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Halkımız sevinç içinde 

UJusumuza aayısız zaferler kazandı
ran bükümetimizio Cenevrede Halayın 
idari istiklaJinde aldığı sevindirici 

l netice şehrimizde de derin akisler 
yapmıştır. Halkımız dün sabah mağaza 
ve evlerini bayraklarımızla süslemiştir. 
- ----

Yeni Asır matbaasında basılmıştır • 
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inkıta haberi Cenevrede bomba · tesiri yapmıştı. bostlarımızın tavassutuyle 

~~---..._--.:..----~~~~ .......... --~~-=-~~------~---~~~~~~......,...~___;:......~ 
Son ve kat'i vaziyet: Biz, Fransa ile el ele vererek 
Suriyenin - mülki tamamiyetini - tekeffül ediyoruz 

...................................... ~1~·:• :.;:.:~;..;..~· ::::::::;;;;;;;;.::;;....------..-ı1nllliiM._f89iimaii0 ~r•e&ili 

işin esası şudur : Türkiye, Sancak davasında mantıkan elde etmeyi temenni 
ettiği neticenin azamisini temin ederek Montröden sonra ikinci diplomasi 

zaferini kazanmış ve ilk defa olarak zamin vaziyetine girmiştir 
............................................. IKJ ........... ~~ 

Bütün .Türkiye ve Hatay • 
sevınç içinde •• 

Ankara 27 (Yeni Asır muhabirinden) - Hatay mese
lesinde son pürüzün de halledilmesi ve Sancakta resmi 
lisanın Türkçe olara}c kabulü bütün memlekette umumi 
sevinç uyandırdh Hariciye vekaleti vekili Şükrü Saraç
oğlu, TÜRK galeteciliğinin davamızın zafere varması 
için a h fedakirane mücadeleye işaret ettikten son-

ta demiştir ki: 
- Bu itilaf hükümetimizi tatmin etmi~tir. Hepimiz 

memnunuz. Hataylıların da memnun olacaklanndan 
şüphe etmiyoruz. 
SaraçoiS~u, anı•tma telgl"afını afdıktan •onr"•r URK ga,. 

zetecllerı hakkındaki gUzel du,ga.larını 9llyl•01.J izah et-
mlzUr: 

Toprak 
·-· 

Zirai kalkınma plinımız 
Siyasetimiz 
istenilen neticeye 
nasıl varabilir? 

-1-
Cumhuriyet bükümeti da~a 

teessüsO tarihlerinde devl~tın 
aiyasetini çizmek hakkını çıft· 
çilerin övenderesine tevdi ey
lemiıli. 

Bunun manası bu memleke
tin mukadderatı iizerinde top
rakla uğraşanlara geniş sali· 
hiyetler vermek, yurdun refa
ham onların refahında aramaktı. 

imparatorluk devrinde Türk 
köylüsünün hayatı kölelikten 
başka birşey değildi. Milli ira
deye dayanan, kuvvetini halk
tan alan bir b&kümetin ilk 
vazifesi de ıüphesiz impara
torluğun ezdiği Türk balkının 
ekseriyetini, yani temelini esa-
retten kurtarmak olması gayet 
tabiiydi. 

N etekim aşarın kaldırılması! 
vergi bahsinde köylülere hususı 
haklar tanınması hep onların 
kalkınmasını istihdaf eyliyen 
kararlardandır. 

Türk köylüsünün kalkınma
sında amil olacak sebep?erin 
başında da toprak davası gelir. 
Bu davanın halline yarıyacak 
birçok kanunlar neşrolunması
na rağmen maalesef matlup 
netice henüz elde edilememiş
tir. Mevzuatımızın kifayetsizli
ğine veya tatbikatta istenilen 

Stalin sağ 
tabancayla 

oınuzundan 
yaralanmış 

• -
hakkımız teslim edildi 

neticelerin elde edilememesine 
kanaat getirilmiş olaca.k ki bu 
def'a "Köylüyü topraklandır
ma" kanunu Jiyihası hazırlan
nııı ve Başvekilete verilmiıtir. 
Yakında Kamutayda müza

kere edilecek olan bu kanu
- Sonu 2 nd sav/ada -

~---ı C>oaaJ&.oaıu. 

Dost devlet şefi hakkında verilen 
bu haber çok şüphelidir 

Belgrad, 27 (Radyo) - Ri· ı Stalio aleyhine bir ıuikaıt te· 
gadan bildiriliyor: pbblbll wku bulduğu baber 

Moskovada SoYJ•l Dildatlrl -Sou 3 iMll wuı•-

. Ş.ehrimiz Ticaret liıeıi talebesinden b r grup, mualJimleriyle 
bır~kte Yamanlar daima 1•1• olarak bir gezinti yapmııtır. 
Dagcı aporcular Yamanlar lil11Uae de uğnyarak k6yliilerle bu· 
baballer yıpauflaıcbr. 
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-=-Toprak ..... 
Siyasetimiz 
istenilen neticeye 
nasıl varabilir? 

- 1-
- Baştara/ı I ind say/ada 

nua iatihdaf eylediği gaye dev
let elindeki veya eşhas elinde 
bufunupta iflenilemiyen toprak
ları topraksızlara dağıtmak, 
çiftçilerimizin hepsini toprak 
tabibi yapmakbr. 

• • 
• • 

•• 
• • 
•• 

•• . ' •• .. 
• • 
•• 

Halkevinde 
Yeni çalışma devresi 
faaliyeti başlamışhr 

Karaya oturan vapur 
---------------------------------Çeşme açıklarında karaya oturan 

Amerikan vapuru daha kurtarılamadı 
Alemdar 
çalışıyor. 

gemisi Amerikan vapurunu kurtarmağa 
Henüz bir netice elde edilememiştir 

2& l\anunu sanı 

Ele ler 
937 fuarına 
iştirak edecek 

Şehrimiz Yunan ko 
E.Risakis dün öğleden 
belediyeye gelerek reiı 
Behçet Uzu ziyaret e 
Haber aldığımıza göre btı 
Jakatta Y unanistamn 91/ 
ternasyonal lzmir fuarına 
seneden daha geniş iDİ 
iştirake karar verdiği etr 
görüşmeler olmuştur. 

Parazit aleti 
Belediye, radyol&rda 

mucip olan aletiyle müca ~ 
ehemmiyetle devam etdl 
dir. Dün elektrik şirketin• 
15 tramvay arabasında ko . 

Toprak davasını Yugoslavya 
ve Yunanistan bizden çok ev
vel hal etmişlerdir. Ve bunu 
yaparlarken esaah teşkilata da
yanmıılardır. Önümüzde örnek· 
Jer vardu. 

Dün saat on yedide "Ar ko
mitesi .. Halkevinde toplanarak 
bazı t&renler bakkmda karar• 
lar vermişlerdir. 

Ayni gllnde sosyal yardım 
komitesi toplanmış, yardıma 

muhtaç olanlar hakkında fikir 
teatisinde bulunmuşlardır. Halle 
dersaneleri ve kurslar komitesi 
bugün toplanacak ve kursların 
açılması etrafında konuşmalar 
yapacaktır. 

Limanımızdan külliyetli mik- istemiştir. Karasulanmızda bu- duğa için dün tamir için J:ma• Batör bu!unmadığı için 

Biz ise açıkça söyliyelim bu 
gayeye varmak iç·n çok caba
ladık. Kanunlann belki bir
birine tezadandan olacak ki is· 
tediğimiz gayeye varamadık. 

Bizde toprak tevzii, müba
dil o!arak memlekete gelenlere 
yapılan tevziatla başlar. 488 
numaralı kanun ile mübadillere 
haklan karşılığı olarak gayri 
menkul dağıtılmağa baflanmıştll', 
bu tevziat o kadar çapraşık usul
lerle yopılmışhr ki bugün hlli 
temizlenmit ve tamamlanmış 
sayılamıyor. 

Hükümet mübadillere ait tev
ziabn çapraşık bir duruma düı
tüğünü görünce 1097 numaralı 
kanunla hazineye ait araziden 
tevzi edilmiş bulunanlannı va
ziülyedi olanlara bırakmağı 
münasip görmüştür. 

Hariçten gelen muhacirlere 
arazi verilirken yerli halktan 
topraksız olanlar pek hakh 
olarak seslerini yükseltmişlerdi. 
Bu şikayetler kongrelerde tek· 
rarlanmış, bu defa çok yerinde 
olarak 1341 senesi müvazenei 
umumiye kanununun 23 ncü 
maddesi kıymet takdiri yolile 
mal tevzii için hükümete sala
hiyet vermiştir. 

1305 numarah kanunla hli· 
kümet iki bin dönümden fazla 
toprağı bulunanlardan fazlasım 
341 senesindeki mukayyet kıy• 
meti üzerinden istimlak eyle
mek ve bunlan muhtaçlara da
ğıtmak salahiyetini Kamutaydan 
almıştır. 

1331, 1341 numaralı kanun
larda mübadil, gayrimübadil ve 
muhacirlere tahsis olunan mal
ların tapuya bağlanmasını em
retmiştir. 

Bütün bu kanunlarla yapıJan 
tevı.iatın karmakanıık olan mua
melelerini temizlemek içiu bir 
tasfiye kanununa ihtiyaç görül
müş, 1771 numaralı kanun da 
dağıblan emlak ve arazinin 
alacak verecek bakımından tas
fiyesi yollanoı göstermiştir.Gö
rülüyor ki bükümet azami hüsnü 
niyetle hazineye ait olsun 
veya olmasın işlenmeyen top· 
raklan muhacir veya yerli ayırt 
etmeksizin topraksızlara ver
meği ana prensip olarak göz 
önünde tutmaktadır. 

Lakin bu maksadı elde et
mek yolunda neşrolunan ka
nunlar, tatbikat sahasında for-

KIR 

.,..-: ..... . 
Tramvay seferleri 

Belediye, elektrik şirketine 
yaptığı bir tebliğde elektrikli 
tramvay arabaları yolcuları için 
şirketin muhtelif yerlerdeki 
mecburi ve ihtiyari durak yer
lerinde heı on kişilik şık ve 
mahfuz birer durak yeri yap· 
masanı ve tramvay seferlerinin 
sıklaştırılmasını istemiştir. 

Şirket, belediyeye verdiği 
cevapta bunları yapamıyacağmı 
bildirmiş olduğu için keyfiyet 
belediyece Nafıa Vekaletine 
şikayet edilmiştir. 

111111 --

Dilenciler 
artıyor n1u? 

Civar vilayetlerden ve kaza
lardan son günlerde lzmire 
pek fazla dile1J ·i gelmeğe ' aş· 
ladığı belediyece nazarı ı...k
kate alınarak bunların takibah 
şiddetlendirilmiştir. 

Dilenciler yerlerine ve yeri 
olmıyanlar Darülacezeye veril· 
mektedirler. 

111. 111 .. 

iş kanunu 
Haziranda tatbik mevkiine 

konacak olan iş kanunu için 
hazırlıklara devam olunmakta
dır. Şehrimizde açılan büronun 
tevzi ettiği beyannameleri he
men bütün müessesat doldur
muştur. Bu kıımın müddeti 
zarfında ikmalinde başta em
niyet müdürü olmak üzere za
bıta teşkilibnın büyük gayreti 
görülmnştür. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
malitelelfin kurbanı olmaktan 
kurtulamamışlar, matlüp gaye 
tam ve kimil olarak elde edi
lememiştir. 

Binaenaleyh yeni bi~ adım 
atarken geçmiş tecrübelerden 
istifade eylemek son layihanın 
evelkiler gibi yarım kalmama· 
sını temin etmek zarureti var
dır. Alınmış neticeleri sayarak 
yeni layihayı yeni aksülameller 
uyandırmak tehlükesinden ko· 
rumak için düşüncelerimizi ay
nca yazacağız. 
~akkı Oca.koğ1u. 

darda tütiln yükliyerek Nev· na müsaade edilmemiş ve bu 
yorka müteveccihen üç gün sırada Alemdar tahlisiye ge• 
evveJ hareket eden Amerikan misi kaza mahalline gelmiş ve 
Eksportlayn vapurlarından Eks• · tahlisiye ameliyesine başla· 
mouth vapurunun Çeşme açık· mıştır. 

Kaza mahallinde yapılan tet· 
larında karaya oturduğunu yaz· 

kik neticesinde kazazede vapu-
mışhk. run yüzdürülebilmesi için ambar-

Amerikadan gelip Istanbula larından ikisinin boşaltılması 
gitmek nzere Çanakkaleden Jazımgeldiği anlaşılmış ve der· 
geçen ayni kumpanyaya men- hal tabliyeye baılanmışhr. 
sup Ekstayer vapuru karaya Eksmut vapurunu kurtarma· 
oturan vapuru kurtarmak için ğa gelen Ekstayer vapurunun 
Çeşme açıklarına gelme emrini kazanında da bir arıza olmuş 
almış ve gelerek kurtarmak ve su alamamağa başlamış ol-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alman piyasalarındaki : ürünlerimiz 

Türkiye - Almanya tica
reti inkişaf etmektedir 

Almanya bertarafta odalar açıyor 

Muhtelif ürünlerimizin Al
manya piyasalarındaki son haf
ta vaziyeti hakkında alakadar
lara Berlin Türk ticaret oda
sından bir rapor gelmiştir. Bu 
raporda deniliyor ki : 

- "Tespit edilen ilk rakam· 
lara göre Türkiye .. Almanya 
ticareti 936 yılının birinciteşrin 
ve ikinci teşrin aylarında da 
müsait surette inkişaf etmiş ve 
Almanyanın, dokuz yüz otuzalh 
yılının ilk on bir ayı içinde 
Türkiyeden ithalatı 100,3 mil· 
yon mark, Türkiyeye ihracatı 
ise 70,5 mark tutmuşlar. 

Bu suretle 936 yılının ilk 11 
ayı içindeki TOrk • Alman tica· 
reti, 1935 yılının tekmil on iki 
ayı içindeki ticaretinden fazla 
olmuıtur. 

Bu rapora göre Almanyada 
dört yıllık iktısadi kalkınma 
planının tatbikine büyük ehem
miyet verilmekte ve süprüntü 
olarak atılan eşyal.:rdan bile 
istifade çareleri aranmaktadır. 

