atıldılar. 
Gangeslerin bu cesaretine 

polis direktörü şaşıp kalmış ve 
adam akıllı sinirlenmişti: 

- Bu hareketinin ae kadar 
ağır olduğunu biliyor musun? 
Dedi. Üstelik bir de inkara ge
liyorsun.. Bizi boş boşuna yor
ma. • Sorduklarımıza doğru 
cevaplar verirsen, emin ol ki 
cezan hafifliyecektir. 

MÜTTEFIKLERIMIZIN cevaben fikirlerini şöylece an-
DOSTANE MESAISl la.tmıştar: 

Konsey azası bulunan dev
letler, bilhassa dost ve mütte
fıklerimiz, lngiltere, Sovyet 
Rusya ve Romanya hariciye 
nazırları meselenin kısa bir za· 
manda halli için uğraşmak hu
susunda büyük bir arzu vt: te• 
mayül göstermektedirler. 

Bugün için henüz sarih bir 
vaziyet yoktur. 
MÜŞKOLA T KARŞISINDA 
Fransız • Türk ihtilafı bazı 

müşkülat arzetmekte olduğun
dan mesele esash bir şekilde 
tetkik edilmeden muvakkat bir 
tarzı hal aranılacaktır. 

Fransa ve Türkiyenin üç 
sene için statükoyu muhafaza 
etmeye razı bükümleri ve Fran· 
sanan 1921 anlaşmasından do• 
ğan Türk hal<larıoı tanıması 
muhtemel görünmektedir. 

FRANSIZ GAZETELERiNE 
GÖRE 

Paris, 22 (A.A) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

Sabah gazeteleri Cenevrede 
yapılan dünkü konuşmaların 
çetioliğinde, henüz bir terakki 

, olmadığında, fakat bu konuş
maların samimiliğinde ve iki 
tarafın bir uzlaşma arzusunda 
olduğunda müttefiktirler. 

Pöti Pariziyen, Jurnal ve 
Övr gazeteleri, gerginlik kal· 
madıgmı, Fransanın hukuk 
siperini bırakarak siyası sa
hada müzakereye b1tşladiğım, 
bizim de Lübnan hariç olmak 
üzere yalnız Suriye - Sancak 
federasyonu veyahut derhal 
tatbikine geçilecek tam bir 
muhtariyet istediğimizi, Fransa
mn bunlara yaoaşmıyarak idari, 
iktısadi, kültürel ve hatta bir 
askeri muhtariyetten ileri ge· 
çemediğini yazıyorlar. 

Pöti Jurnal, Eden, Litvinof, 
Aotenesko ve Puriçin bizi yola 
getirmeğe çalışacaklarını yaza
rak diyor ki: 

Delbosla Vienot Türkiye ile 
devamlı bir mukarenet zaru-
retini anlamışa benziyorlar. 
Türklerin Suriyedeki nüfuzu da 
bizi uysallığa sevkedecek ma
hiyettedir. Ancak Fransada 
logiltereyi hatta Cenevrede 
gazetecilerin ihdas eylediği 

gibi Sancağa istiklal verilme• 
sinin şarki Akdeoizde kuvvet 
müvazenesini bozar sayacak 
olan ltalyayı gayri memnun 
edecek şeyler istenemez. Fakat 
hatırlamalı ki, ateşli genç Tür
ki yenin dostluğu bazı fedakar
lıklara değer. 

Hardinio asabiyeti hala geç
memişti.. Yüksek sesle ko· 
nuştu: 

- Daha nasıl cevap verece· 
ğiz.. Siz laftan anlamıyor mu
sunuz? 

- Peki hakikati söyle •• Mor
gan teşkilahnda vazifen nedir? 

- ! ... 
- Cevap vermek istemi· 

yorsun? Fakat ben pekala 
söyletebilirim.. O vakit teşki· 
latımno içyüzünü ve faaliyet 
merkezlerinizin mevkilerini bi
rer birer bülbül gibi anlatacak-
sımz .. 

* • • 
Polis direktörü gittikten son-

ra, birçok gazele muhabirleri, 
Hardioin bulunduğu odanın 
önüne doldu. Demir parmak· 
lıklı pencereden muhtelif vazi
yetlerde pozlarını çekiyorlar ve 
ardı arkası kesilmiyen garip 
sualier soruyorlardı.. Hardi 
bunların hiç birisine cevap ~er· 
ınek istemedi ve büyük bir 
üzüntü içinde tekrar karyola-

KONGRE MARTA 
KADAR TOPLANMALI 

-Üzüm kongresi mümkün ol
duğu kadar çabık olmalı ve 
faideli kararlarını biran evvel 
vermelidir. Kanaatimce bu 
kongrenin ~ararları da marttan 
daha geç kalmamahdır. Çünkü 
malum olduğu üzere ancak bu 
takdirdedir ki yeni rekolte için 
yeni tedbirlerle hazırlanrnalıdır. 

Kongrenin, memleketin en 
mühim bir mahsulü olan üzüm 
için. vereceği hızlı kararın he
pimizi memnun edeceği şüp
hesizdir. 

- Kongrede neler mevzu
bahs edilmelidir ? 

-İstihsal mıntakalanndan İz
mire gelen üzümlerin tahminen 
yüzde 60 .. 70 i mutavassıtlar 

vasıtasiyle, mütebaki kısmı da 
zürra tarafından bizzat getiril
nıektedir. Fikrimce müstahsil
ler tarafından getirilmekte olan 

üzümler dahilde getirilmeden 
evvel nim standarize edilmeli, 
ondan sonra piya11aya getiril
melidir. Bilahare tam standari
ze de ihracatçalar tarafından 

yapılmalıdır. Mesela burada ya
pılacak standarize boyama, 
temizleme ve taneleri tefrik 
gibi işler olmalıdır. Bunlann da
hilde yapılması maddeten müm
kün değildir. Çünkü müstahsil 
bu vesaite malik. değildir.Kon
grede bunlar tespit edilmeli la· 
zım olduğu gibi dahilden gerek 
müstahsilin ve gerekse muta
vassıbn getirecekleri mahsuller 
taşlı, topraklı vesair mevaddı 
ecnebiyeden iri olmalıdır.Bun· 
ların da kongrece verilecek 
kararlarla kat'i şekilde mene
dilmesi takarrür etmelidir. Bu-
nun. için lazım olan muntazam 
sergi yerleri ve sergilere lazım 
olan kağıt işinin de halledil
mesi icap eder. 

Bundan başka dahilden ge
len üzüm çuvallarmın sıkleti 
tahdit edilmeli ve bunun için 
azami ağarhk 125 kiloyu 
geçmemelidir. A kıi takdirde 
çuvallara 180 kiloya kadar 
üzüm do1durulması üzümün 
ezilerek bozulmaslDl mucip ol
ınakta ve binnetice zarar ver
mektedir. Fazla tazyik edilmiş 
olarak gelmiş olan üzümler 
topaolar haline geliyor ve bu
nun için burada fazla masraf 
ihtiynn ile maliyet fiati yüksel
miş oluyor. 

- Kongre Ankarada mı, 

sına uzandı .• Şimdi yavaş yavaş 
berşeyi idrak etmeğe başlı-
yordu.. Artık esrar dolu 
ruya perdesi gözlerinin önün
den siliniyor ve hakikat mey-
dana çıkıyordu... Evet, karan
lık odada birdenbire karşısına 
çıkanlar, Moganlar değil, po
lislerdi... Herhalde kendisini 
bir Gangesler zannederek, 
bayıltmışlar ve buraya getir· 
mişlerdi •.• 

Şimdi hakikati ~nlatmak ol
dukça güç olacaktı. Öyleya ..• 
Doğrudan doğruya ben bir 
Gangester değilim, bunda bir 
yanlışlık var. Hakikat bu şe
kildedir, diye evden başlıya
rak yer altındaki esrarengiz 
yolu ve bu yolu takibederek, 
Morganların binalar& içine na
sıl vardığını olduğu gibi an
latsa, kendisini şüphesiz se -
best bırakacaklardı.. Fakat •• 
Ayni zamanda polis direktör
lüğü bu esrarengiz yolu gör
mek istiyecek, ve bu suretle 
kendi menfaatleri icahı gizli 
kalması laznngelen bir çok 
şeyler meydana çıkacak v• 
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FUTBOL YILDIZLARIMıZ: 
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lzmir stadının futbol 
ft:..rtisti Göztepeli Fuat 

925 Yılında futbola haşlıyan Fuat ince 
oyunu, kıvrak çalımları ve futbol 

stili ile kendisini sevdirmiştir 
Milli spor bünyemizde faal 

olarak çalışan futbol yıldızlarını 
ele alırken yazıma "Fuat,. la 
başlamayı faydab hnluyorum. 
Göztepe kulübüne mensup olan 
Fuat, bugün Türkiyenin futbol 
müvazenesi içinde cidd~n de
ğerli bir mevki teminine mu
vaffak olmuş bulunuyor. 

ince oyunu, mahirane sıyn
lışları, topa hakimiyeti ve bil
hassa hız almadan meşin to· 
pun önünde büyük bir maha
retle hazuladığı "Cooler,, şut
lari yle alkışladığımız Fuadm 
futbol sahasında görünüşü 925 
senesinde başlıyor. 

Fuat 925-926 senelerinde ilk 
defa Kızılçullu Amerikan kol
le jinde ince oyuoiyle kendisini 
tanıtmaya başlıyor. Filvaki bun
dan önce Reşadiyedeki futbol 
sahasında Cafer ve arkadaşlan 
arasında topa başhyan Fuat, 
orada da küçük boyuna rağ
men sivrilmek istidadını kazan
mıştı. 

926 senesinden itibaren Fu· 
adı olgunlaşmıya başlıyan fut
bol hüviyeti içinde zevkle sey
rediyorduk. Daha o zamandan 
ince çalışmaları, güzel kıvrıbı
lan nazara çarpıyordu. Kollejin 
tanınmış futbol muallimi Mr. 
Favler bu tarihte kendisinin 
futbol oynamasına muanzdı. 
Ancak Fuatta, futbola karşı 
rastladığı yenilmez heves önün
de bunun önüne geçilemiyece
ğioi anlıyordu. Bu tarihlerde 
Fuat, kendisiyle birlikte oybı
yan (Refik Ziya-Albnordu), 
Ali Saim-Altay, Vefik-Altayla 
boy ölçüşecek kadar iyi jestler 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lzmirde mi olmalıdır? 

- Benim kanaatime göre, 
bu kongre Ankarada olmalıdır. 
Kongre Ankarada olursa ve 

kıymetli lktısat Vekilimiz Celal 
Bayar da bu kongrede bulu
nurlarsa çok daha faideli o[ur. 

- lzmir üzümleri için Stan
darize imkanı var mıdır? 

- Fikrimce tüccarlar ara
sında tespit edilmiş ve dünya· 
ca da tanınmış olan ve numa· 

ralarla birbirinden tefrik edilen 
tiplerde standardizasyon zaten 
yapılıyor demektir. Tabii bükü· 
met bunu daha mütekamil bir 
şekilde yaptıracaktır. Bu da 
muhakkak ki hem memleketin, 
hem de biz tüccarların lehimiz
dedir ve muvaffak olması la
zım gelen kıymetli bir teşeb· 
büstür. 

hatta .• ( Sevgili düşman ) bile 
· tehlükeye düşmüş olacaktı . 

Morganlar tarafmdan hap
sedilmiştim, dese, buna kat'iyen 
inanmak istemiyeceklerdi. Çün· 
kü poliıJer karşısına çıktığı za
man üzerinde, bir rövelver var• 
dı ve karanlıkta, onlara karşı 
ateş açmak istemişti. 

Öyle kanşık ve halledilmesi 
müşkül bir mesele için dalmış
b ki, en zor riyazi me~e1eler 
bile bunun yanında sıfu kalır
dı. Ne yapacııkb? Ne söylü
yecektı? 

Robertle Hakkı Sabri aklı
na geldi . . Şimdi büsbütün 
üzülmeğe başlıyordu.. Acaba 
Sevgili Düşman onlara nereye 
götürmüştü? Şimdiye kadar 
geri dönebilmişler miydi? Eğer 
döndülerse, evde kimseyi bu· 
lamayınca, içeri giremiyecekler 
ve büyük bir meraka düşecek
lerdi. Aklına her türlü ihtimal
ler geliyordu Zaten böyle teh
lükeli hadiseler onun içine do
ğardı .. Evet .• Robertle, Hakkı
nın başına mutlaka bir felaket 
gelmişti •• 

- Bitmedi -

Fuat Oöztepe 
yapmaya baılamışh. 

ilk futbol zevkini kolle jde 
alan Fuadı bundan sonra Ti" 
caret mektebinde futbol oy· 
narken görüyoruz. Daha sonra 
Altay kulübü kadrosunda 91 
Altayın üçüncü takımmda o"f" 
nıyordu. Her geçen yıl onuo 
için bir tecrübe vesilesi oluyor 
ve o kendi futbol muhiti için" 
de daima temayüz ediyordu. 