Almanya bütün devletlerle 
olan ticaretini genişletmek ve 
artırmak için birçok memle· 
ketlerde Ticaret odaları tesis 

etmektedir. Bu cümleden ola
rak Yugoslavyada kurulan Al
man ticaret odası her iki mem· 
leket arasındaki ticari mü
nasebabn inkişafında büyük bir 
amil olmuştur. 

Alman Iktısat nezareti mü
kerrer vergiye meydan bırak
mamak iç.in Romanya ile bir 
muahed~ imzalamak üzeredir. 

Hamburg kuru üzüm piya
sasıoda genel bakımdan ge· 
çen haftaya nazaran büyük 
değiıiklik olmamıştır. Bu hafta 
büyük işler yapıldığı bildiril
mektedir. lbracatçılanmız ta
rafından yapılan tekliflerde 
yüz kilo başına sif Hamburg 
istenen fiatler şöyledir: 

7 numara ekstrisma Kara• 
burun 18,50 Türk lirası, 8 nu-
mara küp Karaburun 19,50, 
9 numara ausles Karaburun 
20,50, 10 numara necplus ul
tra 24,50 , 11 ekselsiyor 27,50 
Türk lirasıdır. 

incir : 
İncir piyasasında bu hafta 

kayda değer hiçbir iş yapıl
mamıştır. lzmirde biç incir 
stoku kalm~dığı bildirilmekte· 
dir. .......... 

hadisesi Sinemada sigara içenler Bulgurca 
Bulgurca köyünde tarikat 

ayini yapmakla maznun şeyh 
Halil ile yirmi arkadaşı hak
kında ikinci sorgu hakimliğince 
yapılmakta olan tahkikat bit
miştir. Bugünlerde baklarmda 
bir karar verileceği zannedil· 
mektedir. 

Sinemalarda sigara içilme
sine müsaade eden be~ sine
macı ile aigara içen be~ müş-
teri de belediyece para ceza· 
sına çarptınlmışlardır. Bundan 
böyle sinemalarda sigara içen
ler sinemacı tarafından dışa
rıya çıkarılacaktır. 

MÜNİR NURETTİN 
•• 

GUN 1 
1,ürkçe Sözlü ve Şarkılı filimde 

iN TA YY E NEM Si 
Yüzlerce güzel kızm Revü ve varyete sahne!eri 

JAN KIPURANIN çok beüenit~~··ç~k:·"~~~i·ı:;~··ır·j:! .. (f.'ö"iiHE:• ı· b~~Ü
0

n son defa olarak srösterilecektir ..•....•..•....................................•.•................................ ~................ . ............•....•.••............................•••.•....•...•••.••• 
AYRICA : Paramunt " Dünya haberleri ,, Miki ri yan adam!ar diyarında " 

Hergün 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi ve pazar günleri 1.15 de 

nımıza gelmiştir. be:lediyece cezalandıralı:D•f 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zaharofu mezarında 
rahat bırakmıyorlar 
llayatın öyle dakika/an oluyor ki, 

bazı sugüzeşt roman/atına irısanın 

büsbütün bir lıayal mahsulü olarak 
bakamıyacağı geliyor. Balınkur'da 

asulık mesele/erin gölge/ıklenndr. kil· 
ıulan bir şapelde karısı Maria del 
Pıl/al'm yanında yatmakta olan diin· 
yanın esnuengiz adamı Zaharo/un 
/iabrt meçhul eller taıa/mdan arıt· 
mışlıt. /(e/en sovuculotı camlık/an 
kırdıktan sonra Matia del~ Pi/lar'ın 
en kımıettar bir ağaçtan yapılan ta· 
bulunu çıkaflnışlar ve ö/iiye en küçük 
bir sayf!lya lib.um görmeden kabıi 

altüst etmişleıdit. 
En garibi mütecaviz/etitı /uç bit 

şev almadan geldikleri gıbi oradan 
savuşmuş olma/andır. Soyguncu/ar 
Za/ıaro/ıın ve zevcesinin mezarlatm· 
da, yıllaıca Avrupalı kaduılalllı ha~ 
la!lnı döndüıen paha biçilmez mü
cevlıe1leri bulacak/atını ummuşlardı. 

An/asılan tam bit sukutu hayalle 
karşılaşınca kahrı a{tıklamıa '!pişman. 
olarak hiç birşey almadan sıvışmayı 
teıcilı ctmişl.erdır. Fransız zabıtası 

mütecaviz/eti ltenüz meı•dana rıkatnıa
mıştır. 

Zenglbar sultanı 

Sultan Ha111p 

Yeryüzünde daha birçok ka· 
rikatür sultanlar vardır. Bun
lardan biri de Zeogibar sulta
nıdır. 1911 KAnunuevvelinde 
ln~ltereye ilanı harbettikten on 

b~ş dakika sonra sarayını ve tah
tını bırakarak kaçmağa' meclJur 
olan Ali Bin Hamit Bin Mah· 
mudu kayın biraderi Halifa Bin 
Harup istihlaf etmişti. Harup 

gibi içi boş bir adam olan bu 
yeni Sultan o günden beri de
vam eden saltanatının 25 inci 
senesini tes'it etmiştir. Harup 
58 yaşındadır. 
Gece yarısı konserleri 
Londranın otellerinden birin

de gece yarısından sonra mü· 
zik çalan Alister Macdonald 
namında bir şahıs beş şiling 
para cezasına mahkum olmu~

tur. 
Bu garip tabiatlı müzisyenin 

ilk mahkumiyeti değildir. Şim
diye kadar ayni sebepten bir 
çok defalar mahkum olmuştur. 
O müdafaasında: 

- Ne yapaynn, bütün ilham
larım gece yarısından sonra 
geliyor. Onları haçırmak iste· 
miyorum. demis tir. 

Bizim soğuktan, kışın şid 
tinden şikayet ettiğimiz bit 
manda bol güneşli plajla . 
veya kırlarında mayoları, 
ipekli elbiseleriyle gezenler , 
çoktur. Tabiatın bir cilv 
bu... Kalkütede Belvedere GA 
usta çok muhteşem bir ~ 
denparti verilmiştir. Bu - ,.l 

denpartide birçok Hintli P~ 
leri, mihraceler en muht 
kılıklarıyle hazır bulunoıo 

dır. Haydarabad Nizamı~dl 
oğlu da karısı prenses Nı 
le bu Gardenpartiye iştiri~ 
miştir. 

Macarlstanda AvulC• 
kanunu ~. 

Macar mebusanında :A 
edilen yeni avukatlar kall 
nun bir maddesi kadıD 
avukatlık etmelerini yaı~lı 
mektedir. Böylece Macarı. 
da kadınlar adalet işle lı 
mühim bir rol oynaJJJ• 
uzaklaştmlmışlardır. ,#.r'.. 

Fransada kadmJara •"o;-r 
lık etmek salahiyetini .'e! ~ 
ikinci Kônun 1900 tarıblikJ' 
oundan ilk istifade eden 
matmazel Şovendir. • •• •• 
••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • : Fikir kırıntaları • , 
: ki !flayat sevme -1 

Hayatın bütün sırrı at 
bir sevgide topla01r. . 

Gençler bu sözlere 1 t 
nız ve sevininiz. l:l•Y' 
maksat budur. t•~ 
Acı günler gibi çok 

olan günler de vardır· °' 
Yaşamak o kadar $ 

şeydir ki.. 0,~ renıand b. 
Muvaffak olan adaıJ) " 

daha az sevilir. Fakat~ 
disine daha çok yak'• 

Abet oal', 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 



f!!!ıc u•!!,,i11LEYTiJ. 
Tasavvuf 

Tasavvuf felsefe halinde ve 
bir feylesof beyninde kötü bir 
şey değildir aslında. 

Bilakis; hayat denilen bu 
(Zillü hayal) alemine üstün ve 
üsttec baluşı itibariyle insanı 
en salim, en hissi bir feragate 
götürür tasavvut. 

••• 
Gel geleıim, tasavvuf bir 

felsefe değil de bir itiyat olursa 
o kötü işte ..• Cahil mutasavvıf 
en berbat bir adamdır. Sosye
teye ve sosyal yaşayışa hem 
uymaz, hem de düşmandır. 

•*• 
Hayahmızın her bakımında 

tasavvuf itiyadının daha doğ· 
rusu " Eridite - Heriditaire ,, 
tasavvufun izleri gizlidir. 

iş adamı: Elinde tesbib buh
ranı karşılayor. " Bu da geçer 
yahu ,, diyor içinde11 ..• 

Sokaklarımız, evlerimiı, dai
relerimiz ve kanaatlerimiz hep 
"fena,, felsefesi üstünde du· 
ruyor. 

(Bir gün gelecek herıey 
fena bulacak, yok olacak, ha
yal olacak değil mi ... ) Diyoruz 
•anki ..• 

K. ErgUne• 

'.' 
Manisa da 

Bir cinayet 
Af ehmet, evinde yakala
dığı Vehbiyi öldürdü 
Manisa 27 (Yeni Asır mu

habirinden) - Akıam 6zeri 
Molla Şaban mahallesinde 
müessif bir cinayet olmut ve 
adliye derhal tahkikata el at
•ıthr. Öğrendiğime göre cina· 
)et, bu mahallede Mebmedin 
~e olmuştur. Ev sahibi Meh· 

illet ••me g.irdiii ıa=•• "41§i•i, 
lllllaait olmıyan bir -.uiyette 
girme, •• emacle teudlf et
tifi Ha .. sade Vehbiyi b1Çak 
darbeleri altında öldürmlftlr· 

Katil, cinayetini ifledikten 
ıonra ııbıtaya teslim olmUflar. 
Cinayet Manisa malaitinde de
rin bir teeuOr uyaaclırm•tbr. 
T abkikat •••itledikten sonra 
hadise clalaa aiyade tenevvür 
edecektir. 

Delbos 
Parise dönüyor 

Cenevre, 27 (Ö.R) - Fran
llZ hariciye nazırı Delbos, Vi· 
yeno bu akıam Pariıe hareket 
edeceklerdir. 

Dr. Aras 
Milano'ya gitti 

Başta1a/ı biıinci sahi/ede 
ile dostane mülikatJar yapmak 
benim için hususi bir zevk ola· 
caktır. Bu mülikatlarda, Ak
deniz için ltalya • lngiltere 
arasında akit ve imza edilen 
centilmen anlaıma.11, Akdenizin 
fark lnylları meselesi, Montr6 
Boğazlar anJaşmasma ltalyanın 
iıtiraki hakkındaki arzumuz ve 
beynelmilel işler görüşülecek· 
tir. 

Roma, 27 (Ô.R) - Hariciye 
nazırı kont Ciano Türkiye Ha
riciye vekili Tevfik Rüştü Aras 
ile görüşmek Oıere tayyare ile 
MiJinoya hareket etmiştir. Tev
fik Rüştü Ara• da hemen Mi
lanoya hareket etmek üzere 
Cencvreden ayrılıyor. 

Mecliste 
Or111an kanunu 
ıniizakt·r<~ ediliyor 

Ankara 27 ( Yeni Asır ) -
Meclis bugünkü toplantısında 
yeni orman kanununun ~üza~ 
keresine başlamıştır. Bu~unku 
toplantısında kanunun 32 ne~ 
maddesine kadar müıakeresı 
yapılmış ve münakaşalı olmuş
tur. Ziraat Vekili Muhlis Erk
men izahatta bulunmuştur. 

Is tan bul da 
Hava değişti 

lstanbul, 27 (Yeni Asır Mu
habirinden) - Hava tamamen 
düzelmiştir. fırtına durmuştur. 
Büyük derede bekliyen vapur· 
lar Karadenize açılmıştır. Va· 
pur .seferleri intizama girmiştir. 
Fırtına dolayısiyle birkaç gün
denberi görünmiyen güneş dün 
havayı ısıtmış, karlar erimeğe 
batlamııtır. Şişli ile Darülaceze 
ar&1ında karla kapanan yol 
açılmıştır. 

Galata'da 
Modern bir yolcu 

salonu yapıhyor 
lstanbul, 27 ( Hususi ) -

Liman işletme idaresi Galatada 
modern bir yolcu salonu yap
mak için teşebbüslerini tatbik 
•hasına geçirmeğe karar Yer· 
miıtir. Yeni yolcu salonunun 
proje ve plinlan Nafıa Veka· 
letine gönderilmiştir. Yolcu 
salonunun yapılacağı yerdeki 
binaların yıkılmas\Da ba- haf
taıa kadar batlaaacaktır. B• 
aaJoa clilDJWD eD modern 88• 
)onlarından biri olacak Ye gele
cek aonbahara .kadar ikmal 
edilecektir. 

Belçika 
Sıhhat nazırı 

istifa etti 
Paris, 26, (Ô.R) - ispanya 

itlerinin beklenilmiyen bir ne
ticesi olarak Belçika sıhhat 
nazırı Vanderveld istifa etmiı
tir. Ayni zamanda başvekil 
vekili idi . istifası sebebi 
Belçika diplomatı Baron 
Burgersun Madrid civannda 
katli nzeri"e Brüksel hükllme· 
tinin Valensia hilkUmetine kartı 
aldağı şiddetli var.iyettir: Va~· 
derveld bükümetin bu sıyasetı· 
ne muhalefetini .. Depech~ de 
Tabouise., Fransız gazete .. sınde 
neırettiği makalelerle goster• 

• t" mış r. ... .. 
N eşredHen bir tebhge g°.re 

Vanderveldin istifası sosyahst 

t. . . bükümetten aynlma-par ısının .
1 ıl demek olmıyacağı kaydedı • 

mektedir. 

Lehistan silahlanıyor 
Roma, 27 (Ô.R) - Lehistan 

hükümeti beı sene zarfında 
her yıl l SO milyon frank sarfe· 
derek donanmasını tamamiyle 
yenileştirmek niyetindedir •. B~ 
maksatla hazırlanan plan yırmı 

b bı·n tonluk üç safıbarp 
eşer .. 

. · bir tayyare gemısı ve 
gemısı, .. 
70 kadar muavin gemı ınşasını 
gözönünde tutmaktadır. 