Bu devreyi Fuadm müptedi
lik devresi sayabiliriz. 931 yı" 
hodan itibaren Altayla Göztepe 
arasmda kısa bir tereddüt ge" 
çiren Fuadı Göztepe saflarında 
en olgun şekliyle görüyoruı.1 Artık Fuadın vücudu inkiş• 
ef miş ve l<arşısmda vücudiyfe 
kendisine tefevvuk eden arka' 
daşlariyle boy ölçUşecek valf' 
yete geçmiştir. 

933 yılından itibaren Fuat. 
Göıtepe saflan arasmda kart' 
taraf için korkulacak bir ele

8
: 

man oluvermişti. Çok dikkat 
oynuyor, sert oyuna kaçanlarıll 
karşısında dikkatli oyunuyla 
rol oynamıya başlıyordu. 9~ 
yılında lzmir futbolu için bır 
muhtelit kadrosu hazırlanırkell 
sol iç mevkilnde Fuattan dab• 
münasip bir adama rastlama1' 
mümkün olmuyordu. Bir ı•" 
maolar Nevzat (K.S.K.)ın do,, 
durduğu bu mevkii Fuadıo bale 
fini aratmıyacak bir salibİ" 
yetle doldurduğunu görüyoruS. 
Milli takım kadrosu görüşülOt' 
ken tekrar Fuadan adı etrafınd• 
münakaşalar başlamışta. 

Türkiye futbol milli takunıP" 
da sol iç mevkii için nazırs~• 
olan Fuat artık Halkevleri ek•" 
binin Rusya seyahatine, So\'' 
yellerin Ankara temaslarına, 
Fırst Viyana maçına, Yugoslaf 
milli takımı maçlarına ve nib~· 
yet Berlin olimpiyatlarına iıtı• 
rak ediyor. Bilhassa Fırst Vieo· 
na maçında Sait - Vahap - Fu•' 
üç ortasınıu kurduğu müselle" 
sin en tehlükeli elemanı ol•., 
Fuat, kendısioi lzmirden soPr• 
bütün Türkiyede tanıtıyor. 

Fuatta, hemen pek az fu.~~ 
bolcuda bulunan bir futbol stı 

it mevcuttur. ince oyuouyle b 
futbol artisti oldu~n kadar .,~ .. 

f 
, .. 

zaket ve oeıahetiyle c\c zrtl 
rimizin övüneceği bir futbo'.c~· 
dur. Diyebilirim ki, çok de.' 

k ·çıd onan oyununu seyretme 1 

stada gidenler mevcuttur. rfl 
Semih NaZ1 

. cJ• Not - Yarınkı sayııı:ııı . .. 
Alhnordulu Saidın nasıl yetıŞ 
tiğioi anlatacağız. 

GRiP sALGıNI 
Ölenler çoğalıyor ·p 

Loodra, 22 (Ö.R) - Gr~ 
f .. JeP 

salgıoıodan geçen ha ta o rf 
lerin sayısı 1317 kişiye b• 

1 

olmuştur. 
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JapoJ!.yada buhran var 
Japon kabinesi fevkal~de toplanara~ ?iyet 

meclisini feshetmege karar vermıştır 
Sovyetler bir Japon vapurunu müsadere ve araştırma yaptılar 

T.okyo, 22 (A.A) - Hiikl· f """°...-
melin beyannamesini protesto 
tezahüratiyle karııJıyan diyet 
meclisinin çok heyecanla celse· 
sinden sonra kabine vaıiyet 
hakkında müzakerede bulun
mak üzere toplanmıttır. 

Kabine konseyinden sonra 
başbakan Hirohı vaziyet hak
kında imparatora izahatta bu
lunmak üzere saraya gitmiştir. 

imparator diyet meclisi ce!
sesini 25 lkincikanuna tehır 
etmiştir. 

l.1ehista n nazırıııın ttıı.masları 

Konsey, Dantzigin Al
manlara terkine nıuhali 
Fakat Lehistanın miizahereti Jazımdır 

Siy&saf mahafil vaziy7tin ç?k 
mühim olduğu kanaatındedır. 
Hükümet muhalefetin hislerine 
ve saylavlar meclisinin nOfu
zuna layıkiyle ehemmiyet ver
memiş görünmektedir. 

iş cı!arak meclisin içtimaı Pa
zar& esi gününe kadar talik edi

7 o/t.Jloya alt ılu intiba 
olmıyan bu partilerin hareketi 
pek müessir oJmamışhr. lliğer 
taraftan imparatorun etrafında 
"ıkerlerin bükimet üıerindeki 
nüfuzlarını tahdit etmek ve 

neticesini veren gizli diplomasi 
itirazlarla karşılanmıştır. 

Bazı mabafilin kanaatine 
göre, kabine istifa edecektir. 
Bazıları da hükümetin d;yet 
meclisini dağıtacağı .ayJeamek· 
tedir. 

Tokyo, 22 (A.A) - Kabine 
fevkalida bir toplanb yaparak 
diyet meclisinin yarın feshe
dilmesine karar vermiştir. 

Paris, 22 ( Ö.R ) - Japon· 
yadaki Diyet Meclisinin açıl
ması, Tokyodan gelen haber· 
Jere göre, birçok gllrültlllü 
hadiselere sebebiyet vermiştir. 
Başvekil Hirota, Hariciye na· 
zarı Harita ve bilbasaa Finanı 
bakanı şiddetle tenkit edilmiı· 
lerdir. Bu nazırların verdikleri 
izahat bağırışlarla karfllanmıı· 
tır. Harbiye nazırı General 
Geruşi de çok şiddetli hücum
lara uğramıştır. Bu celsede 
hükümetle meclis arasında çok 
derin bir ihtilifın mevcut ol
duğu belli olmuştur. 

Bu ihtilafın kabinenin hayah 
iizerinde müeHir olması mec· 
buri dcgildir. Zira japonyada 
nazırlar fiilen parlamentoya 
karşı mes'ul değillerdir. Fakat 
Hirota iJe arkadaşlan bilirler 
ki görünüşte de olsa halkı tem• 
sil eden bir rejimin mevcut ol
duğu bir memlekette sonuna 
kadar halkm mümessillerine 
karşı bir siyaset gütmek 
güçtür. 

Bu sebeple başvekil sabah 
Mikadonun yanına gitmiş ve 
şu beyanatta bu!unmuıtur: "ilk -= 

- Git! söyle Mabmudo bı
rakıınlar! diye emir v~rdi. 

Harem kadını, Kösemin ya
nınR kadar sokulup: 

- Sultanım, Mahmut biraz 
daha duna eyi olmaz mı? 

- Hayır! Sen neden bu fi
kirdesin? 

Halayık gülerek: 
- Belki kıvamını bulmamıı

tır.: Dedi: 
- Bulmuştur, hem sana ne 

gerek kadan... Git s&yle ken
disine söylenecek bir devlet 
umuru var, gecikme1i doğru 
değil... 

Dedi. Halayık kapıyı kapatıp 
Mahmudun içerlediği harem 
odasına doiru yürUdü: 

1 

lecektir.,, 
ihtilafın vahim tarafı asıl 

fundan ileri geliyor ki bu ay· 
rılık parlamento ile bUl<ümet 
arasında olmaktan ziyade par
lamento ile ordu arasındadır. 

Birkaç senedenberi askeri 
unsurJar parlamentoyu ve ida· 
re makamlarını aalAhiyetlerin· 
den mahrum etmek ve iş ba
şma doğrudan doğruya itimad 
ettikleri adamları geçirmek id
diasındadırlar. Geçen sene bir 
Şubat ayında çıkan askeri ha
reket bunun bir delili idi ve 

ordu ile parlamento aruındaki 
ihtilafı azaltmak istiyen idari 
şahsiyetler vardır. Bunlann te
sirile orduya karıı nisbe
ten mOstakil parlamento harici 
bir kabine kurulmuıtu. 1936 
Şubattan beri vaıiyet daha 
ziyade gOçleşmiıtir. Zira ordu 
kanuna itaatamn mükifata ola
rak devlet sisteminde ıslahat 
istedi. Bu ıslahat, tekrar halkla 
temasa geçerek hnknmeti şid-
detle tenkide başlıyan siyasi 
partileri her nUfuzdan mahrum 
kılacaktı. Partiler bilhassa as
kerler tarafından mecburi kılı· 

bu ibtiJiliu ilk netice.si olarak 
finans nazırı Havaşi öldürlll
mü~tü. Parlamentoda or'rfoya 
karşı mukavemeti mubaf aza. 
kir ve liberal partiler idare et· nan malt ıiyaıeti tenkit etmiı-

lerdir. BOtçe açığa bir milyar 
miılerdir. Fakat Japon intihap yendir. Diğer taraftan ko-
ıiıtemi ve hldiaeler sebebiyle münizme , bolıevizme karşı 
halk yığınlanyle temas halinde Almanya ile bir pakt yapmak 

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

Benes, mukadderatımıza hakimiz ve 
kinısenin hizmetkarı değiliz, diyor 

Prag, 22 (A.A) - Çekoslovak katolik gençliğinin bir delegas
yonuna hitaben bir nutuk ıCSylemiş olan Benes ezcümle ıöyle 
demiştir: 
-Mukadderabmıza tamamiyle bildm bulunuyoruz. Kimsenin 

bizmetkln değiliz. Harelrltımız daima devletimizin kendi men· 
faatlerine uypn olacakbr. 

Sinopta müthiş fırtınadan evlerin 
bacaları uçtu. Ağaçlar devrildi 

Sinop, 22 (A.A) - Dün akıam batı rüzgirıyle başlıyan fırtına 
gece yarııı bir kasırga halini almış ve sabaha kadar devam 
etmiştir. 

Fırtınanın şiddetinden birçok evlerin bacaları uçmu9, sıvaları 
dökülmüş ve büyük ağaçlar devrilmiıtir. Cıvar iskelelerde bulu· 
nan vapurlar limana iltica etmişl~rdir. lstaobula doğru hareket 
eden Vatan vapuru yoluoa devam edemiycrek limanımıza 
dönmüştür. 

Halayık: 

- De•let umuru varmıt! Am· 
ma da devlet umuru .. 

ıuuda baıka birşey olmuş. 
- Ne demek? 
Diye baliyıkı belinden tutup 

göıüne bakan Kösem Sultan: 
- Ne demek ? diye tekrar· 

ladı •. 
Halayık : 
- Mabmudu koridorda gör· 

düm. 
- E? 
- Koridorda bir cariye ile 

Diye söylenirken, koridorda 
bir patırtı duydu, birdenbire 
olduğu yerde durdu, gürültü
n6n ne olacağını beklerken 

altalta üstOstc boğuşuyorJardı. 
- Nasıl? 
- Sevişiyorlardı! 

Kösem Sultanın benzi at
mııta. Mahmutla " M tnekıe ., kıUD 

görüştüklerini, seviştiklerini bü-
tün safhasiyle gizlice seyretti. 
Onlar sarmaş dolaş ayrılırlar-
ken, dönüp Kösem Sultanın 
odaııaa koştu : 

- Sonra ? dedi. 
- Sonra, onları o halde gö-

rUnce saklandım, seyrettim. 
- Kimdi o cariye ? 
- Menekıe kıı .• 
- Ya!!. 

Ordu şimdi Diyet meclisinin 
derhal dağıtalmaı:nı ve mem
leket ıiyaaelinio erkinıharbi
yenin görlişlerine göre idare• 
sini istemektedirler. Nazırların 
en çoğu ya bu g6riltlere (ı· 
tirik ettiklerinden, yahut or
dudan korktuklarından bu 
telkinleri kabule mü tema· 
yildir!er. Bu tartlar içinde mec
lisin feshi muhakkak gibi gö
rünmektedir. Fakat imparato
run etrafandakiler endişesiz 
dejillerdir. Ordu hUkUmeti 
tamamen eline ahrsa dahili 
ve harici siyaset ne renk 
alacaktır? Binaenaleyh par· 
lamento ve ordu ara11nda 
bir paırarhk hUkOmetini İf 
batında tutmak için gayret
ler sarfedilmekttUlil'. Bu buh· 
.ran neticesinde bu cereyan 
galebe çalmazsa hükümet 
ihtiyatsız sert bir siyaset 
takibeden ordu unsurlannın 
eline geçecekti. 

Tokyo, 22 (Ö.R) - Son ha
berlere g~re diyet meclisinin 
feshine karar verildiği haberi 
tekzip edilmektedir. 

Tokyo, 22 (Ô.R) - Sovyet
ler Vladivostok limanında bir 
Japon vapurunu musadere et
tiler. Vapurda jıpon konso· 
losuna ait çantayı açtılar. Hı: 
dise Japonyada heyecan uyan
dırdı. 