Y Ü R Ü Y E N 
Öldüren şualar .. Dirilten makineler .• Yaşa.tılan ölü 

Diriltilen idam mahkumları 

y Ü R Ü Y E N , Ô . L. _O 
Fennin son harikası .. San atın ıncı~•·: • 

BORIS KARLOFUN en son zaferıdır.. 1 
IY{l Türk~ed'Aomy• eR çoıuokuCn 'it'K 

Bunlar lzmirde ilk defa olarak Buıtin LALE sinemasında 

~-·· 

M Cemiyeti Konseyinde 
1 _. ____ .._..... _________ ~ 

Raportör Sandler raporunu okudu 
Raporda " Sancak tam bir 
istiklale :sahiptir ,, deniyor. 

Delbos Türk - Fransıı; dostluğunun yeniden teessüs 
ettiğini söyledi. Eden, Litvinof 
neticeden memnuniyetlerini izhar 

varııan 

etti1er 

Iskenderun' a vapur işleteceğiz 

lstanbulun Cerrahpap has
tanesi, kapısından bir aın daha 
çıkardı. Nevres öldü. Şark mu• 
ıikisinin bir yıldızı daha söndii: 
(Nevres) e .. Udi" dimek oa• 
anlamamaklı. 

Nevres sade bir udi değildi. 
O, hem bestekar ve hem de 
gitftekardı. Malatyaoın zeki ve 
hassas çocuğu lstanbullular1, 
onu dinlemek saadetine maz
har olan diğer vatandaşları yıl· 
larca mızrabile inletti, gaşyetti. 

Onun mızrabı, sesi udun tel· 
lerinden değil, kalplerden çı· 
karırdt. Onu dinliyenler kalple· 
rjnin seslerini duyarlardı. 

Nevres bütün mevcudiyetiyle 
duyarak çalardı. Çalan rubu 
idi. Mızrabı ve teli daima ru• 
hunun dili olarak kullandı. Ona 
bir konser için bin niyaz eder· 
lerdi. O, hiçbir zaman udunu 
para kazanmak için çalmada. 

d 1 S dl h 1 Duyduğu için, duymağa ihti-ıltanbul, 27 (Yeni Asır. Te- Konsey tarafından tayin edilen e i mi,tir. an er, usu a ge-
kl fi b k yacı olduğu için çalardı. 

Jefonla)K- Cene~reden bildi- ~:miyF~~=j~z ko!~!:füenüM~~~!~: !~~i~t d~ er~k:yar~k ~:a;:0::~ Zavallı Nevres; her san'at-
riliyor: onsey ugün saat on tasvibini teklif etmi•tir. kiramız için mukadd~r o an 
b b. ,. t 1 t linde icra edecektir. "' k b 1 eşte ır umumı op an ı yap- S Rapor konseyce taSYİp olun- i ı ete; sağlığında kendisile 

B t l t d S k Tnrkiye ile Fransanın an-
mıştır. u op an 

1 
a anca muş ve bundan sonra Tevfik dost geçinenlerin ihmallet'i 

· · d tö I h · · cak arazisinin bütünlüğünü ne d ışın e rapor r sveç arıcıye RilştO Arasla Fransız hariciye arasın a bayata gözlerini 
nazırı Sandler, bu işe dair ha- iuretle zıman alhna alacakla· nazırı Delbos, lngiliz hariciye yumdu. 
zırladığı raporunu okumuştur. tını tayine matuf bükümleri nazırı Eden, Sovyet hariciye lstanbul gazetelerinden ba-

Sandler, raporuna Sancak ihtiva eden bir Fransız - Türk nazırı Litvinof tarafından nu- zıları ölümünü üç satırla haber 
meselesinin tarihçesini yapmak anlaflllası aktedilecektir. tuklar söylenmiştir. verirken Allabın rahmetini bile 
suretiyle başlamakta ve aıağı- • Yeni rejimin Fransız muabe- Fransız hariciye nazıra lvon ondan esirgediler. 
daki prensip dahilinde Türk- desinin sonuna kadar tatbiki Delbos nutkunda, bu suretle Hayabnın sonunu Şark mu· 
Fransız murahhasları arasında Fraasaya ait olacaktır. Sanca• Türk - Fransız dostluğunun ıikisinin meyhane mezesi ol-

g• ın ordusu yoktur. Mecburi "ıden teess·u·s etmı"• ld -anlaşmağa varıldığını zikret- yen ~ 0 ugu- duğooa yaomakl• geçiren Nev-
askerlik yoktur. lskenderun nu tebarüz ettirmiştir. re•, memleketinden nasıl bikes 

mektedir. ıı·manandın Türkiye vasi mik- ..ı t· f 
" - Sancak dahili itlerinde E"en ve ıtvino da varılan çıktı ise son nefesini de bikeı· 

k H yasta istifade edecektir. 1921 bu neticeden dolayı memnuni- lerin yatağında verdi. 
tamamen müstakil olaca hr. a- kararnamesiyle Sancaktan ay- yellerini izhar etmiılerdir. 
· - · ı · S · devleti tarafı k Gönül verdig· i Yakacık 11rt· rıcı ış en urıye n· rıl•n üç nahiyenin imde ka- Istanbul, 27 (Yeni Asır T e· 

dan görülecektir. Bununlabera- 1acağı meselesi bilahare tetkik lefonla) Cenevreden bildiriliyor: farına gömülmekle zavallı san-
ber Suriye tarafından Sancak'1n o!unacaktır. Sancak dahili iş- Srçilen mntabaSJıslar komite- atkirlb bir tek arzusu o:sun 
istiklaline dokunacak mahiyet- lerı·nde tam bir istiklale sahip S yerine getirilmiı oldu. 

sine iıtirik için ancakta tet-
te ıtkdedilen herhangi bir an- olacaktır." kikat yapan müphitler CenCY- Iıtanbulun kadi11inaı valiai 
laşma ~vvelemirde konseyin Raporun okunması · bittikten reye davet edi'.Wıleıdir. olmasaydı, mızrabının sesını 
muvafakati olmadan tatbik ldlD'• &andler, kuunu..e .. ainin IWtulMll 27 ( e'DfW•r • Te.. kubbede btralnp, uda lcoltatua-
oL.am~acaldlr. S.acil'. •e "Su- .ıtarcilb malrNdiJfe konsey baı- lefonla ) - De.tet deniz yol• ela mezar1na giden NeYres, bu 
riye için ayni slmrlk \fe para kanmcfu atb kiplik bir mi- ları i..... 1.a&ıaıla lalrende- biricik teaelliden ae ınahrum 
uauUeri tatbik edilecektir. Saa• talaauı• komlteai •eçlmini tek· ruaa vapur iıletaaoje bqh- kalacakb. 

• re ı lisanı Ttlrkçedir. lif etmit ve b• teklif kabul yacakbr. A. Murat Çınar -~~-~.!! ••••• !.'!! .............................................................................................................................................................. .. 
Amerika tuğyanı faciadır lngiliz - Mısır anlaşması 

Zarar 350 milyondur. 7 50 Mısır yirmi senelik intikal 
bin kişi meskensiz kaldı devresini kısalttıracak 

Nevyork, 27 (Ô.R) -Tuğyan 
mıntıkasında can kurtarmak 
için hakiki kahramanlıklar 
göze çarpmaktadu. Vaziyet 
Amerikanın dünya harbine İf• 
tirakinden beri maruz kaldıjı 
en büyük bir f elik et ıeklini 
almıştır. Tayyareciler tifo 
ıeromlarını tuğyan ile muhasa• 
rada kalan bavaliye yetiıtirmek 
üzere paraıütle tayyarelerinden 
suların içine atlamaktadırlar. 
~000 kiti ıular daha ziyade 
yükselirse yıkılmağa mahk6m 
o1an setleri kwm ve çimento 

ile takviyeye çahııyorlar. Şim· 
diye kadar 200 ölB, 1000 ka· 
yıp ve 748 bin yersiz ve yurt· 
suz kalan kimse kaydedilmiı· 
tir. Hasarat 350 milyon dolar· 

dır. Hava kapahdır. Yeni yağ
mur ve kar imklnları kayde· 
diliyor. 

Roma 27 (Ô.R) - Amerika
dan gelen son haberlere göre 
8 milyon hektarlık bir saba su 
altındadır. Su altındaki arazi 
yekununun bu rakamın iki mis
lini bulmasından korkuluyor. 
Şimdilik Arkansos vadisi su 
altında değildir. 1932 tuğyan
lanndan sonra 30 milyon dolar 
aarfiyle birçok kanallar ve 
setler yapılmııb. Fakat bazı 
meteorologitlerin hesaplarına 
göre, fena havalar deva111 
ederse kurulmuş olan ba· 
rajlar suların taıyikioe mu
kavemet edemiyeceklerdir. O 

vakit apğa ve yukan Miıiıipi 
,,adileri Yeni Orleana kadar 

ıular altında katacaktır. 
Zayiatın son blançosu şudur: 

Ölenler 200, kaybolanlar 700, 
yersiz yurtsuz kalanlar da 750 
bin kişidir. 

Nevyork, 27 (A.A) - Tuğ
yan neticeıintle ölenlerin blan· 
çoıu gece yarısı 345 kiŞiyi 
bulmuştur. Zarer ve ziya
nın 350 milyon dolan buldu
ju tahmin edilmektedir. 750 
biD kiti meskensiz kalmaşbr. 

Buna mukabil Amerikanın 
merkezi ile garp k111mlannda 
büyilk bir yağmur ihtiyacı his
aodilmekte ve köylerde kurak· 
bktan 1tkıntı çekilmektedir. 

Va,in2too, 27 (A.A) - Zi
raat nazan Vallace iıthsalitın 
fa:ılahğı dolıyııiyle buğday 
fiatinin btltUn Amerikada te· 
neır.ül edeceğini beyan etmiıtir. 

•• 1 ······-Bir suikast haberi 
-Baştaıa/ı buinci sahi/ede

veriliyor. Öğrenildiğine g3re, 
Stalin yoldaş, hususi kitibinin 
taarruzuna uğnyarak tabanca 
kurşunile sağ omuzundan ya· 
ralanmıştır. Stalinin yarası ağır 
değildir. Kendisi derhal has• 
taneye kaldırılarak tedavi al· 
tına alanmıştır. 

Yeni Asır - Belgrad Rad· 
yosunun verdiği bu haberi 
ihtiyat kaydile telakki etmek 
lazımdır. Bu hususta diğer 
kaynaklardan teyit eder mahi· 
yette hiçbir haber alınama· 
mııtır. Bugünlerde Rusyadaki 
Troçkiıtlerin muhakemeleri do-
Jayııiyle Rigadan buna yakın 
tDpheli haberler verilmiatir. 

Kahire~7 (Ô.R) - lngiliz - bunun için bütün gayretini sar-
Mısır milzakerelerinde prensip fedecektir. 
itibariyle tam bir anlaşma Mabkemt: er itinin halli de 
elde edilmiştir. lhtilifta ka· Montrö konferansında görüşü· 
lan mesele yalnu: mahkemeler tecek ve Mısır delegeleri bu it 

fizerinde de kuvvetli mlldafaa-
iıidir •• Hükilmet 20 senelik in- Jarda bulunacaklar, hüklimetin 
tikal devresini çok görmekte bu huauıtaki tezini müdafaa 
ve bu intikal devresinin çok ederek bu işin de hallini ısrarla 
kısalblmaaını istemekte o)up istiyeceklerdir. 

Ruzvelt • Runciman görüşmeleri 

Almanya ve ltalya tara
fından takip ediliyor 

Londra 27 (Ô.R) - Almanya ve ltalya Vaıingtonda lngiliz 
ticaret nazırı Runciman ile Ruzvelt ara11ndaki mOzakereleri dik
katle takip ediyorlar. ltalyanın alikası lngiJiz. Amerikan anlat· 
masından ıonra Londra ve Nevyork piyaaaluında iıtikrazlar 
akdi llmidiyledir. Almanyanın alAkasının sebebi ite daha ziyade 
siyasidir. 

Almanya bir lngiliz-Fransıı 2rubuna kartı kabul edemediği ıey, 
yani siyasi tavizab multabilinde ekonomik it birliği meselesi, 
Fransa • lngiltere • Amerika wrubuaa karıı taahhüt edebileceği 
kanaatindedir. Çünkü Amerika - lngiltereain birleşmesiyle biç 
bir blokun mukavemet edemiyeceği bir kuvvet bisıl olacağına 
Berlin ve RcJma kanidirler. Bu .ebeple, lngilterenin mütearrize 
kartı müdahalede bulunacajı bir harpta Amerikanın vaziyetini 
tayin için Ruzveltin bitaraflık kanununa vereceği tefsir çok alika 
ile beklenmektedir. 

lngilterede tehlükeli faaliyet sarf eden 
esrarengiz bir teşkilat vardır 

Roma 27 (Ö.R)- Avam kamarasındaki beyanatında S işçinin 
tersanelerden tardedilmesi do!ayısiyle travayist mebusların sual
lerine cevaben bahriye nazırı Hoare bükümetin kararını müda-
faa ettıJİf ve lngilterede t~hlükeli bir faaliyet sarfeden esraren
giz bir teıkilit olduğunu, geçen sene harp gemilerinde ve tah
telbahirlerde yapılan tahrip te,e)>büılerinin bunun eaeri oldu
ğunu, bau propagandacıların teraane daimi amelelerini isyana 
tuvik ettiklerini ı6vlemiltir. 
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Dört senede kurulacak olan sooo kombinanın gayesi Zl1ral seferberlllt için 
icabeden tedbirlerin başında ihtiyaca yetecek kadar eleman y tiştirllm si 

en mUblm mevkii tutmaktadır. Ziraat Vekllimlz istifa etmlyecektir 
Başvekilin kendi ine bUyUk itimadı vardır 

- Baştara/ı 1 inci sahı/ede - deki yıl içinde bine yakın ta- fenni esaslara istinat ettirilen 
makineli ziraat usullerine alış- lebe kabul edilerek en kısa bir yeni ziraat teşkilatının Türkiye 
ırmak, makineli ziraahn daha zaman içinde iş görecek bir topraklan üzerinde parazite, 

verimli olduğunu göstermektir hale getirileceklerdir. Bu dört hastalığa ve haşereye mahsul 
Faraza : istihsal mev imi gel- kaptırmasına imkfin bırakma· 
miştir. Bir köylünün geniş ara· ması matluptur. Bütün hubu-
zisi vardır. Hasat işlerinde geç bat mıntakalarında, köylü elin-
kalmıştır. Tohum işlerini tan· deki tohumlar, bu mahsul se· 
ı.lrn edememiştir. nesine yetişecek kadar acele 

Tarlasında, bağında çalıştı- olarak ilaçlanacakhr. Gereken 
r cak işçiyi vakıt ve zamanında tedbirler alınm&Ştır. 
temin edememiştir. 

Böyleleri derhal, mıntakası
nın en yakm yerindeki Ziraat 
kombinasına ve ziraat teşkilitma 
haber vererek vaziyeti bildire
cektir.Kombina, tam teşkilatiyle 
kaylünün tarlasını sürecek, ha
nrl yacak, traktörlerini işle
tecek, tohumunu serpecek ve 
tarlayı eksiksiz olarak hazırlı· 

yacakbr. Devlet, yapacağı bu 
işler için tarla sahibinden hiç 
birşey aramak niyetinde değil
dir. Çünki devlet bu işe dört 
elle sarılırken köylünün kalkın• 
masmı gözönünde tutmaktadır. 

MÜST AHSILIN 
İHTIY AÇLARI 

Müstahsil, ihtiyaçlarını kom· 
binaya haber vermese de %İraat 
teşkilatt bunları daimi surette 
kontrolünde bulunduracak ve 
derhal işe sanlarak köylünün 
tarlasını fenni ziraat usuUeriyle 
haznJayacaktır. 

KOMBiNALARIN FAYDASI 
Kombinaların en büyük fay

dası nufusu kesif olmayıp ta 
arazisi geniş olan mıntakalarda 
görülecektir. insan çalışmasının 
yetmedi~i yerlerde kombina 
iııaan gücünün yerine geçerek 
bu noksanı tamamhyacakbr. 
Toprağm bu şekilde nıut· 

lak ve tam olarak istia an 
sayesinde köylünün elde ede
ceği verim çok geniş olacak
tır. Halk makine ziraatine alı
şıncaya kadar köylerde ı!e köy 
kooperatifleri kurulmuş bulu
nacaktır. O zaman bu ziraat 
teşkilatı bütün teferruatiyle ko
operatiflere devredilecektir. 

ZIRAf SEFERBERLiK 
Ziraat VekA.leti, kombinalar• 

da çalıştıracağı elemanları ha
zırlamak için ziraat fe kilatım 
eferber hale getirmiştir. lzmir, 

lstanbul, Bar a ve Adana 
Ziraat mekteplerinde azami 
eleman yetişt•rilmesi için faa
liyete geçilmiş Ye icap eden 
tedbirler alanmıştır. 

Bu dört mektebe önümüz· ...... 

Zuaat vtkıii Mulılı.s EJAmen 
müessese bütün mesailerini ele
man yetiştirmeğe hasredecek
lerdir. Ziraat mekteplerinin 
programları yenilenmiştir. Me
seli lzmir Ziraat mektebindeki 
talebe saym üç yüze çıkarıla
caktır. 

Kombina için yetişecek ta
lebelerin bir kısmı Adana, 
Ankara ve Burnava mücadele 
enstitülerinde açılacak müca· 
dele kurslarma devam ettiri
lecektir. Bu gibi talebeler ba
şerat mücadelesinde mühim 
biret rol oyn~acaklardır. 

ISTlHSAL PLANI 
Ziraat vekilinin başkanlığın· 

da tam bir ay tetkikler yapan 
teknik komisyon memleketin 
umumi istib!lla!At işlerini ve 
her türlü mahsulü ayrı ayrı 
gözden geçirmiş; Üzerlerinde 
etütler yapmış ve memleketi
mize nı fazla para getirecek 
mahsulleri ayırmıştır. 

Ziraat Vekilini geceli gün
düzlü işgal eden bu mevzu 
ciddi bir tetkikten geçirildik
ten sonra üzerlerinde çok mü
him kararlar almmıştır. 

HUBUBAT 
Bütüa Türkiyede hububatın 

ifaçlanması için ayrı bir plan 
hazırlanmıştır. Ziraat Vekaleti, 
alakadarların gönderdikleri ra
porların tetkikiyle şu şayanı dik
kat neticeye varmıştır ki to
humların ilaçlanması yüzün
den meydana gelen hastalıklar, 
mahsnti:n yüzde yirmi beşini 
ahp götürmektedir. Halbuki 
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ah Omlar, demir parma h~ll penc~relere hücum 
dere 1 f ~ç 11 ızı eyece 1 gibi ba ıyorl rdı. 

Telefonda polis direktörlü· 
ğünü aradı. 

- Alo.. Hakkı Sabri konu· 
şuyor Beni tanıdınız. Dl1 ? Sizi 
rahatsı z ettiğim için cidden , 
nıüteess rim. Gazeteler H di 
isminde bir gangesterin yaka· 
laodığmdan bahsediyor. Ba 
adam kaç yaş:arındadır ve tipi 
Daiıldır? Pek alil. Eğer müsa-
1tcle ederseniz kendisini gör
mek istiyorum da.. Evet derhal. 
Çok teşekkür .. 

Telefonu kapattıktan sonra, 
Şiı'teyle Ma.,.Jen merakla sor
dular: 

- Ne söyliyorlar? Hardi ile 
bir alakası var mı acaba? 

- Bu adam yüzde doksan 
Hard"dir. Fakat evvela gidip 
kendisini görmek lazım .• 

- Hemen gidiyor musun? 
- Tabii.. On dakika sonra 

neticeyi size telefonla bildi
ririm .. 

Şirley atıldı: 

- Biz de gelsek nasıl olur? 
Çünkü çok merak ediyoruz.. 

- Hay. Hay .• Amma, on 
saatte bazırlaomak yok ha .. Bu 
işi biran evvel bitirmek laz1m. 
Haydi cıkryoruz .. 

MISIR 
Mısır darısı ziraati bütün 

mıntakalarda makinalaştırılmı • 
tır. Karadeniz havalisiyJe Koca
eli mıntakasında yapılan mııır 

ziraati, memleketin doyurma 
vasrtalarmı artıracak amillerin 
başında gelmektedir. 

Mısır unundan istifade edi
lerek Gluten derecesi yüksek, 
en nefiı elı;meği halka yedir
mek için tdkikler yapılmakta
dır. Esasen Karadeniz ve hava
lisi halkı Mısır ekmeğini öte
denberi Buğday unu ile yapı
lan ekmeğe tercih etmektedir. 
Bu ekmek mevaddı iptidaiyesi 
itibariyle tercih edilebilir. 

Mesela Amerikalılar daittıt 
surette sofraJannda haşlanmış 
mısır bulundururlar. Bu husu
siyet, mısırdaki besfeJ İci mad
de ferden ileri geliyor. Devlet, 
mısır istibsalatını artırmak, mı

sır ihracatını da tanzim etmek 
için icap eden gayreti sarfe
decektir. 

BUCDAY 
Buğday nefasetinin en yük

se~{ dereceye çıkarılması, iyi 
kalite buğday için tohumluk
lara fazla ehemmiyet •erilmesi 
devlet tohumluklannın şimdi· 
kinin on misli fevkine çıkarıl
ması derpiş edilmi tir. 

Devlet tohumları kamilen 
ilaçlandıktan sonra tevzi edi • 
lecektir. Buğday hasat ve har
manının vakit ve zamanında 
yapılması için de ziraat maki
nesinden istifade edilecektir. 

Memleketin muhtelif yerle
rinde yeniden silolar yapılması 
mevzuubahstir. Ancak bunların 
yerleri henüz taayyün etme· 
miştir. Ege mıntakası buğday 

i"tibsalinde tecrübe edilecek
tir. Şimdiye kadar buğday 
ziraatini az yapan yerlerde 
yapılacak t~crübelerin çok iyi 
neticeler vereceği ümit ediliyor. 

PAMUK 
Adana, Sakarya ve Ege 

mmtakalarında pamuk mabsu-

İki genç luzın hazırlanmast, 
pek müstesna olarak ancak 15 
dakika sürdü. Ve hep beraber 
sokağa ÇJktılar. 

Polis direktörü kendilerini 
güJer yüzle karşdadı .• Ve Hak
kı Sabriye : 

- Ne o, cesur delikanlım, 

dedi. .A%ılı bir haydudu gör• 
mek isteyişinizin sebebi nedir? 
Hakkı : 
- Merak etmeyiniz bay di

rektör, diye takıldı. Bir beibiıı 
dolar daha aJmağa niyetimiz 
yok.. Yalnız ortada bir yanhş
bk'olmasmdan korkuyoruz da .. 

- Ne gibi yanlışlık?. 
- Birkaç gündenberi dostu-

muz H:ırdi meydanda yolr .. 
Gazetelef'İn yazdıklarını gayet 
tabii b!r hadise olarak okuduk .. 
Fakat arada bir isim benzerliği 
var .. Sonra srzin anlattığınıza 
bakılırsa, yakafadığıoız adam 
tamamiy1e (Hardi)dir. 

Direktör: 
- Buna imkan var mı? Diye 

ahtdı. 

ngiliz başvekilinin beyannamesi 

'' ·ıa la m m z sul 
h · zmet içindir,, 

a 
roç istleı 

liiiiiiııı...;;;....-------. • d 
Eski Japon seftrı 

alakadar nıı? 
Tokyo 'r1 ( Ö.R) .- ~ 

mümessili eski Japon. s~ 1 Londra, 'r1 ( Ö.R ) - "Em pire" gazetesinde muhafazakarlara eski Japon ataşemiliterıni11 tt 
hitap eden bir beyannamesinde başvekil Baldvin tunları kay- kistlerle birlikte hareket e,I 
dediyor: Jeri hakkında muhakeıne (!-

Silahlanmada gösterdiğimiz sür'at sulh davasına hizmet içindir. cesiode elde edilen e~a~, 
Silahlanmak bu gayeye irişmek için bir vasıtadır. Yoksa onu Japon hüküaıetinin dık. 
haddi zabnda bir sulh ve refah unsuru saymayız. Memleketimiz çekmiştir. Japon hüküınetı b 
sulh davasına hizmet için rol oyrAıyahilecek mevkie geçmek is- hakeme bitir.ce bir .teşe ~' 
terse ancak saygı ve dikkat telkin edecek bir kuvvetle bu te- b . t v 

yapacağını ildirmış ır. k 
mayülünü takviye etmeke mecburdur. Hükümet beynelmilel va- Ataşemiliter Albay Hay• 
ziyeti tamamiyle karanlık saymaz. ihtiyat, enerji, sükünetle ufku ·sııa 
karartan bulutları dağıtmak mümkündür. Memleketimiz ve bükü- dine karşı yapılan 1 

f't 
tekzip etmiştir. Eski se. ~ metimiz ümjt kesmedikçe Avrupanın ümitsiz.lenmesine de bir sebep 01 

yoktur. bu ithama karşı ne-fretı 
6 

ln!?iliz Somalisinden aşiretlerin Habeş dirmiş ve Sokolnikof ilej ~ 
LJ melerinin mUnhasıran 11 t 

toprağına geçmesi İçin yeni bir anlaşma ve Rusyayı alAkadar 
Roma 27 ( Ö.R ) - Şarki Afrika ile lngiliz Somali mUstem- meseleler üzerinde cereYaJI 

lekesini alakadar eden meseleler hakkında bir lngiliz .. ltalyan tiğini bildirmiştir. 1 Alman - Avusturt anlaşması bu akşam Romada imza edilmiştir. Bu anlaşma Soma-
li aşiretlerine sürülerini otlatmak için habeş toprağına geçmek mUzakerelerl 
bakkmı vermekte. ve Habeşistana yapılan ithalatın kısmen Zeila Viyana, 27 (A.A) - ı\k 
ve Berbera limanları vasıtasiyle yapılmasına imkan hazırlamakta- - Avusturya iktısat aıüt~ 

1 dır. Böylece Habeş ithalAhnın bir kısmı Cibuti - Adis Abeba leri bitmiştir. Protokol b 
. demiryolu yerine lngiliz Somalisi yoluyla yapılacaktır. imzalanacaktır. 
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·················································································································~·····. c/J 
1 Iünün alabildiğ;ne, acele olarak zu olarak ele alınmıştır. Bursa, bmda bu işe tahsıs edıle ~ 
çoğalblması ve pamuk cinsinin Ödemiş, Tire, Bayındır ve Arazilerini satmak isti~~le 

1 ısl;\hı için cezri bir plan ha- Kastaıoonu kenevirciliği için arzufarı da yerine getırı 
zırlanmışbr. Ege mıntakası pa- geaiş bir plan hazırlanmıştır. bu suretle devletçe sah:; 
muk istihsalatı işinde Adana Ziraat vekaletinin kenevircilik cak arazi köylülere te 
ife müvazi o'arak yürüyerek, ıçın Amerikaya gönderdiği lecektir. V 
adeta yarış edercesine en iyi mntabassıs tarafından hazırla- KO MBIN A SIP ARlŞ ~ 

' ve en bol pamuğu yetiştire· nan plan çok şayanı istifade Yeniden kurulacak 
cektir. görülmüştür. Karadeniz sahille- kombinaları için şimdide\ 

Ege mıntr.kasının hemen her rindeki kefen ziraati de çok raat Vekaletine birçok te 
yerinde, bilhassa Menemen, mühimdir. Keten ve kenevir ler yapılmaktadır. Bilbassl 
Bergama, Ödemiş, Tire ve istihsalah, iyi bir plan dahilin- man ve İngiliz firmaJafl zl' 
Baymdır mıntakalarmda, Aydın de tatbik edilerek pamuk ka- kombina siparişleri içio bi 
ve Nazilli muhitinde pamuk İs• dar verimli bir mahsul olabile- Vekaletine şartlarını 
tihsalatı için gereken tedbirler cektir. mi~lerdir. sif. 
alınmıştır. TOPRAK MESELESi Öğrendiğimize göre J 

Devlet pamuk ıslah iıtas- Kombinalar Ye yeni zirai kal· edilecek makinalarm en J 
yonları, köylünün ihtiyacı olan kınma planr görüşülürken sayın kısmı Almanyaya yapıla $ 
en iyi cins tohumları temin Başvekil ismet lnönünün ilk te- Kalan kısım lngiltere -;e 
edecektir. Yapılan bir heqaba mas ettikleri nokta "Toprak.. yet Ruıyadan temiD eda~ 
göre fenni ziraat usulleriyle olmuştur. Başvekil toprak ka· tir. Bununla beraber, heP 
938 senesinde yapılacak pa· nununan bir an evvel hazu- hususta kat'i bir karar vet

1 

muk istihsalatı 450 bin balyayı lanmasını ve bilhassa bu ka- değildir. ....ı'P 
bulacaktır. nunun hazırlanmasında dikkatle · PETROL ve Bı:.ı: f 

Başvekil, Ziraat vekaletinde hareket edilmesini ehemmi- Başvekil makinalı ıır, 
vekHle. yapbğı temaslarında yetle istediler. kuvvet verilirken petrol 'le" 
pamuk mevzuu üzerinde Başvekil, son Ege seyahat- zin i leri üıerinde de e.be,ı' 
ehemmiyetle duraklamıştır. }erinde şu neticeyt: varmışlar- yetle tevakkuf eliıl.ş! 