Tokyo, 22 {Ö.R) - japon
yada siyasi buhran devam edi
yor. Mebusan meclisinin feshi 
baberlerina= rağmen vaziyetin 
çok sürprizler ta11dıjı kanaati 
vardır. 

yukarı iki defa gezindikten 
sonra döndü : 

- Bana celladı çığır da 
gel, çabuk! dedi. 

- Kara Aliyi mi? 
- O o!ıun, arkadaıları ol-

sun, hangisi olursa olsun ... . . . . 
. . . . 
Menekıe kızla Mahmut oda· 

nın birisinde sevişerek saatler 

geçiriyorlardı, vaktm ilerledi
ğinin asli farkında değillerdi. 
Menekşe kız, Mahmudun: 

- Kız hadi biraz şarap bul! 
lsrarına dayanamıyarak, ka· 

çamak bir gidiş, kaçamak bir 
el çabukluğile odaya şarap sof
rasını kurmuştu. Artık kızda 
dayanmak, mümanaat etmek 
takalı uçmuş gitmif, kendini 
bu aşk dalgasına koyuvermiıti. 

Danlzieden bir [!Öıünüş 
Cenevre 22 ( Ô.R ) - Le- J . t• Ş t kd' d . 

11 mıı ır. u a ır e sı,. 
hiıtan hariciye nazıra Bek bu ekalliyetlerin himayesi riW 
akpm Delbosla görllıt:cektir. meseleler Milletler Cemi-
Lebiıtan hariciye nazırı sabah yetinin salahiyeti bıriciade 
konsey . tarafından Dant:ıig kalacağından naıiler basımla· 
meıeleıınde raportör tayin rına karşı alacakları tedbirlerl. 
edilmiı olan Edenle g<Srüşmllş- fiilen hükümeti ellerine ala· 
tnr •. iki ~evle~ adamı serbest caklardır. Konseyin ekseriyeti 
ıehırdekı l aııyetin bütünlüğü- Dantzigi böylece fiilen Almaa• 
nü ve Lehistan baric'ye na- yaya terke muhaliftir. Fakat 
zırının bu hususta gerek bu muhalefetin müessir otm.. 
Danbig blikümetinin, gerekse için Lehistanın müzahereti 
Almaoyanıo mümessil!erile yap- şarttır. Zira bu mesel .. e 
hjı girOımeleri tet"ik etmiş- Lehistan cemiyetin biricik icra 
ferdir. Konseyde Dantzig rejimi vasıtası olup bilhassa on• 
hakkında teklifler yapılacak, mOttefikleri bu işte alikadar-
teklifJer lngiliz hariciye naım- dır. Bu sebeple verilecek ka· 
nan bUUln dikkatini çekmek- rarm mesuliyeti bilhassa Belcia 
tedir, zira lngiltere bu ~erbcst elindedir. 

şehirde Milletler cemiyetine Polonyanın Dantıig şehriai 
ait hak ve imtiyazların bozul- Almanlara terke razı olup ol-
mamasına pek itina göster· mıyacağını görmek bu suretle 
mektedir. mümkün olacaktır. 

Cenevre, 22 (Ö.R) - Dant- •• .---------•• 
zig meselesinin müıakcresinde 
Lebiıtanın · alacağı vaziyetin 
kat'ı bir tesiri olacaktar. Mil-

letler Cemiyeti ile Dantzig 
Senatoıu arasındaki münase-

batm tanzimi için !enato, mü
zakereye memur edilen de 

Lehiıtandı, serbest şehir sena
toıu MiUetler Cemiyeti fevkal· 

ide komiserinin Dantzig şeh· 
rinin dahili işlerine karışma· 

masını ve sadece harici sıya· 
ıetini idare etmesini iste-

arza 

raıııp kapıyı arkasından kilit
lemişti, kapunun vurulması Uıe
riı e ikisi de birdenbire durdular 
ve ıultular. Meneşe k•ı idcta 
ıolmuştu, Mahmudun ağzına 
eı;ni kapatıp: 

- Su11I Diye yavaşça fml
dadıktan sonra ayağa kalktı, 
parmaklarının ucuna basıp ka
pıya doğru yürürken kapı bir 

daha ıiddetle vuruldu. Bir 
harem ağasınıa aeıi, ince ince 
kapıoan ark&11ada çınladı. 

- Kız! Kıı Menekşe aç ka
pıyı! 

Su yok... Menekte kapıya 
kadar geldi, kulağını kıpıy:ı 
dayadı. Kıpı yine vuruldu. 

- Kız Menekşe ben geldim. 
Kız Melek kalfam tanıyama
dın mı? Aç hele söyleyeceğim 
var .. 

Fransızca 
Hususi ders almak 

lsHyenlere 
Framnzca tedris usulü çok 

mükemmel ve tecrübeli bir 
zat hususi der• vermektedir. 
Çocuklarına miUabuııs \'8 

ciddi bir muallimden dera 
aldırmak iıtiyen babaları• 
nnarıdikkatlerini celbederiı. 

Yeni Aıır'da { Yakup Ke
nan ) adresine müracaat edil· 
melidir. l-8 (133) S-6 -diği sırada bu kapı vurması-. 

haremağasının ince sesini di• 
lerkcn arada bir takım ft1ılb-
lar da geçti, döndü: 

- Mahmut! Çabuk, çabalr 
kaçalım! Diye fısıldayarak 
ayakta heyecanla ne olacağı• 
bekliyen Mahmudun kucağına 
atıldı. 

- Nereye kaçalım, nerdea 
kaçalım? 

Diyen Mahmut etrafına göa 
gezdirirken odanın sağ tara· 
f ında perdesi at•iıya kadar 
sarkmış bir yer görünce elini 
uzatıp: 

- Burası kapı mı? Menek
şe? 

- Sultanım ! Mahmut yok 1 
Hem r.. 

Diye sustu. Köıem Sultan 
heyecanla üzerine yürüyüp : 

- Hem ne? Ne demek Mah
mut yok? 

- Evet! Sonra sultanım be-
raberce gittüe.. 

- Nereye? 
- Kim !biffr? 

iki genç tam sevginin kıva-

1 
ma gelmiş tatlı aeviımeleriyle 
birbirlerine sarılıp, içtikleri ıa-
rabm mezesini dudaklarından 

1 alırlarken, kapıları vuruldu. 

-Güm! Güml Gümmrr.I.. Kız 
aç! Yoksa haber veririm kapıyı 
kırar içeri gireriz. 

- Amannn! Koşalım, evet 
kapı! Diye Mahmudu kolundaa 
tutup sürükledi, perdeyi açap 
kapıya vardı, fakat o kapı da 

ı
. .kilitli idi. Menekıe kapıyı zo,.. 
layıp açamayınca: 

- Anladım. 

- Dar bele 1 V allabi Mala- Kösem Sultan bir •••iı bir Menel&ıe luı ibtiyath dav-
- Kız ıeı Yersen al. 
Menekıe kapıya kulak .er-

- Anahtarı bende idi, nere
ye koydum! 

-Somı Var-
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mektubun da m tnini 

Ankara 21 (A.A) - Sancak hakkında bir 
Türk-Fransız muahedenamesinin akdine esas 
olmaya hizmet edecek prensiplerin ifadesini 
muhtevi olarak 11 kanunusani 1937 de hükü
metimiz tarafaodan Fransız başbakanına verilen 
muhtırayı aynen neşrediyoruz. 

Davamızın azımkar koruvuculawıdan lsmei /il llU 

1 - Suriye, Lübnan ve Sancak üç confedere 
devlet teşkil eder. 

2 - Aşağıdaki müşterek işlerde confedera
tiona bırakılan salahiyet mahfuz kalmak üzere 
her devlet kendi hakimiyetini tam ve mükem
mel olarak muhafaza eder. 

A- Diplomatlar ve konsoloslar göndermek 
ve kabul etmek suretiyle temsil dahil olduğu 
halde harici münasebetler. 

B- Confedere devletler arasında gümrük 
ittihadı. 

C- Meskiikiit birliği. 
3 - Confederationun merkezidir. 
4 - Confederationun yukarıda zikredilen 

müşterek işlerine müteallik masraf ara confedere 
devletler arasında her birinin nüfusu niı:ıbetinde 
ifraz edilecektir. 

5 - Confedere devletler parlamentoları tara
fından müsavi adette intihap edilecek murah
haslardan mürekkep bir komite confederationun 
müşterek işlerinde icra kuvvetini haizdir. 

Harici münasebetlere ve müşterek masrafla
rın ifrazına ait bütün meselelere mütedair !ta
rarlar itti hadı arii ile itti!ıaz o.unur. 

Confederation devletlerinden birinde tatbiki 
o devlet mevzuatı kanuniyesinin tadilini müstel
zim kararlar için de ittihadı ara lazımdır. Diğer 
bütün mukarrerat için ekseriyet kafidir. 

cevaben gönderdiği 
• aynen neşre ıyoruz 

cak ve müddetleri inkin edince temdit edile
bileceklerdir. 

8 - Confedere devletler meyanında Sancak 
gayrı müscJlah daimi bitaraf bir hale konmuş
tur. Orada hiçbir mecburi askerlik hizmeti ih· 
das olunamaz. Hiçbir askeri istihkam yapıla

maz. Ve dahili emniyetin iktiza ettirdiği tesli
hattan gayrı hiçbir teslibat ikame ve idame 
edilemez. 

9 - 1921, 1923 ve 1926 munhedotının San· 
cağa taalluk eden ahkamı yerine kaim olmak 
üzere bir Frans z - Türk muahedenamesi ak· 
dolunacaktır. işbu muahedename confederatio• 
nun ihdası ile tarzı faaliyeti hakkkındaki ah· 
kamdan maada Türkiye ve Fransanın Sancağın 
mülki tamamiyetini hariçten gelen öteki iki 
devlet dahi hergfına taarruz, ihlal ve müdaba· 
leye karşı müştereken ne suret ve şekillerde 
zamin olacakları tespit gayesine matuf ahkamı 
ihtiva eyliyecektir. 

10 - Bundan maada bu hu!ustaki teminat 
Sancağın bitarafJığma ve muahedenin tayin ey· 
!ediği statuye dahi şamil olacaktır. 

h a s z f,aşv 'kı ı Leorz Blum 
11 - Türk - Fransız muahedenamesi isken

derun limanında 20 Teşrinievvel 1921 tarihli 
Türk - Fransız itilnfnamesine ilişik imza proto
kolunda münderiç olduğu veçhile Türkiyeye ta
nınacak bak ve faideleri tasrih eden bir mad
deyi dahi ihtiva edecektir. 

12 - Sancak yurddaşlan devletin ana yasası 
Cemiyetçe itttihaz olunan bir kararın confo- hakkında rey"ni verecek olan ilk parlamentoyu 

dere devletlerden birinde mevkii tatbika konul· intihap edeceklerdir. Bu yasa mecburi olarak 
ması için bir kanuna lüzum görüldüğü takdirde vicdan serbestisini ve din serbeslisini tasdik 
o karar ancak alakadar devlet parlamentosu ve ilan edecektir. 
tarafından ona dair hükümler kabul olunduktan Bundan maada devletin cumhuriyet şeklini ve 
sonra icrası mecburi bir kuvvet iktisap edebilir. Türkçe olacak olan resmi dilini tesbit eyliye-

6 - Confedere devletlerden her biri diğer· cektir. 
leri nezdinde hir irtibat memuru tarafından ilk parlıamento intihapları Türkiye ve Fransa 
temsil edilir. arasında akdolunacak bir itilafnamei mahsus ile 

7 - Konfederationun müşterek işlerini ala- tayin olunacak şekil ve surette vukubulacakhr. 
kadar eden muahedeler icra komitesi tarafından 13 - Yukardaki maddenin hükmüne göre 

halen yabancı bir tabiiyeti haiz olmıyan bizzat 
müzakere ve akdolunup üç devlet parlamento· 
larının her biri tarafından tasdik edilir. veya babası Sancakta doğmuş olan ve bir de 

20 Teşrinievvel 192 l tarihinde orada yerleşmiş 
Maamafilı şuraın mukarrerdir ki confederati- bulunan her şahıs Sancak'ın yurddaşıdır. 

onun iadesi sırasında mevcut olan siyasi mua· 14 _ Sancak'ın ana yasası ancak Türkiye ve 
hedenameler, Yani Fransa-Suriye, Fransa-Lüb- Fransa hükümetlerince tasdik olunduktan sonra 
nan muahedeleri mer'i olmakta berdevam ola· mer'iyete konabilecektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fransız Başvekili tarafından gönderilen mektubun metni 

Ankara 22 (A.A) - Fransa Fransaoın 1921 senesinde azası bulunan ve ona merbut 
başbakanı Blum tarafından mandater bir devlet sıfatiyle olan iki devlet arasındaki ıi-
11 1-~37 tarihi\ muhtaramıza müzakere ettiği mütalaasında- yasi mahiyette bir ihtilafın on 
cevap olarak gönderilen yım. 1921 muahedeleri tatbiki· birinci madde mucibince hallini 
19-1-1937 tarihli mektubu aşa· nin mandanın tamamen icrası aramasını memnuniyetle kabul 
ğıda aynen neşrediyoruz: suretiyle Fransa tarafından te- ediyorum. 

min edilmediği müddetten iti- FRANSA KONSEYiN 
Mesaimin ve düşüncelerimin 

neticesi şudur: 
Tamamen Juridique noktai 

nazarmdnn meseleyi mülahaza 
edersem Fransız hükümeti ta
rafından Cenevrede müdafaa 
edilen tezi iltizam etmek mec· 
buriyetinde kalacağım. Lozan 
muahedenamesinde mevzuu
bah! hakimiyetin terki Sancağa 
taallük eden kısmı için cons
titutitonnel bir mahiyet arıet

miyor, fikrindeyim. 

haren Sancak istiklalini istil- KARARINİ KABUL 
zam edeceğini zannetmiyorum. EDECEK 

Lakin Juridique sahada iti
Jaf ın temininin müşkül oldu· 
ğunu tecrübe göstermiştir. 
Binaenaleyh itilafı başka bir 
sahada aramak lazımdır. Ve 
bu mülahaza iledir ki cemiyeti 
akvam rolünü derpiş ediyo
rum. 

Cemiyeti akvam bizim malik 
olmadığımız tam ıerbestiye 

maliktir. Cemiyeti akvamın 

Fransa hükümeti raportörün 
kendisine verilen mandayı en 

vasi surette kullanmasına hiç 
bir suretle mümanaat etmiye
ceğini konsey tarafaodan veri
lecek kararı kabul edeceğini 
beyan eder. 

Bu kararı aramızda şimdi
den hazırlamak mümkün mü-
dür? Bunu kuvvetle temenni 

er 

Medrid, 22 
(Ô.R) - Mü
dafaa komitesi 
tarafından dün 
akşam 21,30da 
neşredilen teb
liğdir: 

Merkezde ha
fif faaliyet.Cum 
huriyet kuvvet
leri tahkim iş-

lerine devam 
etmektedirler • 
Tayyareler ke
şifler yapmış· 
lardır. Üç asi 
Valdemoro hat 
Jarımıza iltica 

d 
•• 

etmişlerdir. Taj nehrinin cenu
bu, GuadaJaraha cephesinde 

ve Naval Morenoda top ateşi. 
Madrid cephesinde mühim bir 
şt:y yok. 

23 Kanunusanı 1~-07 

o 
ar a yak n 
şe irden ç karılıyor 

A1adndın Ümvusıte mahalltsı 
arasında irtibata memur edil· Nasyonalist harp gemiJerine 
miştir. kara sularında ecnebi vapur· 

Roma 22 (Ô.R) - lspanyol lara ve hükümetçilere ait gemi· 
Fasından Hacca gidecek kim- Jeri tevkif ve taharri etmek 
seferi hamil bir vapur Potez emri verilmiştir. Bu emre uy-
sisteminde bir tayyare tarafın- gun olarak hükümetçilere ait 
dan bombardıman edilmiştir. 7 k f 

ahalinin tahliyesi sür'atli hir vapur tev i ve Ceutaya 
• 

1 
K Hacı namzetlerinden bir çoğu nakledilmiştir. Bu tüccar gemi-

Madrid 22 ( Ô.R ) - Sivil 

seyır e devam etmektedir. a- bombalardan yaralanmış ve ba-
t 1 d M d 

·d · ı · leri asiler tarafından yardımcı 
a onya an a rı otorıte erıne zılan da yaralarından ölmüş· 

d 
harp gemisi haline sokulacak-

yar ım için gönderilen otokar• lerdir. 
Ô R 

tır. 
lar gelir gelmez hemen faali- Roma 22 ( • ) - General Roma 22 (Ô.R) _ ispanya 
yete geçmişlerdir. Otuz otokar Göring bu akşam Romadan bankasma ait olup Fran~aya 
muhacir dolu olarak Katalon- Londraya hareket edecektir. gönderilmiş olan altın mevcu-
yaya hareket etmişlerdir. Bu Alman Hava nazın bugün Mus- dunun bir lspanyol vapuriyle 
suretle 750 kişi tahliye edil- ıolini ile son bir mülakatta Odesaya nakledileceği haber 
miştir. Diğer 30 otokar Madrid bulunmuştur. alınıyor. Bu kıymetli yük 22 
ile en yalun tabliye istasyonları Roma 22 (Ô.R) - hpanyol ton altından ibaret olacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ederim. Benim temayül göster-
diğim düşünceler şunlardır: 

Zannedersem tamamen ayrı 

iki mesele mevcuttur. Fransa 
ve Suriye muahedesinin tatbi
ka vazından itibaren Sancnkta 
tatbik edilecek kat'i statu ve 
ara devrede tatbik edilecek 
rejim. Bunlardan birincisi en 
mühimidir. Fransa Suriye mu
ahede5inin tntbika vazından 
sonra Türkiye cumhuriyetinin 
1921 muahedelerinin tatbikı ile 
yakınen allıkadar olması sizin 
noktai naznrmızdan meşrudur. 

Ancak bu muahedelerin tatbiki 
Fransa devletiyle ayni gayeyi 
güden Suriye devleti tarafm
dan yalnız olarak garanti edil· 
mey"p ayni zamanda mandater 
devletin 1921 de namına hare
ket etoıiş olduğu Cemiyeti 
Akvam tarafından da garanti 
edilmesi iktiza eder fikrinde-
yım. 

BLUMUN ÇIKARDIGI 
NETİCELER 

Binaenaleyh Cemiyeti Akva• 
mın 1921 muahedelerinin tat-
bikiyle mükellef kalacağı mü· 
lahazasındayım. Bundan şu ne
ticeyi çıkarıyorum : 

Fransa - Suriye muahedesinin 
sonra dahi yalnız Sancağa 
münhasır olmak üzere man
danın bir nevi devamı müli· 
haza olunabilir. Manda dolayı
siyle Sancakta hususi bir rejim 
tesis edilir. Ve Cemiyeti ak
vamın gösterec~ği bir Haut 
Commissairc! neşrolunur. Bu 
Haut Commissaire tabiatiyle 
Fransız olacaktır. Bu sugges
tion bana mühim görünüyor. 
Ve hükümetinizin esas gaile-
sini karşılıyor zannederim. 

Diğer taraftan Fransa ken
disini istihdaf edecek devle!e 
geçen taabhüdatı Türkiyeye 
tecdit ve garanti edecektir. 
Ara devrede tatbik edilecek 
rejime gelince, bu rejim de
vam ettiği müddetçe Türk 
ahalisi için endişenizi mucip 
bir şey yoktur. Bu ara rejim 
kat'i rejimi hazırlıyacak bir 
şekilde tanzim edilecektir. Yani 
Sancağı şimdiden tamamen 
ayn bir entite olarak göstere· 
cektir. 

idari ve kültiirel usuller, Is-

Denizli Halkevi 
faaliyetini arttır yor 

Demzlı flalkerı ~1üzik komilesının açlığı müzik dC1slewıe devam genç/fi 
Denizli, 22 ( Özel ) - Dört kaydedilerek bedava Halkevi-

haftadanberi Halkevinin 9 şu· 
besinin komite üyeleri pazar 
günleri ilbay ve parti başkam 
Ekrem Engür'ün başkanlığı al
tında toplanarak Halkevinin 
faaliyetini artırmak için bircok 
kararlar verilmiştir. Her ko
mite önümüzdeki altı ay için 
birer çalışma programı hazır
lamıştır. 

23 şubattan itibaren neşriyat 
komitesi (inanç) adlı bir aylık 
mecmua çıkaracaktır. 

Gösteri komitesi 7 şubatta; 
28 şubatta; martta; 23 nisanda 
Halkevi salonunda piyesler 

nin temin ettiği dıkiş öğretme· 
nicin gösterdiği metotlar dahi· 
Jinde haftada dört gün olmak 
üzere bu kurs 6 ay devam ede
cektir. Buraya devam eden 
kızlarımız çok istifade etmek
tedirler. 

Müzik komitesinin açtığı mü
zik dersanesine 45 genç kız 
ve erkek devam etmektedir. 
Bu gençler, arasıra öğrendikle
ri parçalar üzerine halkevi sa
lonunda halkımıza konserler 
vermek suretiyle alınan iyi ne
ticeleri eserleriyle ispat et
mektedirler. 

temsil edecektir. Kurslar komitesi cezaevin-
Kurslar komitesi : Genç kız- deki mahkümlara alfabe; sağ-

lara mahsus bir Dikiş • Nakış lak bilgisi dersleri vermektedir. 
dersanesi açmıştır. Elli talebe BUrhan Saraçoğlu 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
kenderun limanının gayri as- Ve tekrar ediyorum. Böyle bir 
keri hale ifrağı ve Türk bükü- kararı peşinen kabul ediyorum. 

· fı d · · ı· h k Tek bir kaygum vardı ve 
metı tara n an ıstıma ı a - d Ih ·ı-r h k"k-var ır. ha ımızın a ı ı se-
kında size her türlü satısfacti-

on verilecektir. 
Kalan yegane nazik nokta

lar Gouverneurun sureti tayini 

meselesi ki bu işe mandater 
komisyonu müdahale edebilir, 

zannederim. Ve Suriye mecli

sine Sancak mebuslannın işti· 

rakidir. Lakin cemiyeti akvam 

konseyinin bu hususta bir su

reti hal veya bir uzlaşma metni 
bulamıyacağını zannetmiyorum. 

beplerini anlamak ve buna 
çare bulmak. Bu çok dikenli 
meseleyi memleketlerimiz ara
sında daha dostane bir takar· 
rüp vasıtası yapmaktır. 

Size söylediğim gibi juridi-
que ve politique mülahazattan 

ziyade bu dClstluk endişesidir 
ki tecrübe ile sabit olduğu 
iizere geçitsiz ve çaı pışmadan 
işleyemiyccek olan konfederas· 
yon projesinden beni çekindi· 
riyor. 
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işçiler Birliğinin 
nesi kaldırılıyor 

ecza
mu? 

Tavan da buna benzer bir 
ap verdi. Dük Danjo da 
·ukacılar cemiyetinin baıına 
en Mareşal dö Monmorao

in kralı öldürmek üzere 
knolara iltihak edeceğini te• 

·n etti. Gonde lilzumsu:ı bir 
gınlık eseri göstererek ami

elleriyJe boğmağa hazır ol
ğunu söyledi. Katerin soru
rda. Oğlu sapsan kesilmif, 
yaz dudaklarını asabiyetle 
etirken kraliçe ıöz aldı: 

- Şevketlim burada topla
n bizler ve bütün hıristiyan

ilemi, bizi kurtaracak bir 
elimeyi bekliyor. 
Şarl: 
- Amiralin öldürlilmesini 
• istiyorsunuz, diye sordu? 
Hazır bulunanlar hep bir 

ğızdan bağırdılar: 
- Girsinl •.• 
Kral iskemlesinden kalkarak 
zünden akan terleri elinin 
rsiyle silerek odanın içerisin

e gezinmeğe başladı. Katerin 
• ıunun en küçük hareketini 
• e gözden kaçırmıyor. Onu 
kip ediyor, ve elini kuşa
nda asılı hançerin kabzesin

en ayırmıyordu. Kaılan çabk, 
tö1. bebeklerinden ateş fışkı
rıyordu. Belki de içinde ken• 
tlisine llyık olmıyan böyle bir 
evladı öldürmek, hevesi vardı. 

Dokuzuncu Şarl kendi ken• 
tliıine bir ıeyler mınldanarak, 
abanozdan yapılan bir ıstavruz 
-.zerine ç11.lnlm11 l11an1n heykeli 
lnünde durdu. 

Isa ile Fransa krah birbir
lerine baktılar. Katerin bu fır
aalı da kaçırmadı. Bir iki adım 

eri atılarak iki kolunu ıstav
ruza doğru kaldırdı. Heyecan• 
dan boğulan, kısık sesiyle ba
kırdı: 

- Ey aıiı Peygamber bana 
lanet et ... Senin koyduğun esa
ıatı tahkir eden, emirlerini ye
rhıe getirmiyen, mabedini yık
mayı düşünen bir evJldı kar
nımda taşıdığımdan dolayı bana 
lanet et ... 

Saçları dimdik kesilen Şarl 
geri çekilerek homurdandı: 

- Madam... Dinin kudsiye
tini tahkir ediyorsunuz. 

- Bana linet et... Fransa 
kralını ikna edecek söz1er bula
madığımdan dolayı bana linet ... 
Oğlumun zaif ahlakından do· 
layı, dinsizlerin galibiyetini gör· 
mektense vücudumu köpekler 
parçalasın. 

- Yetişir ••• Yetişir Madam .• 
Ne istiyorsunuz? 