Adana ve E~e mıntakalann· dir ki köylü mP-vzuunu ele Ziraat kombinalarının ib~ 
da pamuk hastahklariyle mü- almak için evvela onu toprak olan petrol ve benzio J 
cadele için ayrı bir teşkilat sahibi yapmak •e işi esash ctrafıoda do t memleketi 
meydana getirilmiştir. Burnava tutarak çalıştığı yerin sahibi biriyle bir anlaşma yapJ• 
haşerat mücadele enstitüsü yapmak lazımdır. hr. Ziraat vekaleti ayrıc.9.'J 
pamuk seferberliğinde mühim Yapılan tetkiklere göre Tür- ve benzin gümrük resı 
bir rol oynayacaktır. kiyede dört milyon çiftçi aile- işiyle de alakadardır. KiLO' 

Yahnz pamuk bastahklarıyle sinin topraksız olduğu müşa- ZiRAAT VE 
mücadele için 1.600.000 lira bede edilmiştir. Hazırlanan . S~H~ATl ma ~ 
tahsisat ayrılmıştır. En modern toprak kanunu etrafında Ka- Yenı zıraı kal 1? ·bi 
A · .. . ı · hazırlanmada oldagu gı İ 
merıka mueadele makıne erı, mutaydaki hukukçular tetkik- b'k da z· v k"li ~ 

pa '- b l . J .. d 1 I . d t kt d" 1 ı atta ıraat e ı •·e moK aşC1'e erıy e muca e e Cl'JDe evam e me e ır er. E k · .d · tef" · ı · T r menın ı aresıne ~ 
ış erınde kullanı!acakfır. ek çiftçinin topraksız kal- . t' S .. 1 de l/e 

E · b.. .. mış ır. on gun er . , 
ge ~mtak~ın~ak~ utu~ mamasını temin için alınacak sıhhati yerindedir. lstıf~Iİ 

haşere mucadelelerı ve ıdarelerı tedbirler arasında bazı şayanı cegı şayialarının çıkıl 
Burnava mücadele istasyonuna dikkat kısımlar da vardır. Dev- Ankarada hayretle 1'•~' 
terkedilmektedir. Jete ait arazinin hepsi toprak- mışhr. Vekilin sıhhati ~O 

KETEN VE KENEViR sız köylülere tevzi edildikten Başvekilin kendisine 
Kenevircilik, mühim bir mev- başka, Evkafa ait arazi de ica • itimadı vard\r. 

Biz onu, Morganların bina- yanlışlık olduğunu tahmin ' hasret kaldıkları için fil~ı'~ 
sında cürmü meşhut halinde 

1 

ettiğim için kurtulması kolay.. Şirley'le Marlen'i yeyece~ e 
ele geçirdik.. Kendisi inkar Fakat, eğer Hardi değilse .• ! gibi süiüyorlardı. . 1 
ediyorsa da, zannettiğimize gö- işte o vakıt başına bir felaket Hakkı babri derhal '.~"" 

M "1'J li. re organların elebaşılarından gelmesinden korkuyorum.. Bir etmiş olmakla beraber. 1 bİI~ 
biri olacak.. kaç gündenberi ortadan kaybo- kız, mahkumların beP b ı 

Bu sözler üzerine Hakkı Juşuna bakılırsa.. pençerelere üşüşerek "~ jıu 
Sabri ile iki genç kız büyük Direktör üçünü de azıh bay- tavır takınma arına bıt pf 
bir ümitsizliğe ve yese düştü- dutlarııı bulunduğu koridora mana verememişl~r "e r,I 
ler. kadar getirdi ve: her birine ayrı ayn bit ' 
Hakkı: - ilerde, 57 numaralı oda- hissi duymuşlardı. (l 

- Fakat, evvela müsaade- dır; dedi. Kapı kapalı olduğu Elli altı numaralı ~o:ı 
nizle bir. kere görelim, dedi.. için pencereden görüşebilirsi- kadar ayni hadise, 58nk1 

1
,,r 

Dünyada neler olmaz.. niz.. Ben müsaadenizle öteki t b'b d'l · 'b' te 
D. k ce en ı ı mış gı ı 11 

ıre tör: katları dolc.ışacağım.. Birazdan rfV""f, 
etti.. Fakat 57 nu.l'P~~·ı - Kendisiyle kimseyi görü~- yine hep bera her döneriz.. gıv 

türmiyoruz, diye cevap verdi. Hücrelerin üzerindeki nu- değişiverdi .. Diğerler• ttı't 
Fakat siz müstesna tabii.. maralara göz gezdirerek çereye kimse hücuın e &e 

Ve hep beraber direktörün ilerlemeye başladılar . . . de- olduğu gibi, galiba içer 
hususi otomobWne atlayarak, mir parmaklıklı pencerelerden bir: insan yoktu. ~ıı? 
Hardinin me~kuf bulunduğu korkunç ve bakışlarında iyi Çekingen bir tavırla ,~ 
büyük hapishaneye geldiler. niyetler olmıyan, muhtelif tip· yaklaşarak, demir par~ııt' 
Merdivenlerden ÇJkarken üçü lerde adamlar, kim olduklarmı fardan içeriyi süzdüler ' ,,,, 
de büyük bir heyecan içinde bilmedikleri bu yabancılara lanın üzerinde bir a~;0ıd 
idi.. hayretle bakıyorlardı. Çoğu yordu ve arkası döoU ~-
Hakkı genç 'kızlara: yıllardanberi gardiyanlardan baş· için yilzünü görınek 
- Allah vere de o olsa, ka insan yüzü görmediği ve değildi. 

diyordu. Bımda mutlaka bir sövlemesi caİ7.se. kadın yüzüne 



· · ··-·-·• .. ? -- • 1 T ' .. 
Anlaşmanın meraklı safhaları vardır 
HatayWar da elde edilen neticeden sevinç içindedir 
Hariciye Vekaleti 

neferleri olan 
Vekili diyor ki: Şu dakikada elde edilen zaferin 

ellerini sıkmak isterdim Türk gazetecilerinjn 
'Jaş/11111/ı 1 IMt 1111/adtı - ............... n1 ... 

tirli itillfa nrmak kaWI ola· .,_da. Ceaemt ile Paril 
aımda mltemadiJ• telefoala 
.......... yapılmakta idi. 

lıazırlamıfbr. KonıeJia baglba 
ıaat on beı buçukta aktede
c,fi alent toplanbda Sancağın 
yeıd rejime ait a.ıqma taadik 
el"'ccelttir • 

ASKERi MiSAK YAPrLACAK Parisien" gazete...._ C-.yre da .... ....... .., •• ..,... 
- 8a .... isterim ld .. 

davaam birik ankatlan Ye 
baglakl ..... ~aefer. 
ı .. ,., ola TME psetecilerWla 

lerial .a,_. 
ilapeldl llmet lalal ...... 

ma telpafml •lmn Teftik Rlftl 
Arua hlklmet ••M Wr 
tebrik telpafa ....... terk 

lttaabul, 7:1 (Telefonla) - muhabiri bildiriyor: lıveç bari· 
BasBn Ceneneden Tllrkiye • ciye nazın Sandler S.acak 
FrlDa mllnuebab hakkında meael•i hakkmda hhıl olan 

1ayan dikkat haberler gelmiı· ı anlaımaya dair raporuna kon· 
ıeye vermiıtir. Ba rapora g&re 
Suriyenia iıtiklilini kazanacağı 
zamana kadar, )'Ani daha üç 
aeoe Fransa Sancakta kon. 

: cajma emin dejiliz. Suriyenia 
parçalanmw telallkeıiain 6111-
be geçmek içla mbakereciler 
tarafından urfeclilea gayretleri 
A rapJarın takdir etmelerini di· 
Jeriı. Her halde Suriye budat-
IJ'ının Ankara tarafuidaa da 
t.lsdiki ihmal edilemiyecek bir 
neticedil'. 

davUllllD saferi al••• wfet
tiği yor.liıiai ........ 
dola11 k.nlınal ....ıau,etle 
tebrik ehniftlr. 

Cenevre 27 ( Huaual ) -
T .irk ve Fransız murahhas 
heyetleri arasında ibtiliffı bir 
nokta olarak kalan dil mese
lesinin de TOrk noktai nazarı
na m vafık bir surette halli ile 
ne~icelenen dtınkll gGrlpıeler 
çok enteresan safhalar arzet· 
tiği için bualart aynen bildiri
yorum: 

Dlln Cene•raia en heyecan
lı güoleriaden biri idi. Murah· 
haalanmız Sancakta reami dilin 
yalnız T&r1'çe olmaunda ısrar 

Hauvetli müzalieıeuıe salın~ oill;ı Cetıevıeden bu go11mlış 
Nihayet Fran11z murahhaslan CENEVRENIN ZAFERi tir. Tllrkiye ile Franıa arasın· 

b·r daha toplanmamak ilıere Milletler cemiyeti Montr8den da askeri bir miaak akdedile· 
meclisi terkettiler. Bu Adeta sonra en b&y&k muvaffakıye- ceji, bu hususta yakında Fran· 
bir inkıta idi. Bu inkıta Jıavasa tini yine bayle T&rkiyenin SJZ ricaliyle Dr. Araı arasında ediyorlardı. Franıızlar ise arap· 

çaol rla reıml dil olarak kabu
J&uU 4temekte idiler. lagiliz ha· 
,.· ye naıan Ecleaia .. 11111 mi-

tam iki buçuk aaat çok heye- alikadar olduiu bir meselede ml\ıakerelere baılanacağı bil· 
canh birıekilde devam etti. kazanmıı bulunuyor. Bu ve· d. 'li 

Doat devletlerin mlidabalele• ıile ile Ttırldye dDnya nazarında ıtAı kydor. • • k k 1 h k . • . enııın ıar ıyı ara a • 
nllfuzu pereıtiıınln bırkat daha ka d . b. h n • d 

Jdlıu/Mandan gDzel bu göıünüş 
dabaleloıi bile ba m&tkill hal· ı riyle ... t bqle alb .....,da 
!etmekten lciz kalmqb. Ttlrk yeai bir toplantı yaplacağı iki 
marabbaı heyeti noktai naza• taraf marabhaalanna bildirildi. 
nada bir kaya gibi aabit kalı· Bu toplaabcla dil maelesi 
yor, btr aclun ricat etmek iste- lzeriade nihai aolaflD&p Yf.• 
miyorda. nlcll. TDrk diliaj_. r...ı dil 

F ranıızlann ela inat et· olarak kabul edilmui takana. 
melde olduklan g&rtllmekte etti. Baıka bir dUe •JBİ hak
icli. Bu inat yDzllnden bll• kın verilip verilmJyeeeti meae
tln itillfın saya d8f1Deıin· 
d-.. korkaluyorc:lu. Netekim lesini konıe, tayin edecektir. 
Cenene Wrlraç •at hayla 811. anlatma derh-1 ıeaif bir 
eaditeli bir han içinde nefes ah•masııaa 1ardım etti, 
y .. adı. Konsey nportlrl ye artık Hatay dnua tamamea 
ineç hariciye nazm Sandler'in halledilmiş bulunuyordu. 
riyasetinde ild baçak aaat de• Raport&r Sandler, raporuuu 

Y ezen ı Tok Dit 

- Menekıem çabuk gell J - Allahf dİJ.e dolaba girdi, 
Diye peacereJi tekrar kapa· kapuuaı çek& kapadı. Dola'bm 
p ct.ı lr•anna tutanarak aa• yan tahtalarmclan birisinde gizli 

raynı dlf a\'hmma kendiliui bir 18rg81l ornabp ,._ tahtayı 
salıverdi. açb, dolabaa ark.mcla bellrea 
• • • • • • • • • • dar bir dehlize ablmadaa ev• 

• Menekte in& ,, Mabmadun vel htındeki ıizli metbali de 
atladıtına lıanaat Relitdlktea kapath fe kaçta •• 
aonrA ~'rd' dolaplara atılda, 
eUeriJle dofeplan 1oldamap • • • • • • • • ' • • 
koyaldu, arkadaa aealer daha 
fiddetli ıelmefe batlarken tok· 
matı puh bir dolabıia lokma• 
iuu çekerek: 

- Erenler, eyliyalar imdat! 
diye dehptli bir çaj'hk alıver
di ve lıtllDclea uma etekli mio
taa... pkaıap ctelabm kapıllDlll 
alt ...,_ , .... Jçeıicle,...... ................ 