- lsa düşmanının ölümünü. 
- Amiral Kolininin öyle mi? 
- Evet... Görüyorsunuz ya, 

siz de onun adını söyliyorsu
mu. Evet ıevketlim hepimiz 
g :bi siz de onu biliyorsunuz. 
Uzun savaşlar aşarak altı bin
den fazla kahramanın ölümüne 
sebep olan bu riyakar herif 
bili Pariste yanındaki yılanl~n 
tahrik ile meşguldür. Mukad
des dinimizin jmbasını düşünü
yor. 

- Madam... Bu benim mi
safir imdir. Onu öldürürsem be
nim için namussuzluk olur. 

- Eğ€'r yaşarsa, hepimiz ce· 
henneme g ' deceğiz. 

Gondi, canını kurtarmak için 
ltalyaya kaçmak; Bırag kendi 
arazisine çe~ilmek arzularını 
bildirdiler. 

Mareşal dö Tavan da arhk 
kılancmı dük Dalbc teslim et
mek ricasında bulundu. Katerin: 

- Gidiniz.... Hepiniz gidi
niz .. Fr. nsanm çocukları göç 
etsinler, felal:et. .. Şarl; d .klrnt 
et senin yanında ynlnız anan 
kalacaktır. Dins'zler seni öldü
rütlerken ben sana sarılacak 

ve birlikte öleceğiz, dedikten 
sonra, oğlunun yanma yakla
şarak kulağına ilive etti: 

- Hükümeti, Hüknolar1n 
elinden kurtarmak için Hanri 
dö Gizin kral ilin olunmasın· 

dan evvel ••• 
Şarl boğuk ve kısık sesiyle 

haykırdı: 

Güzel bmirimizde C. H. P. 
mizin yarattığı bir işçi ve esnaf 
birlikleri federasyonu var ki, 
bu teşekkiil Türkiyemizin } e
gane teşekkülüdür. Ve şimdiye 
kadar yaptığı yardımlarla ifti .. 
har edebilir. Birliğimiz cüzdan 
sahibi üyelerine ve efradı aile
sine mevcut talimatname mu-

cib\nce sıhhi ve sosyal yardım
lar yapmaktadır. 

Doktorlanmız müracaat eden 
her hastayı muayene eder. Bir-

Jen ilaçlar hariç eczanelerden 
tedarik edilecek o!ursa (ki bu 
hemen kuvveden fiile çıkmak 
üzeredir) birliğimiz bugünkü 
varidatiyJe kat kat artacak olan 
bir masrafı kapatamıyacağı için 
yardımlar azalacak, binnetice 
işçi ve esnaf bundan müteessir 
olacaktır. işçi ve esnafımızın 
alın teriyle kazandığı ve seve 
seve birJiğimize verdiği aidat
lardan temin edilen bu paranın 
üç beş kişinin teklifi üı:erine 

- Onu mu istiyorsunuz. .• 
Hepiniz onu mu istiyorsunuz? 
Öyle ise öldürünüz. Amirali öl
dürilnüz .. Misafirimi öldürünüz. 
Babam diye hitap ettiğim ada
mı öldürünüz... Fakat bn na
mussuzluğu yaptığımdan dolayı 
beni takbih edecek bir Hükno 
kalmama~ için F ransada bulu .. 
nan bütün protestaolan öldürü
nüz.. Hepsini öidürünüz... Öl
dürünüz. 

BirJiği zarara sokacak şekilde 
lik eczanesinde bulunan ilaçlar sarfedilmesi tabii doğru bir 
verilir. Mevcut olmayan ilaçlar teY değildir. Eczanenin muba-

Kral müthiş bir heyec'an içe· 
risinde çıldırmış gibi idi. Ağ
zından son kelimeler dökülür
ken uzun bir kahkaha da sa
lıverdi. 

da hariçteki eczanelerden te- fezasında menfaat vardır. Yı-
darik edilir. kılmak üzere bulunan bir cum-

Birlik 936 senesinin son 10 huriyct eserinin bekasını temin 
ayı içinde ltendi eczanesinden etmek maksadiyle alakadarların 
29000 üyesine 5000 lira kıy- dikkat nazarlanm çekmenizi 

Katerin ve Mareşal Tavan 
büyük bir ıstıraptan kurtulmuş
lar gibi "nihayet,, kelimelerini 
mmldanara k sevinçlerini gizli· 
yr.mediler. Kral geçirmekte ol
duğa buhranı karşılıyabilmek 
için çok uğraşmışsa da buna 
muvaffak olamadı. Bir koltu
ğun üzerine düıtü, yıkıldı. 

metinde ilaç vermişken kendi derin ve sonsuz saygılarımla 
eczanesinde bulunmıyan ilaçlan rica ed~rim. 
hariç eczanelerden tedarik et- Sütçüler Kurumu Başkanı 
mek için de 5000 reçete için Yeni Asır - Aldığımız mek-
4700 lira sarfetmiştir. tubu aynen yazıyoruı:. Bu işçi 

Yukarıda gösterHen bu ra- vatandaıın verdiği rakamlar 
kamlar aza adedine nisbetle doğra ise ecnneyi kaldır-
yapılan yardımın birlik eczanesi makta nasıl bir menfaat ta-
marifetiyle yapılmasının birliğin 83vvur edildiğini biz de anla-

Mecliste hazar bulunanlan 
Katerin diğer bir odaya gö
türdll ve Mareşal Tavana ıu 
emri verdi: 

menfaati icabı olduğunu göste- yamıyoruL (5000) reçete için 
rirken merkeı: heyetimizden (4700) lira sarfeden Birlik yarın 
birkaç kişinin teklifi üzerine otuz bin reçeteyi hariçte yap· 
birlik eczanesinin kaldınlmasına tırmık için alb kat bir masraf 

- Haydi gidiniz... Kralın 
dini ve hükümeti kurtarmağa 
karar verdiğini Dük dö Gize 
haber vermeğe siı:i memur edi
yorum. 

doğru adım ahlmışhr ki bunun ihtiyanna yani takriben otu:ı 
hiçbir zaman doğru olamıya- bin Jira ıarfına mecbur kala-
cağı kanaatindeyim. cakbr ki Birliğin bugünkil va-

Eğer birlik eczanesi kaldırı- ridab b6yle muazzam bir yüke 
lacak ve üyelerimize lizımge- mfttehammil değildir. 

Tavan saygı ile eğildi. 1'/a
liçe aiğerlerine de şöyle hitap 
etti: 

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

- Haydi hepiniz gidiniz ••• 

1 
~ ~..7..Z 

( a O R s A l ı alihlide_ bü~k 
- - Deve gureşlerı 

işte saat üçü vuruyor. Yarın UzUm 
sabah saat sekizde yine bura- Çu. Alıcı Fiat 
da bulununuz. Giz.i, OmaH, 434 inhisar ida. 6 50 11 75 
Moopansiyayı, Damvili bana 200 Jiro ve Şü. 13 14 25 
getiriniz, zabıta müdürü Şarotu 112 H Alyoti 13 50 16 25 
unutmayınız. Dinimizi kurtara- 57 M J Taranto 13 13 
cak mukaddes savaşa hazırlan- 22 y I Talat 13 50 14 25 
mak için yalnıt: bir günlük vak- 14 AR Üzümcül4 50 14 50 
tımı:ı vardır. Haydi gidiniz... l l p Klark 16 25 16 SO 
AIJah yardımcınız olsun. 950 Yekün 

Hepsi odadan dışarıya çıkar• 396022 
lar"en "Allah kraliçemiıi koru- Eski yekun 

396972 Umumi yekün 
aun" dediler. Dük Daojo ana-
siyle baıbap kaldı. Kraliçe bu- incir 
nun iki elini de avuçları içine Çu. Alıcı 
alarak şefkatle yüıüne baktı: 365 J Taranto M 

Fi at 
5 5 

- Haydi oğlum ... Git rahat 4'l A A Nazlı 
et. .. Sen kral olacaksan. 407 Yekün 

4 50 4 50 

Üçüncü Hanri adiyle yakın- . 176368 Eski yek ön 
da krallığa namıet bulunan bu 176775 Umumi yekün 
adam gayet kayıtsız, istirahate Zahire 
çok ihtiyacı olduğunu söyliye- Çu. Cinai Fiat 
rek gözleri sulanan anasının 129 Buğday 6 50 6 75 
puselerine mukabele etmiyerek 50 Susam 18 18 
odadan çıktı. 4 Bakla 5 5 

Sevdiği, taptığı bu oğlunun 80 Nohut 6 125 6 125 
kayıtsızlığı, taş kalpliliğiKaterin 86 Kepek 3 75 3 75 
için ayrı bir kalp ağrısı iai. 96 ke. Palam. 350 350 

- Devam ederek 334 ba. Pamuk 47 50 
...... .................................... Üzüm kongresi 

~ad o 

lstaııbul radyosu 
Saat 
12.30 - 14 arasında plakla Türk 

musikisi, havadis, p!ikla 
muhtelif neıriyat 

18 30 Plakfa dans musikisi 
19 Şehir tiyatrosundan nak

len bir temsil 
20 Türk musiki heyeti tara

fından musiki ve halk 
şarkıları 

20.30 Ömer Riza tarafından 
Arapça havadis 

20.45 Münür Nureddin ve ar
kadaşları tarafından mu
siki ve şarkılar 

21.15 Saat ayarı, Stüdyo orkes
trası 

22 Ajans ve borsa haberleri 
• 22 30 Plakla müntebap sololar 

Şehrimiz Ticaret odası bO
tün ihracatçı üzüm tüccarlarına 
bir tamim göndererek Şubat
ta toplanacak olan üzüm kong-
resi için mütalAalarını bildir· 
melerini istemiştir. ,. ' 
Yalnız 1 tek lira 
Masrafla 100 kilometroya 
3500 kilo yük taşıyan ma
zotlu BENZ - MERCEDES 
kamyonlarını görmeden ara
ba almayımz (Taksim Bah
çesi karşısı No. 25 lstanbul} 
Telgraf adresi: Dizel-lstanbul 
Tel: 40835. Adresinizi yazı· 
naz kablog gönderelim. Ye
dek parça sergimizi ziyaret 
ediniz. 21-23 (114) 

3JI Kinunusani/ 937 Pazar 
gilnil Salihlide mevsimin en 
heyecanlı deve gilreıi yapı
lacaktır. Başa 45, ortaya 20, 
ayağa 10 Jira ikramiye: ve 
güreşten iki gün evvel Sa
lihli' de bulunacak develere 
masraf karşılığı olarak ikişer 
Lira vı:rilec:ektir. 

S.7 1-6 (117) 
!77..z.7.ZJIZı".J 

•• • Y urd Şarapları 
~arı.p ve sirkesini saygı 

değer müşterilerine tavsiye 
eder. 
Yapım yeri : Yol bedestan 

Küçük hamam sokak No.3 
Satış yeri : Yol bedestanı 

ağzında tütlincü Bay Ethem 
Ruhi. 
Taşra bayilikleri için istekli 

olanlar yapım yerine baş 
vursunlar. 

H3 1-13 (85) 

·-------------·· Tirede 
Senenin büyük 

deve güreşi 
24 ikinci kinun 937 pazar 

günü Tire spor meydanında 
hasılatı Tirede yeniden ku
rulacak Orta mektep inşaa
tına tahsiı edilmiş olan bü
yük deve güreşi yapılacaktır. 
Güreşe iştirak edecek deve
lerde başa (50) lira ortaya (30) 
lira ayağa (20) lira mükafat 
veralecektir. Deveci ve de
velerin Tirede bulundukları 
müddetçe istirahatleri temin 
edilmiştir. Emsaline çok faik 
bir surette tertip edilmiş bu 
güreşi halk şimdiden sabır· 
sızlıkla ve bilyük bir alaka ile 
be1' lem ektedir. 

~·ZRfi 
S.7 1-2 {121) 
-=ıv 

Mübadil ve gayri mübadil 
bonoları bilumum banka ve 
şirket hiue senetleri Ergani 
Sivas ve yüzde beş ve iki 
faiı.li ve eski istikrau dahili 
tahvilleri ve buna mümasil 
her nevi esham sahn alır. 

Adres : lzmir Kemeralh 
Hacı Hasan oteli No. 60 

C AV 1 T 
Telefon 3903 

1-13 (77) S.7 h.3 
L~i&:;m~"7111!11'l-•:;e,-ilit1Lm!r~5J&WWW 

Tire Mahkeme Başyazgan
lığından : 

Regina .. Perma 
En mütckimil ve en şık 

san·fil bir ondülasyon makine· 

sidir. Kullanan ve müşteri için 
katiyen tehlikesizdir. Türkçe 

katalok isteyiniz. 

Türkiye umum acentası : 

Hüsnü ldemen, ikinci Kor
don 5513 lzmir. 

Tire 4 Eylül mahallesinden 
ölü Firdevs torunu Sabriye bil
veliiye anası Nuriye iJe ipck
ciler mahallesinden ölü Firdevs 
kızı Hatice Mahirenin müşte

reken mutasarrıf oldukları 100 
lira muhamm~n luymetli Tire
nin ipekciler mahallesinden 
ikinci Derviş gazi caddesinde 
sağı berber Şerif Has.an evi 
solu ve arkası sahibi senet Sa
lih oğlu Ali vereseferi evi önü 
yol ile çevrili 56 sayılı 19 - 2 -
936 tarihli tapu s~nedinde ya-
zılı dükkan ile 250 lira kıy- 3 - 10 (59) 

metli ipekciler mahallesinde • 1
----------· 

Derviş gaıi sokağında sağı 
berber Şerif Hasan ııolu Atiye 
evleri arkası dcJJil oğlu Ah
met evi önü yol ve kısmen yi
ne Şerif Hasan evi ve sahibi 
senet dükkanı ile çevrili ev 

elli dört sayılı ve 19 - 2 - 936 
tarihli tapu senedinde y<az.ıh 

bir ev Tire sulh hukuk mah
kemesince verilen karar üıeri· 

ne 20 - 1 - 937 tarihine müsa
dif Çarşamba günü satılığa çı-

karılarak 24 - 2 - 937 tarihine 
müsadif Çarşamba günü saat 

16 Tire mahkemesi başkatipliği 
tarafından ihalesi yapılacaktır. 

Artırmaya iştirük için yukarıda 
yazılı kıymeti mubamminenin 

yüı:de yetmiş beş nispetinde 
pey akçası veya milli bir banka 
teminat mektubu tevdi edile
cektir. GlSderHen gOnde arhr-
maya iıtirik edenler artırma 
şartnamesini okumuş ve lüzum
lu malOmah almıı ve bunları 
kabul etmiş ad ve itihar olunur. 
Gayrı menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya ve
rilen mllhlet içinde parayı ver
mezse ihale fesholunarak ken
disinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan lcimse a!mağa ra21 

olursa ona olmazsa hemen on 

bet gün müddetle artırmaya 
çıkanlarak en çok artırmanın 
ihale edilip ilk ihale arasındaki 
fark ve geçen günlerin yüıde 
beşten hesap olunarak faiz ve 
diğer zararlar ayrıra hükme 
hacet ka 'maksııın memuriyeti
mizce ilk müşteriden tahsil olu
nur. 24-2-937 tarihinde yapı
lacak artırmada muhammen 
kıymetin yüıde yetmiş beşini 

bulmadığı takd:rde on beş gün 
müddetle artırma uuthlacak ve 
aynı gün 10-3-937 çarşamba 
saat 16 da en ziyade artıranın 
üstnnde bırakılacaklar. Rüsumu 
telJAJiyesi tapu vergi borçları 
ve sair masarif alana aittir, 
artırma şartnamesini artıranlar 

okumuş oldukları kabul edilip 
fazla malumat istiyenlerin me
muriyetimize müracaatlan ve 
artırmaya iştirak edeceklerin 
muayyen günde hazır bulun
maları ilan olunur. 

224 (138) 

KJNAKOL KK~na 
cevheridir. lştihasızlıkla. za
iflikte, sıracada, eski sıtmada 
bire birdir. 

Hazını Hapları 
Bir tanesi inlnbazlarda liot 

verir. Üç tanesi müshildir. 
Hazım bozukluğunda hazmı 
tashih eder. Her eczaneden 
isteyiniz. 

lzmir ikinci icra Memurlu-
ğundan: 

Muhatap: Burhaniye kaıa
ıımn Armutova nahiyesinde 
oturmakta iken ha!en ikamet
gAhı belli olmıyan ölü Kundak
çızade Mehmet mirasçılarından 
kızı Cemile tarafına. 

Burhaniye kazasının Armut
ova nahiyesinde oturmakta 
iken ahiren ölen peder ve mu· 
risiniz Kundakçız.ade Mehme
din lzmirde tüccardan Bohor 
S. Alazrakiye Burhaniye tapa 
idaresinin 8-9-928 tarihli ipo
tek senedile borçlu bulunduğu 
mütebaki (3300) liradan dolayı 
varisi sıfatile namınıza çıkara· 
Jan ödeme emri; Darıca ve 
Burhaniyedeki adreslerinize gön 
der ilmiş ise de bulunamadığı-

mzdan ve halihazır ikamctga
bınızın belli olmamasından naşi 
tehliğ edilemedi~i anlaşılmış 
ve ilanen tebligat ifasına karar 
verilmiş olduğundan işbu ila
nın neşri tarihinden itibaren 
otuz gün içinde borcunuzu te
diye etmeniıi ve bu bapta ka
nunen şayanı kabul bir itira
zınıt: varsa yine neşir tarihin
den itibaren 10 gün ıarfında 
yaı:ı ile dermeyan ve vesaiki· 
nizi ibraı: etmenizi, aksi tak
dirde kanuni milddet geçtik
ten sonra vaki olacak itiruı
nızın dinlenmiyerek icra taki
batına devam ve ipotekli gayn 
menkulün usulen satalaca~ı 
ödeme emri makamına kaım 
olmak üzere Han olunur. 

Dosya No. 93717430 
230 [140] 

münasebetiyle 

HAMZA ROs·rEM 
Fotogrr.f Gtölyesl ve fotograf malzemesinde 

Yılbaşından itibaren bir ay için büvük tenzilat yapılacaktır. 

FIRSATTAN İSTiF ADE EDİNİZ 
BAŞDURl\K - EMiRLER ÇARŞISI No. 28 



••taH•• 
lzmir liman 

ğünden: 
işletme müdürlü-

Tersanede yaptmlacak olan azman çatısı i!e şat örtüsü duş 
ve livebo açık eksiltmeye konulmuştur . Eksiltme 1 Şubat Pa
zartesi günü saat 15 te Şefler enciimeninde yapı1acaktır. istek
lilerin 1 Şubata kadar idare levazım şefliğine müracaatla muk
tezi vesika ve teminat hakkında malümat almalara ilan •>lunur. 

23-24 234 (134) 
MiM q :p;ac 

Devlet Demiryollarından: 
Alsancak ve Manisa iıctikametlerinden B3smaneye ve mütea

kiben yapılacak tam vagon hamulei nakliyat 22 - 1 - 937 tari
hinden itibaren ayrı bir ücret alınmaksızın Halkapınar istasyo
nunda da tahmil ve tahliye olunabilecektir. Hangi vagonların 
Basmahanede ve hangilerinin Halkapınarda yüklenip boşalacağı 
tayin ve intihap etmek idareye aittir. 

Halkapınarda yapılacak Tahmil ve Tahliyeye ait muamele 
Badmahane ambarınca görülecektir. 226 (135) 

Emlak ve eytam bankasından: 
Esas No. Yeri No. Nevi 

389 ikinci Karataş Şehitkemal 20 taj ev 
sokak eski Elmas sokak 

Depozito 
T. L. 

200 

Mevkii ve numarası yukarıda yazılı gayri menkulün bedeli 
peşin veya taksitle ödenmek üzere 25-1-937 pazartesi günü saat 
10 da ihale edilmek kaydiyle pazarlıkla açık arttırmaya ko
nulmuştur. 

istekli olanların yukarıda yazılı depozitoyu veznemize yatıra

rak arttırmaya girme!eri ve yanlarında birer foto~raf getir-
meleri ilan olunur. 22-23-14 221 (123) 

Tire mahkeme başkitipli

ğinden: 
Tirenin Dere mahallesinden 

ölü yürük Mustafa kızları Hu
riye, namı diğeri Fatma ve Sa
niye, Makoule ve Mustafa ka
rısı Emine ve oğlu Alinin müş-
tereken mutasarrıf bulunduk
lan Tirenin Camii Cedit ma
hallesinde Zincirli mescit soka
ğı mevkiindeki 41 sayı ve Ma-
yıs-1335 tarih tapu senetli, 
tarafları şarkan, Suyan zade 
hacı hafız Sadık e.vi, solu Ki
raz oğlu Mehmet evi, arkası 
Hamza evi, kıblesi Ali verese
leri evi, önli umumi yol ile 
çevrili 263 arşın atik 500 lira 
kıymetindeki bir evin Tire sulh 
hukuk mahkemesince verilen 
karar üzerine fUyuun izalesi 
zımnında açık arttırmaya ko· 
nulduiundan 24-2-937 tarihine 
müıadif çarşamba günü saat 
14 te Tire sulh hukuk mahke• 
meaiude açık arttırma ile sa· 
talacaktır. 

2 - Arttırma bedeli oran
Janan bedelin yiizde yet
miı betine dolarsa o gün ihale 
edilecektir. Bulmadığı takdirde 
en çok arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere satış daha 
on bet gün temdit olunarak 
10·3-937 tarihine milsadif çar• 
şamba günü saat 14 ten .•.. ya 
kadar icra olunacak ve en çok 
arttırana ihale olunacaktır. 

3 - ihaleye kadar birikmit 
maliyeye ve be~diye ait ver· 
giler alıcıya aittir. Arttırmaya 
girmek isti1enlerin oranlanmış 

bedelinden yüzde yedi buçuk 
nisbetinde teminat akçesi veya 
ulusal bir ban'ka mektubu ver
mesi lizımdır. ihale bedeli iha
leden beş gün sonra mahkeme 
kasasına yatırılacaktır aksi tak
dirde ihale fesholunacaktı,.Far-
kı fiat ve bundan mlltevellit 
zarar ve ziyan ve faiz bili hü
küm kendisinden tahsil edile
cektir. 

4 - Tapuca müseccel ve 
gayri miıseccel alacaklılarla di
ğer alacaklılar varsa ispat için 
ilan tarihinden itibare'I yirmi 
gün içinde ıspat b~lgeleriyle 
birlikte mahkemeye müracaat 
eylemeleri ve akai takdirde 
satış parasının paylaşmasından 

hariç kalacaklardır. 
51 - Rüsumu de!Ja liye ve 

ihale pulu ve tapu harcı müş

t eriye ait evkaf icaresi ve ahi
ren neşredilen kanun mucibin · 
cc yirmi senelik vakıf icareyi 
taviz bede i satıcılara aittir. 
işbu şartnamenin bir nüshası 
Tire mahkeme divanhanesine 
herkesin görebileceği yere asıl
rwııshr. Fazla 111aliinıat aJ.ıu•k 

ZAYi 
lımir belediyesinden aldığım 

210 No. Ju şoför ruhsatnamemi 
kaybettim. Yenisini alacağım· 
dan eskisinin hükmü yoktur. 
lzmir Alipaşa caddesi 128 N!:'.lu 

dükkanda şoför: SITKI 
225 (136) 

lzmir birinci icra memurlu-
ğundan: 36-1957 

Lülfiyenin Yusuf ve Fatma• 
dan alacağı olan paranın te
mini tahsili zımnında tahtı hac
ze alınan 3 ncü Sultaniye ma
hallesinfn Şabaniyc sokağın
daki 13 kapı numaralı tabtani 
ve fevkani yukarıda iki aşa-
ğıda bir odayı ve hala ile so
fayı mliştemil 500 lira kıymeti 
mubammeneli bir bap ev 27-2-
937 tarihine müsadif cumartes( 
günü saat 11 de açık artırma 
ıuretiyle satılığa çıkarılacakhr. 
Bu artırmada satış bedeli mu
hammen kıymetin yüzde 75 ini 
bulmadığı takdirde en çok ar
tıranın taahhüdü baki kalmak 
şartiyle sataş on beş gün daha 
uzatılarak ikinci artırması 15-3-
937 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 11 de yapılacaktır. 

Bu artırmada dahi satış be
d~Ji muhammen kıymetin yüz
de , 75 ıini bulmadığı takdirde 
en çok artıran isteklisine ihale 
olunacaktır. işbu gayri menkul 
üzerine herhangi bir şekilde 
hak talebinde bulunanların iş
bu ilinan tarihi neşrinden iti
baren 20 gün içinde ellerin
deki vesikalarla birlikte daire
mize müracaatları lazımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu 
sicilleriyle sabit olmıyanlar pa
raların paylaımasından hariç 
bırakılacaktır. 

7-2-937 tarihinden itibaren 
şartname herkese açık bulun
durulacaktır. Yüzde 2,5 delJi
liye müşteriye ve müterakim 
vergi, tenviriye ve tanzifiyeden 
olan belediye rüsumu ve vakıf 
icaresi artırma bedelinden ten
zil olunur. 

2762 No. lu vakıflar kanunu 
mucibine~ tediyesi icabeden 
tt:ffiz bedeli müşteriye aittir. 

Artırmaya iştirak etmek isti
yenlerin yüzde ·ı ,5 pey akçesi 
veyn milli bank mektubu ha
milen 936/1947 dosyaya ve icra 
münadisine müracaat etmeleri. 

232 (1 39) 

istiyenler Tire mahkemesi baş 
y<ızga11lığına müracaat edebi
lirler. 

Talip olanların satış günü 
muayyen saatte Tire su'.h hu
kuk mahkemesinde hazır bu
lunmaları lüzumu ilin olunur. 

223 (137) 

1 LAN 
lzmir ili daimi encümeninden: 

Kapalı eksiltmeye konulan İf : Çatal-Bayındır yolunun 0+000-
4+300 kilometreleri arasında 
kaldırım yapısı. 