• • • • • • • • • • • 
Önde celllt kara Ali, arkada 

.... talalllar, dalaa arkada 
Kasem Sultan ve onun arka· 
macla Saray apldan menliwa· 
den inrlerkem 

- Erenler, eYllyalar imdat!. 
Se.1111 duJlllllflar, bra Al: 
- ffahf baltlak diJ8 Deri 

··~ .... Jt' i Jl kt d" A D •• ıelUf ır •• a u&enDı e yuaıe w m g,,rme e ır. n• 
ı..-a kat'ı ıekli konı d mühim bil' anlatmadan bahse• 
.....- ' ey en d!t: yn-k' h f'J' d enel Ankaraya bildirilmiş ve ... yor. uı- ıye ma a ı ın e 
muvafakat cevabı istenmişf r. henUz bu hususta m~lftmat 
ltilafnamenin bilttin maddeleri yo~tur. 
lzeriDde iatD t»s ........ baifa.t Paris; ZI (Ô.R) - Umomi-
•ldafana fire, ,_.. Yat tacil· 1,\titl&arlyle Frailm paete!erl 
llt ihtimal ve imkliu 7oldar.. Saac.i meaite.1 .r.atd~ıiida bir 

Paria, Z'1 (Huıuıl) - Btıtiln Franıız • Tilrk anJaımaaının 
gazeteler Ceneneda Sancak hnulllnden memnuadarlar. Fa· 
meselesi llzerinde elde edilen '•t bazı ıazeteler Franıanın 
anlaımadan memnundurlar. Türkiyeye çok fazla tavizde 

ŞAMDA HADiSELER bulunduğu.nu iddia etmekte-
Şam, 27 (Hnıuıi) - Sancak dirler. Bunlara göre, meseleye 

lıakkında Cenevrede Tllrk • verilen hal ıekJi Suriye Arap• 
Fra1111z ıııurahh~a heyetleri lannm çok aleyhinedir ve an-
arumda elde edılen aalafm• • 
pldi burada baa aiyul mala· laıma haberlerı Halep ve Şam· 
fellerde hOfD•ltaz.lakla karfl9 da pek fena kar11lanmıfbr. 
landı. yeni bua nllmaJifler Ge-,çi Suriye bu dakikada sis 

1apdclı, hkat hllklmet nthaa• sahibi değilse de yakanda Fran• 
JiHileri dağatb. A • Suriye muahedeainf; San• 

HALEPTE HADiSELER cak anlatmaıile telif için, deı· 
lataabal, 27 (Yeni Aıır) - iittirmek IAzım ıelecektir. O 

Sancak meseleainde elde edi• vakit Fransa ve Suriye ara• 
len anlaıma dola)'laile Halepte sanda ibtilif çıkmaaından en• 
bazı hld~eler cereyan ettifi diıe ediliyor. 
haber veriliyor. Halepte bir RAPOR KONSEYE 
kaç bin kifilik bir Arap kafi· VERILbl 
lesi nlmayifler yaplblflardır. Pariı, 27 (Ô.R) - 11Petit 

- KMUD, çabuk ola!,._. 
ladık: 

Di7e paldır koldur merdiven· 
leri atlamııb.. 

- Allalll diyen ıoa sesia 
arbundan dolap kubbelİDe 
dalmıtlarcb. 

Kua Ali ve arkadakiler ileP 
lediler, etraflanaa bakmddar, 
kimseyi giremediler. Birden· 
bire celllt Kara Ali yarua da
vara 11Sm616 bir dolabm kapall 
kapağından dııarı ıarkan bir 
mintan ı&clD, atıldı: 

- Bıddum, diye bu eteji 
yakaladı, arkama d&ıtlp: 

- Cıbalslko....,J yabladak. 
a.,Iurit\yle dolabm kap .. 

tına luzla açb, açb amma, mia
tan .U.U kala kalda. Mumla· 
na ıplcLari1le aycbnlam doJa• 
ban içinde ldı ıecilder yokta. 
Hepli de dolabm lrarf191118 p• 
çerek dolalnn hothal•• ,er
dllkleri içba • ve mebhat of· 
daldan 1 dara kaldılar, 
bir mtlddet dolabm içine ba· 
kap, oadu IO•r• Jrara Ahla 

kalplere balecaa, fikiılu.e ev• 
ha" Yeren korkunç ıeai7le: 

- Aman! ben vaı ıeçtim, 
kırırtara karııblar, cin mi idi.r 
ler • peri mi idiler? 

Diye tera 7DzDne, pala11nı 
ya~ına aokarak kaÇ111nı ıBrlloce 
K6ıem Sultan da dahil hepai 
birdea: 

- Amanl amanl aman! 
Diye tamdan~klarmı atarak, 

mumJarm alnmeai ara11nda ve 
karanlıkta birbjrini itip. kaka· 
r,k, birbirini çijneyip, batır· 
tarak, feryadOfipn ipnde ıel· 
dild•ri yere dlnclDJer.. Hepai 
et. Tilki gelmif TaYak klme
ıindeki telltla dar•• datuı 
oldular,. 

• • • • • • • • • • • 
• • t • • • • • • • • 

Erteli gla bir tabur ulcerle 
ba dolabın llatU11e .ıtm kol
larla baih altm bir kilit atalar •• 
Meneqe kızla, Malamudu lnrk• 
lara kar11b diye takclia ettiler. 
Fakat ~llem .._ ,a.lerce 
•b-.adua lat~le ........ 

\l'ollali mubaf.aza edecektir. 
Oç sone aoora Fraaaanuı 
Suriye fe•kalide komiseri ye
rine Sancağa Mılletler cemiyell 
namma bir fevkalide Jrnmiser 
g&nderilecek, fakat Fransız 

milletinden olacaktır. Muhte· 
mel hldiselerin &nüne geçmek 
için sancağa g3nderilen ve sa· 
lalliyetleri 31 ıon kinunda bi
te• mbıahitlerin vazifesi 15 
Marta k•dar temdit edilecektir. 

ANKARA VE SURiYE 
Pariı, 27 (Ô.R) - .. Huma· 

nite" gazeteli lakenderun San· 
cağı meselesi halckında Cene•· 
red~ hl11I olan anlaıma dola· 
yııiyle ıunlan yazıyor: 

Fransanın lıkenderun meıe
leıini hal için Arf ettiii gay• 
ret takdire deier. Franıa hl· 

SURIYENIN T AMAMIYETINI 
G 4RANTI EDİYORUZ 

Cenevre ,7 ( A,A ) - Koa
aeyia basla atfeden sonra ya· 
pacatı toplanb ile ba içtima 
devresini kapaması bekleniyor. 
Bu toplantıda konsey birkaç 
g6nd0r cereyan etmekte olan 
baıhca liç m sele hakkındüi 
mlizakerelerin neticelerini tea· 
pit edecektir ki. '*'l-r : la
kenderun, Danaiı 9'e lıladrid
de elçiliklere mpmilar ..... 
lelericlir. 

l.keacleraa laaklanda ea -. 
mBtkll dU meaele.ı lzeriade 
idi. Y apdaa anlaıma1a gire, 
Tlrkçe Sancakta reamt .... 
olacaktır. Fakat relllli Beaa 
mtınbasıran bu o'mapcaldlr. 

Halaylua1uı hevecanlaunı gızliytn ; Ası ne/ut 
k&metf Tllrki7enin dostJujıınu f Eter konsey muhtemel oldap 
kaıanmafa Ye Almanya ltalya &zere arapçayı da reaml llsaa 
!-r~fladan 7ak~a ,.rkta yapıJaa olarak kabul ederae TOrki,. ı.. 
mtnkalan teııraaz bırakmaja aa itiraz etmiyecektir. 
çahfmakla beraber Suriyenia Şaraaa kaydediliyor ki, her 
birlijini korumaia atrafllllfbr. iki taraf ta maatakan elde et· 
Şana da dikkat edilm~lidir meyi temeani eclebileceiiaia 
ki bu dava da ortaya çıkan lzamiıiai teu e7Jemittir• 
yalnız TGrkiyenin doatluğu Sancak Suriye arazili dalai· 
değildi. Suriyelilerin Franıaoın linde kalmaktadır. S..catua 
kar~ılaıtaiı gllçlGkleri takdir dahil olacafı hiçbir koafecle
edeceklerini • umarız. 11 EylOI raayon kurulacak deiildir. Pa• 
Fraaaa • Surıye anlatma11Dm ra, ıımrlllr, aiyaıet Suriyeye 
timdi aarurl olarak yeniden ait olacakbr. Tllrkiye ve Fraa-
ele almmua ve deiittirilmeai • Sari1enia tamamiyeti all
Suriyelileri yarahyacakbr. Şam• kiyeaini pruti etmekteclitler. 

PCinli •• ,aalen:e, Nenekfe 
kıdat ilah.._.._ dolap oda· 
11nda nalll lra1"fap, kırklara 
karaıbjanı dDıDndD •. Dolap kob
beıinin avluya açdan kapııınuı 
&idea ve arkadan eakiclenberi 
kilitli ve maadalh olmaaına 
rağınea na11I olup ortadan 
kayboldakJarmı da 14=ytanl •ea
veıelerle halletmeje uğraıtı 
bir tDrlil bu muammayı halle~ 
demedi. Vlcaclandalq ka,vet 
ve zind~lilde, birkaç ~dtıalıın 
saltanatını llrdOfl battle "~ 
ruaqyan taravetİDİD v.erdfii 
gaıUrla ~fllllll ıeçkinlifill 
UDutan Kas.. ~ bundan 
ıonrua içia keacliıüae harim 
olacak birpf_ bulam17acaiına 
akd kedlrmffti. 

Etrafull brtarmak için Mah· 
muclun i:an11na ve anaıma Sa· 
:r•1tln J&I verirlren bir çok ta 
aftan dola keseler vermlıti. 

- Mahmudum kırklara ka· 
nflDJI feryadiyJe AÇIDl .... Dl 

yolu aanlla kanama ve anuuu 
kendi nleriu terketmifti.. 
• • • • • 

SipahHer fizliden ıiıdlJe tı.
yam hareketlerini arhrmfbırc:b, 
Silivddeki bıyıkla • .......,. m• 
her saldılar. Bıydda Mahmut ıla
tanbulda kopan lapm.U, gtt
lea birçok mektuplarla haber 
alıp Januadı'W -...1er1 toplı• 
Jarak saten latDIMtla Velclet, 
Zeamet, Uflfe haldannı aramak 
atma yola çıkmııb. 

8a •• haberi de alma da 
la i11'ach ilkeye kapdıp yo
hma d&rt nala tatta ••• 

• • • • • • • • • • • 
Acemi oğlanlan diye topla

tılıp latanbulıap aç ........ 
g6ya mektep olan birer ba,._ 
h•necle terbiJe edilen lbralaim 
P•ta .. ,.,. ve Elçi baaıadald 
ıenç, cllnç tleUkanla talebefeda 
-Şehremini; tayınlannı •erme
diji içi• apktan feryada bat
tam1flardJ. 

Hele Galataaaraydakiler , 
gtbalerce kuru ekmek yemekten 
ve birkaç g&n de buaa bafa. 
mayınca, kotaflarmda: -...... 
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Habeş ve ispanya : 

Bir lngiliz generalının makalesi 

Son iki harpta modern 
silihların tesiri ..• 

Bu iki harp tankların, tayyarelerin ve zehlrll 
gazların bUyUk bir harpta kullanıhnca ne 
tesir yapacağı hakkında askeri mUnekkldlet-1 

tereddüt içinde bırakmı,tır. 

Geçen sene içinde modern 
ailibları hareket halinde gör
dük. Fakat öyle şartlar içinde 
ki, büyük mikyasta ku!lanıldak
ları takdirde sevkülceyş ve tab-

ye esaslarını ne de. ece değiş
tirecekleri hakkında bütün bir 
netice çıkarmak faydasızdıl'. 
Olsa olsa bu silahların kudreti 

_yeya noksanları hakkında ve 
eski silahların yerine ne derece 
geçebilecekleri hakkında bir 
fikir edinebiliriz. 

Habeşistanda bir bakımdan 
prtlar tayyareciliğe çok mü
saitti. Zira ltalyan tayyareleri 
havada hiç bir mukavemete te
ıadüf etmedikleri gibi kara• 
dan da pek az mukavemet gör
düler. Talcip işinde, arazinin 
vaziyeti ve düşmanın tabiatı 

pek açık ve himayesiz bir he
def teşkil etmiştir. Mukave· 
met mevcut olmadığından 
" Hardal gazı ,, kolayca dağı
blmış ise de çıplak ayaklı Ha
beşler üzerindeki tesiri daha 
iyi himaye vasıtalarına malik 
bir düşman üzerindeki muhte
mel tesirleri hakkında bir fi
kir veremez. Keza karadan bir 
taarruzu ret için düşman mü
dafaa mevzileri tuttuğu zaman 
havadan mukabel,., mevcut ol
maması tayyarelPre topçu ateşi
nin yerine veya ~Jou tamamlamak 
suretiyle mü-ı::ssir bombardıman 

imkanl;\rı vermiştir. Bununla 
beraber arazinin mahiyeti ko
runmayı kolaylaştırıyordu. De
miryolu istasyonları, büyük 
mühimmat depoları veya mü-
him endüstri merkezleri gibi 
hedefler yoktu. Köylerin veya 
küçük düşman gruplarının 

ıx~ bombardımanı pekaz 
maddi ve manevi te
sir yapardı. Hava 

kuvveti erinin 
kudreti ancak 
kara kuvvetle
rının hareketi 
Habeşleri canlı 
ve kalabalık he-

""" defler teşkil et-
~ ~meğe mecbur 

-- . · kıldıg~ ı zaman 
:-;;;,.. , 
~ "' 

~ 

kendini göstermiştır. 
Bundan çıkan netice de şu

dur: Hedef canlı kütleler oldu• 
ğu zaman, hava ve kara kuv
vetleri arasında sıkı bir hare· 
ket birliğine lüzum vardır. 

ispanyada şartlar daha baş· 
?iadır. Karada cereyan eden 
hareketlere pek dikkat etrnek
sizia müessir hücumlara uğra
yabilecek hedefler noksan de
ğildir. Ancak bu gibi hedefJ~
rin bombardımanı, maddi fe-
laketlere sebebiyet vermiş ol
makla beraber, ümit edildiği 
derecede kat'i bir tesir yap
mamıştır. Zehirli gaz dağıtmak 
İçin tayyareler kullanılsaydı 
vaziyet ne derece değişecekti. 
Bunu tahmin etmek güçtür. 
Her iki taraf birbirint! karşı 
bu kadar amansız ve mevcut 
mukavelelere bu derece hür
metsiz davranırken hiç birinin 
zehirli gaz kulanmış olmaması
na hayret edilebilir.Gaz bulmak 
imkansız olduğu söylenemez. 
Fakat belki gaz barbanın kendi 
hatları veya basım hatları da
hilindeki gayri muharip taraf
tarları üzerinde uyandıracağı 
tesirlerden çekinmişlerdir. 