Keşif bedeli : (13372) lira (80) kuruş. 
Bu işe ait şartnameler ve evrak aşağıda gösteıilmişlir. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Fenni şartname 
C - Keşif ve proje. grafik 

istekliler bu şartname ve evrakı lzmir-Ankara·lstanbul Bayın· 
dırlık direktörlüklerfode görüp inceleyebilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı yer tarih 
gün ve saat : 15 şubat 937 pazartesi saat 

11 de lzmir ili daimi encüme-

Muvakkat teminat : 
Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler : 

ninde. 
(1003) lira 

Bayındırlık bakal'lığından 937 
yıh için alınmıt milteahhitlik 
belgesi ile ticaret odası belgesi. 

T eklifnameler 3 üncü ~addede yazıla saatten bir saat evveline 
kadar lzmir ili daimi encümeni başkanİığına makbuz niukabilinde 

171 (130) 

BEYOOLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
TOrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OME'R LÜTFiDiR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
reaile büijin Eğe halkına ken
disini ıevdirmiıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahata bu
h11Jar. 

Birçok hususiyetlerine iliveten 
fiatlar mtltbiı ucuzdur. 

1 ·LAN 
lzmir ili daimi encümeninden: 

Açık ekısiltmeye konulan iş : Eırefpaşa hastanesi ameliyathane 
pavyon ve sair tamir ve inşaat. 

Keşif bedeli (1947) lira (41) kuruş. 
Bu işe ait şartname'er ve evrak 
aşağıda gösterilmiştir : A) Eksiltme şartnamesi. 

B) Mukavele projesi 
E) Bayındırlık itleri genel şart

namesi. 
D) Fenni şartname. 

istekliler bu evrakı 
ye bilirler. 

C) Keıif ve proje grafik• 
Bayındırlık direkti>rlüğünde görüp incele-

Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, 
gün ve saat: · : 15 Şubat 937 Pazartesi saat 11 

de il daimi ebcümeninde. 
Muvakkat teminat 
Eksiltmeye girebilmek için 
gereken . belge 

: (147) lira. 

: 9~7 takvim yılı için Bayındırlık 
darektörltiğüaden alınmıt miile· 
abhitlik belgesi. 

169 (129) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • . 
• . . 
• SIHHAT BALIKYAGI 
~ Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa ıüılilmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büynk Salebçioğlu hanı karşısında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir tramvay ve elektrik sosyet~
sinden: 
Şebeke ameliyatı doJayısiyle cereyanın 24 Sonkinun 1937 ta

rihinde saat 9 dan 1~ e kadar birinci kordonda Cumhuriyet 
meydanından Konağa ka"ar ve ikinci kordonda Cumhuriyet 
meydanından Şirket bulvanoa Sağır sokağına kadar ve mücavir 
sokaklarda kesileceği sayın abonelerimi:ıce bilinmek üzere ilin 
olunur. 

·Fabrikatörlerin, fenni surette ma
kine kullananların ve değirmen

e.ilerin nazarı dikkatine 
On milimetreden 100 milimetreye kadar muh
teJif eb'ad ve kalınlıkta bilyalarımız gelmiştir. 

. Adres : NAZiF PAK ve HAKKI ERDOGAN OGLll 
MUHTELİF MARKA OTOMOBiL PARÇALARI SATIŞ YEtd 

lzmir : Yeni Kavaflar çarşısı sayı 39 
1-13 (81) H 3 

Çiftçi' ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. . 

1 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haz 
kabuğu çıkarıfmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha· 
linde kllspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz baıı ) markalı Turan mamul6ta 
küspe yedirerek onların tayanı hayret derecede semiz
Jeyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığına göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalanmız ma
mulAtı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazıh 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

En Parlak 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmıt pillerdir. Daimd 
pili kullanan hiç başka pil kullanma~ 

Umum deposu : Sulu ban cıvarında 28 - 9 Hüsnü ôz 
Ôdemiıli . 

iZ MiR 
Pamuk Mensucatı Tür 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadıt· 
Yerll Pamuiundan At, Tayyare, Köpekb•f! 

Deilrmen, Geyik ve Leylak markalarını havi berı~e~ı 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tıP 
mensucatına fa\ktir. 

Telefon No. 2211 Vt; 3067 
Telgrat adresi : Bayrak lzmir 

!I : . ' . , . • .... .. -- . . . • .- • ~ .! . : • . ' . ~. ·~ .• : ~ 

Bayındır . Belediyesinden: 
15 Lira maaşlı urayımız Fen memurluğu münhaldir. 

· olaoları:ı evrakı müspitelerile Bayındır belediyesine müraca• 
. 210 ( ı 
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aa Kanunusan• 1937 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SiS SATURNU S Yapuru el

yevm limaııımu:da olup 16-1-
937 tarihine kadar Amsterdam 
Rotterdam ve Hambarg iç.in 
yük alacakhr. 

SiS TIBERIUS vapura 14-
1-937 ye doğru beklenmekte 

olup yükünü tahliyeden sonra 
Rotterdam, Am~rclam Te 

Hamburg limanlarma yük ala
caktır. 

SiS UL YSSES vapuru 22-
1-937 tarihine doğru beklen-

mekte olup Jiikünii tahliyeden 
sonra Burgas Vama ve Kös
tence için yük alacaktu. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
M/S ERLAND motörü 21 

ikinci kiaunda beklenmekte 

olup yükünü tahliyeden sonra 
Rotterdam, Hambuğ, Gdynia 

ve lskandinavya Jimanlaruıa 
yük kabul edecektir. 

Ügluga Polıka kampan1a11 

Sla LEHIST AN ••punı 16--
1-937 tarihine doğru Anvers, 

Dantzig ve Gdynia limanlan 
için yük aJacakbr. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

S/s ALBA JULIA vapuru 
elyenı limanU1UZda olap 18-
1-937 ye kadar Pire - Malta· 
Marsilya !iman1an içia Jile we. 

yolcu kabul eder. 
SUCEA VA .••puru 27 ikinci 

kiaancla Pire-Matta we Marm
ya limanlan için yük a.la.cakbr .. 

Yolcu ve yük kabal eder. 
Daha Fazla tafsilit içia ikinci 

kordonda Tahmil •• Talıli7e 

binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur ace tabğma 

müracaat edilmesi rica olanur. 
Naylwılardaki ve hareket ta

rihlerindeki değişikliklerde• 

acenta mesnliyet kabul etmez. 
Telefon: 4142-4221-2663 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalarını oıüs· 
ta.kil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

-

1 
N. V. 

W. ı•·. 11. Van İ)er 
Zee & Co. 

DEUTCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 

ANDROS vapuru 20 son 
kanunda beklenilmektedir. 23 
son kiauoa kadar Rotterdam, 
Hamburg •C Bremeq için yük 
kabal eder. 

MANISSA vapuru 3 şubatta 
gelecektir. 6 şubatta kadar 
Rotterdam, Ham6urg ve Bre
men içıo yük ka\:>ul ~ecektir. 

- 4Bll' ... 
Amerjcan Export Liues 

The Export Steamship Corpo
ration - Nevyork 

EXMOOR vaponı 21 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yiik alacaktır. . . . 

EXMINISTER vapuru ıkıncı 
kanun sonunda beklenilmek
tedir. Ne~ork için yiikJiye
cektir. 

EXILONA vapuru 3 ~ubatta 
beklenilmektedir. Nevyork için 
yük .kabul eder. 

.. aıw• 
American Export Lines - The 
Export Steamship Corporation 
· Pireden :tktannalı 
EXCAMBION vapuru 15 ikinci 
kanonda Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 
EXCHORDA vapuru 29 ikinci 
kanunda Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket .edecektir. 

EXCALIBUR vapur 12 şu .. 
batta P ;rcden Bostoo ve Nev· 
yorka hareket edecektir. 

Seyahat müddeti : 
Pire - Boston 16 gün 
RUe - Ne•york 18 güa 

... Qjl ... 

Jolmston Warren Unen Ltd. 
LJyerpool 

JESMORE vapnru 7 şubatta 
beklenilmektedir. Liyerpal •e 
Aaversten ,.Ok getirecek ye 
Bmgas, Varna Ye Kösteııt·e 
Jimaolan için yük alacakbr. 
Cie ~Danube 

Maritime dapeşte 
DUNA vag,unı şubat orta

am~ bekknihnekteclir.Belgrad, 
NoY1sat, Budapqte, Bralialava 
Viyana ve Linz için Jiik ala
cakbr. 

--·--·-ı~~···-~-Arm ent H. Scbuldt .. Ha hurr 
TROYBURG vapura otuz 

ikinci kinunda beklCDiyor. 
Rotterdam, Hamburg we Bre
men İçin yiik kabul eder. 

GLMECKSBURG vapul'u 8 
şubatta beklenilmektedir. Rot· 
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yiik kabul eder. 

MARITZA vapuru 28 şuba
ta doğra bekoitmcktedir. Rot
terdam, Hamburg ve Bzeme.a 
içiıa yük aJacakttr. 
~ 

Service Maritime RomN1in 
Bükreş 

DUROSTOR vapnru 21 ikin
ci kanunda Köstence için yük 
kabul eder. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navJon tarifeleri 
hakkmda hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

N. V. V/ •. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

Ferit Eczacı başının 
Mütekamil eserlerinden 

Ferit di~ macunu, suyu. to
zunu kuUanmakla inci gibi <lif
lere, sağlam, pembe diş etlerine 
sahip olursunuz. 

· Ağu; hıfzıssıbbasınm bütün 
icap1arma maliktirler. 

Büyük tüpü 

15 
kuruştur 

UM. Depo. 

S. FERiT 
Şifa eczanesidir 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobafar için mahsus getirildi. 

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

TELEFON : 3937 

Ka 'orifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 
(22'9) 

YENi ASIR :;; iihlie 9 
=t 

lki tehlike işareti: Nezle ve baş ağrısı OPTİ- 1 

MUS 
Olivier. Ve Şii. 

Soğuk algınhğuun bu ilk alametlerini GRiPjN ile bertaraf 

etmezseniz birçok ağır hastalıklara tutulmak tehlikesi baş gös
(H'lllİf demektir. GRIPiN Bütü.a ağn, sıo ve sancılara derhal 

diudirir, gripe, romat.imıaya, dif, sinir, adale, bel agnlarile kı

nkhğa karp bilhassa mnessirdir. 

GRiPiN • 
ı arayınız. 

RADYOLiN 

Yaıamak için di~li, hatta hem güzel hem sağlam dişli 
olmak lazımdır. Günde iki defa diŞlerinizi RADYOLIN'le 

fuçalay.u:nz. Muvaffakıyet kat'idir. 

KREM BALSAMIN 

Kumral, sarıtın, esmer her tene tevafuk eden yegane 
kremlerdir. CiJdi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen iıa!e 
eder. Yarım asırdan beri kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güıeUik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balaamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem BaJaamin yağsız sıündüz için beyaz renkJi 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Balıamin acı badem gündüz için beyaz renkli 

lojili't Kuzuk ecıaneAi Bcyoilu l.taabul 

Fenerleri 
Geldi 

Acentası 

Hüsnü 
Idemen 

ikinci 
Kordon 

55/3 

·JZMIR 
S-10 (84) 

~Göz Hekimi 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
zade sokağı Ahenk mat-
baası yamada. 

S Numara:23 
~ Telefon : 3434 
~ {229) 
u~~LZZ222Z2&'?.7.J 

LlMITET 

Vapur Acentası 
iRiNCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
UJerman Lincs Ltd. 

Londra bath 
GROONO •apuru 25 ikinci 

kanunda Londra, Hun ve An
•erst~n gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için vük alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru 25 ikinci 
kanunda Londra, Hull ve An
ver~ten R'elip yük çıkaracakhr. 

THURSO vapuru 7 şubatta 
gelip Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

POLO vapuru şubahn so
nunda Londra. Hull ve An
versten gelip yük çıkaracakbr, 

Liverpool hattı 
THURSO '1apuru 25 ikinci 

kanunda Liverpool ve Svanae
adan geli p yük çık•racaklır. 

DRAGO vapuru 15 şubatta 
Liverpool ve Svansea'dan gelip 
yük çıkaracaldır. 

Deutche·Levante - Linie 
GALILEA vapuru 2 şubatta 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten yüL çıkaracaklır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların iaimJeri ve navlun üc
retJe,.inin değişikJik1erfoden me 
su]iyet kabul edilmez. 

~1------------------=----~Sl*illiliim _____ , 
HüSEYIN KAYIN • 

• 
Mobil ye evi ŞEKERCiLER N0.26 

LÜKS VE SAGLAM 
Yemek ve yatak odaJan takunları sipariş üzer.i.ue kabul edilir. 

Eczacı Kemal Kamil 
AKTAŞIN 

Bahar çiçeği 
KOLONYASI 

Merkezi Kemeralh caddesi Beyler 
sokağı köıesi 

Büyük Hilal 
Eczanesi 

fzmirden götürülecek en şık en 
ince ve en makbul hediyeniz 

Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine deldi yürüyen 
bir m i.iess ese olmuş, kokuculuk 
alemini şaşırtma~ bulunmaktadır 
HilaJeczanesini, eczacı Kemal 
Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirJilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere 

aldan mamanıziçin 
şişeler Üzerinde Kemal 
Kam il adını görmelisiniz. 

1 LAN 

--·& .. 

lzmir ili daimi encümeninden : 
Açık eksiltmeye konulan iş : Eşrefpaşa hastanesi ameliyetha· 

ne yapısı. 

Keıif bedeli : (1939) lira (71) kuru~tur. 
Bu iıe ait şartnameler ve evrak aşağıda gösterilmiştir : 

A - Eksiltme şartname i 
B - Mukavcfe projesi 

E - Baymdırhk işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni şartnam~ 
C - Ke~if ve proj e 

lsleldiJer bu evrakı Bayındırlık dircktörliiğünde \!Örüp inceli-
yebilirJer. 

Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, gün, saah. 

15 şubat 937 pazartesi Hat 11 de iJ daimi encümeninde. 
Muvakkat teminat (146) lira 

Eksiltmeye girebilmek için gereken belgeler: 

937 takvim yılı için Bayındırlık direktörlüğündeu alınmış mil· 
taahhitlik belgesL 170 tt3U 
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ww e ,,a & i .,. 
Hitler Nürenbergteki bir nutkunda ateş püskürdü 

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

Almanya herşeye hazırdır, diyor 
Rayştagda söyliyeceği nutuk çok heyecanlı olacakmış 

Mussolini Hitlerin davetini kabul ederek. Berline 
Berlin, 22 ( Ô.R ) - Hitler, 

Nürenberg istasyonunda on bin 
Alman gencine hitaben çok 
ateşli ve manidar bir nutuk 
söyledi. Fübrer Alman milletini 
yaratan nasyonal sosyalizmin 
faatiyefüıi izah ederken ezcüm
le şunları söyledi: 

- "Almanya 
berşeye hazırdır. 
Dünya emin ol-
sun ki Alman 
milletinin iktısat 

ve kültürünü yük
ıeltmek için ber
şeyi yapacak, her 
f~dakirlığa kat
lanacağız. 

Birçok memle· 
ketlerde lıpan-

' JOJ DatyonaJ IO ... 
yaliıt hareketi 
için buı teza• 
hilrler olmuştur. 

· Almanyada mil• 
yonlarla Almanın 
yapacağı nüma
.yiı, bir avuç başı• 
bozuğun yapacağı 
nümayişlere ben· 

reisinin asıl cevabı 30 kanunu
sanide toplantıya davet edilen 
Rayştag meclisiDde yapılacak
tır. Bütün dünyada alakayle 
beklenen nutuk heyecanlar 
uyandıracaktır. 
RAYŞTAGDAKI NUTKUN 

PROJESi 
BerJin, 22 (U.R) - Führerin 

ğine göre Hit
ler tarafından 

söylenecek nut
kun projesi he
nüz hazır de
ğildir ve bu se .. 
heple muhte
mel muhteviya-

)iyi terketmek emrini almışbr. 

Halka tazminat olarak Alman
yanın şimalinde arazi verile
cektir. 

NUTKUN MAHiYETi 
Berlin 22 ( A.A ) - iyi bir 

membadan bildirildiğine göre, 
Hitlerin bu ayın otuzunda 
Rayştagda söyliyeceği nutuk 
heyecan tevlid edici mahiyet
te olacak, dahili ve harici si-

tin nezaketi karşısında Prusya 
Başvekili General Göring•io 
tekrar Romaya gelerek Musso• 
liniye mülaki olmasına lüzurll 
görülmüştür. General Görint 
Mussolini ile mülakatında, Is• 
panya harbinin sonuna kadat 
Alman denizcilerinin lspanyol 
topraklarını terketmemek ka· 
rarında olduğunu bildirmiştir. 
ltalya bu meselede herhangi 

zemiyecektir. Asi general Varela ve Lej;ron etranjer kuvvetleri ku.malldanı Hillu OJerinJ! Asllerin merkezi olan Salanu:inktan bir manzara 
Biz harp istemedik. Teıriki 30 Sonkinunda Reidıııtag mec- tı hakkındakitahminler mevsim- askeri makamatının Ren nehri- yaset hakkında mtıhim beyana• bir mütalia serdetmemiştir. 

mesai istedik. Ordusuna ve liıinde söyliyeceği nutukta siz sayılabilir. Alman mahafili, nin sol sahilindeki Nache va- b ihtiva edecektir. · MUSSOLINI BERLINE 
ıerefine mAJik olan Almanyaya Belçikaya, lngiltere ve Fransa Hitlerin Belçikayı Fransadan disiyle Landstuhlun şimalinde ANADOLU AJANSININ DAVET EDiLDi 
tamamiyle bir dostane ve mü · tarafından taahhüt edilen le- · ayırmağa çalışacağı hakkmda bu şehrin yan taraflarındaki NOTU Roma. 22 ( Ö.R) - Almao 
savi muamele bekleriz". minatın aynini Almanya hesa- b F t 1 · d 1 · vadilerde pek mu-hı0m tahkimat Bu son haben· kaydi ihti0 yatla bava nazırı general Göring'ı a;ıı ransız gaze e erm e n Alman şansölyesi Hitler adın• 

Hitlerin bu nutku, Edenin bına da vereceği hakkınc!a iddia ve tefsirleri protesto et· inşasını derpiş ellikleri söylen· verıyoruz. 
Avam kamarasındaki. nutkuna bA 1 d b. t k k d l cıektedı'r. ' ALMAN ASKERLER(. ISPAN Benito Mussoliniyi Berline da-ecne ı gazete erin e ır a ım me te ir er. • vet etmiştir. Mussolini bu da-
bir cevap mukaddemesi sayıl- haberler intişar etmiştir. Sala- RENDE TAHKiMAT Birkenfeld prensliğinde kain YADAN AYRILMIYORLAR veti kabul etmiş; fakat seyahat 
maktadır. Fakat Alman devlet hiyettar mebafilde kaydedildi- Metz 22 (A.A) - Almanya 15 kasabanın abaHsi bu hava- Roma, 22 (Ö.R) - Vaziye- tarihi tespit edilmemiştir . 

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

Rusyayı 
Taksim edeceklerdi 
Radek 
tarının 

rlne 

ve arkadaf
muhakemele
baflanıyor 

Sabık /zvestiva başmulıaniri Radek 
Paris, 22 ( Ô.R ) - Yann 

(bugün) Moskovada büyük bir 
davanın rüyetine başlanıyor. 
Bu davada Radek ve diğer 

suçlular metha ldardır. B':lnlar 
Rusya arazisini büyük devlet
ler a~asında taf..sim etmek 
maksadile ' hszı rlanau bir pJa .. 
om tahakkukuna memur edil
mişlerdi. 

Bulgar-Yugoslav 
pa}<tı 

Istanbul, 22 (Telefonla) . 
Bulgaristan - Yugoslavya ile 
dostluk anlaşması pazar günü 
Belgradda imza edilecektir. 
Bulgar başvekili yarm (bugün) 
Belgrada hareket ediyor. 

Cenevrede örüşmeler hararetlidir 
-----------------------------1 n gi li z hariciye nazırı ile Fransız hariciye 

nazırı beynelmilel meseleleri görüştüler 
Cenevre, 22 (Ö.R)-Dün akşam ayni 

yemek masası etrafında birleşen lng iliz 
hariciye nazırı Edenle Fransız hariciye 
nazırı Delbos, hariciye müsteşarı Vien
not beynelmilel siyaseti alikadar eden 
başlıca meseleler etrafında görüşmüt· 
}erdir. Avrupanın yeniden inşatıı için 
işbirliğine istekli o1an iki hükümet bu 
yolda alınacak tedbirlel' için görüşmek 
mecburiyetindedirler. ispanya mesele
sinde hakiki ve fiili bir kontrolün tesisi 
şartları görüşülmüştür. GönülJü ve harp 

olmak icap eder. lngiliz ve Fransız 
mahafilinin kanaatince logiliz - Fransız 
anlaşması Avrupanın birbirine muhasım 
iki ideoloji blokuna ayrılmaması için 
en kuvvetli çaredir. Zira Avrupanın 
böyle iki blok halinde ayrılması mede
niyeti mahvedecektir. 

Paris, 22 (Ô.R)- "Petit Parisien " 
Fransa ve logiltere hariciye na1ırları· 
nın Cenevredeki mülakatlarından mem· 
nuniyetle ,bahsediyor. iki nazır gönül
lüler ve ispanyada ademi müdahalenin 
kontrolü meseleleri üzerinde durmuş· 
lardır. Roma ve Berlinin cevapları 

beklenirken vaziyet bir tevakkuf dev
resi geçirmekte ve hiçbir netice çıkar
mak imkanı bulunmamaktadır. 

"Pelit Parisien,, muhabirine bakılırsa 
ispanya meselesinde Berlin şimdi Ro
madan daha mutedil davranmaktadır. 
Bu belki lngiliz diplomasisinin Berlinde 

· malzemesi sevkiyatını kökünden dur· 
durmak için alınması lazımgelen ted· 
birlerin tasrihine lüzum görülmektedir. 
Diğer taraf tan lspanyol milletinin her 
yabancı tesir ve nüfuzu haricinde dahili 
harp meselesini kendi rey ve karariyle 
haUetmesini temin için bir teşebbüs 

yapılması daima düşünülmektedir. Mu· 
bakkaktır ki ispanyada ahvalin yatış
ması Avrupada umumi bir yatışmayı 

kolaylaştıracaktır. 

Eden Jnglltctenin Patis se/lfi üe görüşüyor aarfettiği faaliyetin ve Almanların 

iki nazır yeni bir Lokarno paktı akdi meselesini de görüş
mftşlerdir. Fransız tezi şudur ki böyle bir pakt Fransanın dost
luklarını ve ittifaklarını masun bulundurmalıdır. Zira Avrupada 
kuvvet müvazenesi için bu elzem. bir şarttır.MiJletler Cemiyetinin 
otoritesini de korumak lazımdır. lngiltere ve Fransa, Roma ve 
Berlini şerefli şartlarla beynelmilel bir işbirliğine çağırmaktadır· 
Jar. Eğer bu davet kabul edilirse, Garpta hisıl olacak . anlaı-
madan istifade ederek Almanya ve Avusturyanın merkezi •• 
Şarki Avrupada yayılma gayretleri takip tttmiyeceklerine emia 

ekonomi bakımdan lngilizlerden yardım görmek ümitlerinin bir 
neticesidir. Londra, Paris ve Vaşington geniş bir ekonomik 
kalkınma plim hazırlamak fikrindedirler.Bu plin tahakkuk ederse 
Almanya siyasi bazı şartlar mukabilinde ehemmiyetli bir yardım 
bulabilecektir. 

Cenevre, 22 (Ô.R)-Konseyin dlin akşamki içtimaında ispanya 
murahhasının müdahalesinden .e Polonya ile EkuaUSr delegele
rinin bunu tasviplerinden sonra Konaey Fransa hariciy~ nazın 
Delboı tarafından yapılan ve Lehiıtan hariciye nazarı Bek tara
fından da mldafaa edilen bir teklifi kabul ederek ispanya. 

Paris 
• 

Sergisine iştirak 
· edeceğiz · 

lstanbul 22 ( Yeni Asır ) _.
Paristen bildirildiğine göre 9~7 
yılı Paris sergisine Türkiye bil .. 
kümeti resmen iştirike da•et 
edilmiştir. Fransız hariciye na
zırı bu hususta hariciye veki .. 
limizle görüşmüı imiş .. 

Yeni bir mUllkal 
olacak mı? 

Roma, 22 (A.A) - MuısO"' 
tininin gelecek ilkbaharda G&
ring ile görilşeceği hakkındalıi 
haberler burada teyit edilııı" .. 
mektedir. 

iyi haber alan mahfiller iki 
devlet adamının bu meseleY' 
temas etmediklerini söyleaıelf. .. 
tedirler. 
Belgrad Bulgar 
Başveklllnl bekliyor 

1 Belgrad, 22 (A.A) - B11 .. 

gar başbakanı Köse lvano~ 
:ı.iyareti dolayısiyle büyük h• t 
zırlıklar yapılmaktadır. Bulg• _ 
başbakanı burada Bulg~r , .. 
Yugoslav ebedi dostluk lll19 

kını imzalayacakhr. ;! 
•••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ti 
dahili harbma ait insani ıf ",.. 
ruznamesine kayde karar.•;., 
miştir. Bu mesele "Hiye~ı~ 'fi 
komitesi raporunun tetkik' ,Y 
buna bağlı meıeleler "bathi' 
bnda ruznameye aJıomışbt• 

• 