Hava müdafaası dünya har-

HiSSi, AŞK 
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"Sizl çıldırasıya seven aşk deUsl bir kızla, meçhul 

bir namzet için hiç du,unmeden saadet 
pazarhğına girl,menlz hatadı, Ümit bey,, 

" Seniha. . . Biz sadece, 
birbirini seven iki arkadaşız. 
Öyle arkada ız ki, aramızdaki 
sevgiyi hiçbir şey ve hiçbir 
alaka bozamıyacak. Hayatımı
zın sonuna kadar yalnız bu 
dostluğumuz için yaşıyacağız. 
Benim şahsen, evlenıneğe ni· 
yetim yok .. Aşkta ve sevgide 
arayacağımı bana sen fazlasiyle 
temin ettin. Ancak Türk ce
miyeti içinde bir genç kızla 
bir genç erkek arasına büyük 
farklar vardır. Bu ayrıhk se
nin mutlaka bir yuva kadrosu 
içinde yer almanı emrediyor. 

Sen evlenmelisin kızım ... 
Şöyle, gönlüne göre birini 
!:>olduğun zaman tereddüt etme
den bütün sevgi kabiliyetinle 
ona bağlanmahsın. Sen evlen· 
diğin gece, şahsen bana mevut 
olan saadetin hepsini bulaca-
ğımı ümit ediyorum. Ancak 
şuna dikkat et ki kocan ben
den daha güzel ve bilhassa 
daha içli bir insan olmasın. 
Seni, benim zevkimle sevdiği, 
sevebildiği gün o adamı bana 
düşman yaparım.Evlen Seniha .• 
Bir genç kıı için hakiki Na· 

det, kiiçnk bir yuvama içincle 
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Köse lvanof 
uğurlandı Japonyada buhran var 

Sofya, 27 (A.A) - Belgrad
dan dönmekte olan başbakan 

Köse lvanofa hudut sonuna 
kadar Stoyadinoviçin hususi 
katibi refakat etmiştir. 

Köse lvanof Sofyaya kadar 
geçtiği bütün istasyonlarda 
halk ve mektep talebesi tara
fından selamlanmıştır. 

Ordu, general Ogaki' nin vazifesini 
imkansız kılıyor .Og-akiyi tehdit ettiler 

Tolstoi 
Sorbonda bir müsamere 

verildi 
Paris, 27 (Ö.R) - Büyük 

Rus edibi Tolstoin ölümünün 

yüzüncü yıl dönümü münasebe
tiyle bugün Sorbonda bir mü· 
samere tertip edilmiştir. Mü
samereden sonra meşhur Fran· 
sız edibi Paul Valeri büyük 
Rus edibinin sergüzeştle geçen 
bayatı ve eserleri hakkında bir 
konferans vermiştir. ....,.._ 

Tuzla filmi 

Tokyo. 28 (Ö.R) - General 
Ogaki yeni kabineyi teşkil yo
lunda tesadüf ettiği güçlükler 
hakkında Mikado ile görüş
müştür. 

Tokyo, 27 ( Ö.R) - istifa 
eden kabinenin Harbiye nazırı 
General F eruçi ordu erkanın
dan hiçbirinin General Ogaki 
tarafından teşkil edilecek bir 
kabinede Harbiye nezaretini 
kabul etmiyeceğini bildirdiğin· 
den General Ogaki kabineyi 
teşkil için ordu ile müzakere
leri bırakacağını bildirmiştir. 

iyi haber alan daireler bu be· 
yanalı buhranın halli yolundaki 
teşebbüıün akametini itiraf 
ıeklinde tefsir etmektedirler • 
Buhranın halli şimdi ordunun 
elindedir. Harbiye nazırının 

Çam altı tuzlasının çalışma ve mutlak surette orduya men-
istibsal hareketleri hakkında sup bir general olması 
alınan filim bugün şehrimiz lbım geldiğinden, kabine• 
sinemalarından birinde göste- ye böyle bir generalin iştirakini 
rilecektir. reddetmekle ordu tasvip etme· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
bındanberi çok terakki etmiş· Şuna hayret edilebilir ki 
tir. Bombardıman tayyareleri- tanklar top fıkdanını telifi-
nin artan sür'atine rağmen ye muvaffak olamamışlardır. 
Alman hava müdafaası top- Tanklar tarafından pekiz göze 
)arı şüphesiz çok mües- çarpar muvaffakıyet kaydedil-
sirdir. Bombardıman tayyare- miştir. Bilakis tanklar kendi-
lerine mühim nisbette avcı lerine karşı kullanılan modern 
tayyarelerinin de refakati dik· silahlara ekseriya kurban git-
kate değer. Hulasa denilebi· mişlerdir. Arazinin güçlüğü ve 
lir ki ispanyadaki basımlardan kullananların acemiliği belki de 
hiçbiri yalnız hava silahiyle bir zırhlı otomobillerin tesirsiz kal-
netice almağa çalaıacak dere· masanın sebeplerinden biridir. 
cede havada kuvvetli değildir. Fakat diğer ve daha mühim 
Fakat biri müthiş zararlar ya• bir sebep de bu silah yeni 
pabilecek kadar kuvvetlidir. Bu iken ve nekadar kolay yara-
şartlar dahilinde bava ve kara lanabileceğini henüz bilmez• 
kuvvetleri arasında iş birliği ken mevcut olan manevi 
aramak ne dereceye kadar tesirin şimdi zail olmasıdır. 
doğru olabilirdi? Belli değildir. Habeşler bile nihayetsiz ve 
Bu birliği Habeşistanda Ba- isabetsiz silahlariyle tanklardan 
dogtio tahakkuk ettirmiş ve korkmamışlardır. Gerçi onların 
sözde hasmın maneviyatını kı· ancak hafif tanklarla karşılaş-
racak bir vas,ta sayılan ve şe- tıklarım da ilave etmek lazım-
hir bombardımanları · yerine dır. 
ku1Jao111ıştır. Bununla beraber bu iki harp 

ispanyada ne asiler, ne ha- tankların, tayyarelerin ve ze-
sımları müdafaa mevkiinde bu- hirli gazların büyük bir harpta 
lunan bir piyade kuvvetine ga- kullanılınca ne tesir yapacağı 
lebe çalmak için lüzumlu olduğu hakkında bizi tereddüt için-
dünya harbinde görülen bol de bırakmıştır. ilk tesir ge• 

çince bunlann manevi tesiri mikdarda toplara ve mühim-
bile uil olmaktadır. Çı-

mata malik değiJlerdir. Bununla karılacak müspet netice şu· 
beraber piyade hücumuna mü- dur: Piyadenin devri geç· 
zaheret için havadan piyade memiştir. Piyade bütün si-
i)e birlikte ı:rıetodlu bir taarru- )abların işbirliğine temeldir. Pi-
za da pek az teşebbüs edil- yadenin tesiri mekanik vasıta-
miştir. Son müsademelerde ise Jarı kullanmakla veya silahlarını 
müdafaa hatlarının toplarına ıslah etmekle artabilir. Ancak 
karşı hava bombalarının kulla- adet itibariyle piyade kuvvetleri 
nılması ise, hasım topçusunu orduların en esaslı yığını ha-
susturmak için elzem .,]an ağır linde kalmakta devam edecek· 
topların fıkdanından ileri gel- tir. 
miştir. 

toplanacağı ıçın mutlaka ev
lenmelisin .. Nikah gününde beni 
davet etmezsen .. ,, 

Ümit bey.. işte bütün söy
ledikleriniz bu olmuştu. 

Bir genç kız kalbinin öyle 
anlaşılmaz müphemiyetleri, öy· 
le belirsiz tarafları var ki bu
nu anlamak için mutlaka bir 
genç kız olmak, onun geçirdi
ği heyecanları yaşamak lazım.,, 

Bu çerçeve haricinde kaldık· 
tan sonra yapacağınız feda kar• 
lıkların maddi ve manevi bir 
kıymeti olamıyacağını tahmin 
edebilirdiniz sanırım. 

Sizin inceliğinize meclup ol
duğumu gizlemekte fayda gör
miyorum. Fakat bu meziyyeti
niz, bir genç kız kalbinin de
rinliğini anlamağa kafi gelmi
yordu. Sizi çıldırasıya seven 
aık delisi bir kızla, hiç düşün
meden meçhul bir namzet için 
saadet pazarlığına girişmekten 
çekinmediniz. Öyle sandınız ki 
bu fedakirlığınız bence de 
ayni ıekilde takdir edilecek. 

General C. V. OUYNN 

Bu affedilmez hatanız için 
benden belki de başka şeyler, 
cazip mukabeleler bile bekle
diniz. Düşünmediniz ki size 
sonsuz bir alakayla bağlanan 
yamrı, yumru mektepli kızın da 
eğilmek istemiyen bir gururu 
ve bir genç kızlık izzetinefsi 
bulunabilir. Onu en insafsız bir 
operatör gibi ucu keskin bir 
neşterle parçaladıktan sonra, 
ortada kalan sevgi çekilmez 
birşey oluyor. 

Sizi evlilik bayatından uzak
laştıran sebepler üzerinde faz
laca durmak, bugünkil şartlar 
içinde nekadar da faydasız ..• 
Sizin " fedakarlık ,, diye uzat
tığınız anlaşılmaz hareket be-
nim için bir felaket anahtarı 
olduğu gün hiç düşünmeden 
heyşeyi, herşeyi kırmakta te
reddüt etmedim. Ve... Bildi-
ğiniz gibi evlendim, Ümit bey. 

Evlenmek.. Bana özene be
zene tavsiye ettiginiz " cazip 
hayat ,, şekli bu mu olacaktı? 
O ne kof ve bayağı birşeymiş ki, 
benim kadar sönük ve gayesiz 
bir insanı bile kendi mah· 

Seiyukai patfisi şefi M. l(unimatsu Hamada 
diği herhangi bir siyasi tertibi 
neticesiz bırakabilir. Fakat im
paratorun ihtilafa doğrudan 
doğruya müdahale ederek or-
du erkanından birine harbiye 
nezaretini kabul etmesi emrini 
vermesi ihtimal dahilindedir. 

Paris, 27 (Ö.R)- japonyada 
siyasi buhran devam ediyor. 
Dahili siyasette cebrüşiddete 
mütemayil olan ordu unsurları 
ile buna muarız olan ve umumi 
efkardan müzaheret gören par
lamento arasında mücadele şid• 
detlidir. 

imparator ikisi arası bir tes
viye tarzı bulmağa çahşıyor.Zira 
Japonyadaki ehemmiyeti malum 
olan giicendirmek istemediği 
gibi milli hissiyatı da hiçe say• 
mak manasına gelecek bir ha-
reketten sakınmak istiyor. Bu 
sebepledir ki harbiye nazırı 
general Peruşi vasıtasiyle ordu-
nun ileri silrdüğü Diyet mecli
sinin feshi talebini reddetmiş
tir. Bunun üzerine general Pe
ruşi istifa ederek bütün kabi· 
nenin çekilmesine sebep olmuş
tur. 

Asekri mahafil yeni kabine
yi teşkil vazifesinin dahilde 
diktatörce hareket edecek ve 
meclisi feshedecek bir gene
rale verilmesini beklemekte 
iken imparator mutedil bir 
adam olan ve Kore valisi iken 
büyük idare kabiliyetleri gös· 
teren General Ogakiyi bu işe 
memur etmiştir. Bu zat ne par
lamentoyu, ne de ekonomik ve 
mali mahafili gücendirmek ar
zusunda değildir. 

Diğer taraftan ordu general 
Ogaki'nin vazifesini imkansız 
kılmağa çalışmaktadır. Bunun 
için ellerindeki vasıta şudu: 
Son bir kanuna göre ka
binede harbiye nazırının 
bir general olması lazımdır. 
Halbuki ordu bütün zabitlere 
Ogaki kabinesine girmelerini 
menetmektedir. Böylece gene-

dut muhiti içinde barındı
racak hayatiyeti gösteremedi. 

Hayret ediy~raunuz sözle· 
rime.. Saklamağa ne hacet 
Ümit bey •• Eğer kendiniz için 
bu hazin netice önünde müte-
vazi bir suç payı ayırmak iste
mezseniz işte o zaman üzüle-
ceğim. Evlenme, aile hayatına 
karışmak, bir yuvanın basık 
tavanlı çatısında erkeğini bek· 
liyen bir kadın olmak .• 

Bunlar bir genç kız ha
yali için ne kadar toz pem· 
be şeylerdir. • • Sevilen bir 
yuvanın içinde akşamları bek-
lenilen erkeğin huzuru için Len 
şiirli hayali için neler, neler 
feda etmezdim. 

Esasa giriyorum Ümit bey .• 
Sizi daha fa'lla sıkmamış olmak . . 
ıçın .• 

Günün karardığını bütün ka· 
dınhk heyecanlarımla bekliyor· 
dum. Bekliyordum, hayret et
menize hiçbir sebep yoktur. 
Ben sizi hayalimde kaybedince 
beni ilk arzuhyacak erkekle 
evlenmiye karar vermiştim. Her 
halde ona ıevmi e cak. 

rafa vazifesinden feragate mec· 
bur edeceklerini ümit etmek
tedirler. Fakat şu takdirde 
imparatorun büy~k rütbeli bir 
zabite harbiye nezaretini kabul 
etmek emrini verecegı zan 
ediJiyor. Böylece ordunun ve-
tosuna rağmen general Gakin 
kabinesini kurabilecektir. Buh-
ran ister bu şekilde hal edilsin, 
ister bal edilmesin, muhakkak 
olan nokta Japonyada faşist 
temayüllü askeri parti ile ser
güzeşt siyasetinden bıkmış olan 
umumi efkar arasmda git· 
tikçe artan gerginliktir. 

Bu sebepledir ki Mikado'nun 
hakemliği bu defa geçen şubat 
hadiselerinden sonrakine nis· 
betle daha güç olmaktadır. Bu 
şartlar dahilinde, imparatorun 
itidaline rağmen, siyasi buhra-
nın bir kanunuesasi buhranı 
şeklini alması ihtiıoalinden babs 
edilmektedir. 

Tokyo, 27 (Ö.R) - General 
Ogaki imparatordan harbiye 
nazırını bizzat tayin etmesini 
rica edecektir. Sabah general 
saraya giderken üç şahıs ka
bineyi teşkilden vazgeçmesi 
için kendisine bi- tehdit mek
tubu vermişlerdir. General 
bunları tevkif ettirmiştir.Zab1ta 
tahkikat yapıyor. ..................... 

Fransızca 
Hususi ders almak 

isti yenlere 
Fransızca tedris usulü çok 

mükemmel ve tecrübeli bir 
zat hususi ders vermektedir. 
Çocuklarına mütahassıs ve 
ciddi bir muallimden ders 
aldırmak iıtiyen babalarm 
nazarıdikkatlerioi celbederiz. 

Yeni Asar' da ( Y akup Ke
nan ) adresine müracaat edil-
melidir. 4-8 (133) S-6 

bana uzatacağı aşkı seve seve 
kabul edecektim. O zaman, 
sizin haberinizi alırım korku
siyle biç kimse ile temas et· 
miyordum. Nihayet arzum ye
rine geldi. Bir akşam annemin 
beni yanına çağırdığını ve gizli 
birşeyler söylemek istediğini 
farkettim. 

Hayecanda idim.. Annem o 
günlerde bendeki fevkaladeli
ğin farkında idi. Erkek delisi 
kızlar gibi yaptığım hareket• 
den kuşkulanıyordu. Beraberce 
odasına girdik. Annem, kızım 
diye söze başladı: 

- Ben sana açmak bile is• 
temezdim amma, baban ısJ.4.1' 
etti de ondan... Şu Lemanlarıo 
yeğeni bir müddeiumumi mu· 
avini var.. Adı galiba Hüsa 
mettin Nihat beymiş.. içtimai 
mevkii yerinde, oldukça geli!İ 
de fena değil.. Göztepede bıt 
yalıları, Urlada çiftlikleri var 
mış.. Bana kendisini dOO 
tramvayda gösterdiler. Şöyı. 
böyle, güzelce bir adam. ~aft 
göz yerinde.. Hele kibarlıg
bayaldım •• 





SabH•a 

Kemalpaşa' da bir hadise 

Bir kadın, çocuğunu öl
dürdü, adliyeye verildi 
Kemalpaşada gayri meşru 

olarak doğurduğu çocuğunu öl
dürmek suçundan lbrahim kızı 
kırk yaşlarında Esma hakkında 
Kemalpaşa sorgu hakimliğince 
yapılmakta olan tahkikat bit
miş ve Esmanm suçu sabit gö
rüldüğünden Türkceza kanu
nunun 453 üncü maddesi mu
cibince lzmir ağırceza mahke
mesinde lüzumu muhakemesine 

Konferans 
Cuma günü saat 19 da 

Türkspor kurumu Halkevinde 
bir toplantı yapacak ve antre
nör tarafından bir konferans 
verilecektir. 

Hapishane müdürü 
Şehrimiz umumi hapishane 

müdürlüğüne tayin edilen Galip 
şehrimize gelerek vazifesine 
başlamıştır. Tebrik eder ve 
muvaffakıyetler dileriz. 

Otomobil 
Kazası kararı verildi 
Bumava civarında bir oto

mobil kazasında iki kadının 

ölümüne ve beş kişinin de ya
ralanmasına sebebiyet veren 
soför Faikin iki sene hapsine 
ve iki yüz lira ağır para ceza
sına hükmolunmuştur. 

Göçmen işleri 
Göçmen köyleri inşa edile· 

cek olan yerleri tesbit için tet· 
kiklerde bulunmakta olan heyet 
dünKemalpaşa kazasına gitmiştir 

Bir sinemacı hakkında 
Bir sinemacı sinemaya fazla 

müşteri aldığından Belediyece 
elli lira para cezasına çarptı
rılmıştır. 

Ağırcezada 
Foça eski nufus memuru ih

sanın Ağırceza mahkemesinde 
beş ay on gün hapsine, fakat 
cezasının teciline, yine ayni ka
za nufus memuru Zihninin zim
metten beraetine, fakat memur 
ihsanın zimmetini bildiği halde 
haber vermediğinden 2 gün 
hapsine karar verilmiştir. 

Toı·balı hadisesi 
Torbalının Çengel köyünde 

Hamza Aliyi katil kastiyle ya
ralamakla maznun Mehmet Ali
nin muhakemesine Ağırcezada 
devam edilmiştir. Müddeiumu
mi muavini Şevki Suner iddia
sını yapmış ve maznunun suçu 
sabit olmadııi'ından beraetini 
istemiştir. Muhakeme kararı 
bazı şahitlerin dinlenmesi için 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Bir karar 
Kemalpaşa yolunda arkadaş· 

ları Gedizli Hakkıyı dövmek ve 
bıçakla yaralamakla maznun 
lsmail ağırcezada on gün ve 
Mehmet on beş giin hapse 
mahküm edilmişlerdir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

, Raci o .. 

Jstanbul radyosu 
Saat 
12.30 • 14 arasında plakla Türk 

musikisi, havadis, hafıf 
musiki 

18.30 Plakla dans musikisi 
19.30 Tayyare Cemiyeti namına 

Rasim tarafından konfe
rans 

20 Rifat ve arkadaşları ta
rafından musiki 

20.30 Ömer Riza tarafından 
Arapça konferans 

20.45 Safiye ve arkadaşları ta· 
rafından musiki 

21.15 Saat ayarı, stüdyo orkes· 
trası, ajans ve borsa ha
berleri 

22.30 Plaklarla muhtelif parça· 
lar 

karar verilmiştir. 
Kadın; bir gün kırda bir ço

bana rastladığını ve gayri meş
ru çocuğu ondan aldığını, do
ğurduğu gece ebe gelmediği 

için çocuğun göbeğini kesmeğe 
cesaret edemediğini ve çocu
ğun bu yüzden öldüğünü söy
lemektedir. 

Muhakemesine yakında ağır
cezada başlanacaktır. 

ARKITEKT 
Bu derginin 70 - 71 inci sa· 

yıları zengin münderecat ile 
çıkmıştır. içinde şehircilik mü· 
tahassısı Dr. Wagner'in lstan
bul ve civarının planı, Mimar 
Naci Meltemin Hastanelerde 
biz.met servisleri , Aduan Sune· 
rin Halkın hava ve zehirli gaz 
tehlükesinden korunması, Mi
mar Kemal Altanın Edirnede 
Türk eserleri isi:nli yazılariyle 
Ankarada Çubuk barajı, iz.mir 
fuarı, Küçük san'atlar sergisine 
ait yazı ve fotoğraflar, Akayın 

yeni köprü iskelesi, Mimar Zeki 
Sayarın Kira evi, ve dünya 
mimari faaliyetlerinden bahse· 
dilmektedir. 

Alakadarlara ve belediyelere 
tavsiye ederiz. 
19a7 de Sovyet sivil 

tayyareciliği 
Sovyet sivil hava fılosu tay· 

yareleri, 1937 yılında büyük 
faaliyetlerde bulunmağa nam-
zettir. • 

Sovyet sivil hava fılosu tay· 
yareleri, bu yıl içinde, geçen 
yıldan 4 milyon fazlasiyle, 25 
milyon ton-kilometre katede
ceklerdir. Gene gı:Çen yılın 
rakamlarından çok fazla olarak, 
bu tayyareler, bu yıl içinde, 
180 bin yolcu ve 44,200 ton 
eşya nakledeceklerdir. Bu yıl 

tayyareler, ziraate muzır hay
vanatı öldürmekte v~ ısıtma 

getiren sivri sinek yumurtala· 
rını yok etmekte de kullanı· 

lacaktır. 

Bu yıl, Sovyetler Birliğinde 
yeni yeni hava yolları sefere 
açılacaktır. Bu yeni yolların 
umumi tulü, 2,500 kilometredir. 

Sivil tayyare fılosu, uçuş 

malzemesini de değiştirerek 
yenileşecektir. Esas hatlarda, 
"ANT - 35 ve "ZIG - 1,, gibi 

" modern ve mütekamil tayya-
reler işleti lecektir. Bu yeni 
tayyareler, on ve oniki kişilik 
çok modern ve mükemmel kon
forlu makinelerdir. "ANT • 35., 
sistemi tayyareler, saatte 340 
ita 360, "ZIG-1., sistemi tay
yareler de gene saatte 280 
ila 290 kilometre katetmek
tedir. 

•• Y urd Şarapları 
Şarap ve sirkesini saygı 

değer müşterilerine tavsiye 
eder. 
Yapım yeri : Yol bedestan 

Küçük hamam sokak No.~ 
Satış yeri : Yol be destanı 

ağzında tütüncü Bay Ethem 
Ruhi. 
Taşra bayilikleri için istekli 

olanlar yapım yerine baş 

vursun1ar. 
H 3 8-13 (35) 

lzmir Birinci icra memurlu
ğundan: 

Sa.laman Levi tarafına: Ak
şehir Bankasına borcunuzdan 
dolayı tahtı terhinde bulunan 
ipotekli gayri menkulünüzü 
2-2-937 tarihine müsadif Salı 
günü saat 17 de lzmir Birinci 
icra dairesinde satılığa çıkarı· 
lacağı tarafınıza ilanen tebliğ 
olunur. 276 (169) 

YENi CSIR 
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Satıo Oepoeu : B&RNAR A. ZAHAROI', lzmır. HUkUmet çaddeel 80 
~ 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için lstanköy sokağında 

kain 6 sayılı bina tahsili emval kanununa tevfikan haczedilmiş 
ve tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çık:ml
mış olduğundan almak ve müzayede şartlarını öğrenmek istiyen· 
lerin Defterdarlık tahsilat idaresine müracatları. 

21--28-4 199 (110) 

Fabrikatörlerin, fenni surette ma
kine kullananların ve değirmen

cilerin nazarı dikkatine 
On milimetreden 100 milimetreye kadar muh
telif eb'ad ve kalınlıkta bilyalarımız gelmiştir. 

Adres : NAZiF PAK ve HAKKI ERDOGAN OGLU 
MUHTEUF MARKA OTOMOBİL PARÇALARI SATIŞ YERİ 

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

Bütün dünya POKER traş bıçaklarını kullanıyor 
Almakta hiç tereddüt etmeyiniz.Yalnız makasına 
dikkat ediniz. 

lzimr Vilayeti defterdarlığından 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Ahmet ağa ma

hallesi keten çarşısında kain 8 sayılı müsliın hanı tahsili emval 
kanununa tevfikan haciz edilmiş ve tarih ilandan itibaren 21 gün 
müddetle mlizayedeye çıkarılmış olduğundan almak ve müzayede 
şartlarını öğrenmek isteyenlerin clefterdarlık tahsilat idaresine 
müracaatları. 

21-28-4 200 (111) 

Dalama köy muhtarlığından: 
Karahayıt nahiye Merkezi olan Dalama çarşısının haritası 

yaptırılacağından bu hususta Nafia .":'. ekiiletince ihtisası olanların 
Dalama Köy odasına müracaatları ılan olunur. 

22-24-26-28 219 (126) 

lzmlr Belediyesinden: 
Beher metre murabbaı 150 

kuruştan bin üç lira elli kuruş 
bedeli muhammenle başkatip
likteki şartname veçhile 61 sa· 
yılı adanın 669,00 metre mu· 
rabbaındaki 13,14 sayılı arsa· 
ları 12-2-937 Cuma günü saat 
16 da açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için 76 li
ralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

28, 2, 5, 9 286 (168) 
1 - Beher metre murabbaı 

yüz dli kuruştan 61 sayılı 

adanın 667,25 metre murah· 
baındaki 15 ve 16 sayılı ar· 
saları bin lira seksen sekiz 
kuruş bedeli muhammenle baş 
katiplikteki şartname veçhile 
9-2-937 Salı günü saat on al
tıda açık artırma ile ihale edi
lecektir. iştirak için yetmiş altı 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve saatte 

encümene gelinir. 
2 - Beher metre murabbaı 

yiiz elli kuruştan 58 sayılı ada· 
nın 283,00 metre murabbaında
ki 15 sayılı arsası dört yüz 
yirmi dört lira elli kuruş bedeli 
muhammenle başkatiplikteki 
şartname veçhile 9-2-937 Salı 
günü saat on altıda açık ar· 
tırma ile ihale edil~cektir. iş
tirak için otuz iki liralık mu· 
vakkat temioat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü· 
mene gelinir. 

3 - Beher metre murabbaı 
yüz em kuruştan 63 sayılı ada
nın 313,5 metre murabbaındaki 
26 sayılı arsası dört yüz yetmiş 
lira yirmi beş kuruş bedeli mu· 
hammenlc başkiitiplikteki şart
name veçhile 9-2-937 Salı günü 
saat on altıda açık arlırma ile 
ihale edilecuktir. iştirak için 
otuz altı liralık muvakkat te· 
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge· 
linir. 24-28-2-6 240 (143) 

aa KAnunuaant ıe•'7 td' 

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

lstanbul 

_ .. ! ' ... '-- . ;. .. ..... . . . 

• 

Merkezi 

lzmir 
Telefon 

3778 

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

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

Hayvanlarınıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün faz.la 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma· 
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 

ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 
Gazi bulvar No.25 

Posta kutusu No. 224 
Telefon • lzmir 3465 

Saç Eksiri . 
Saçların rlökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. KomoJeP 

saçların köklerini kuvv"tlendirir ve besler. Komo jen saçlarıP 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır· 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat ma.ğazalıı· 
rında bulunur. 

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaf! 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi her.ne~ı 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın aynı tıp 
mensucatına faiktir. 

Telefon . No. 2211 v~ 3067 
Telgraf adresi: Bayrak 

1 kd. dil k bir iıısauı bile kendı maıı·ı•iıiiıiiiıııiıııiıl•••• ·~·u~ou'.:_u~u~o~a~a~u:•:•:::3~u~·~u=-:u:ut·~-=~~-;.:.:-:·~~'•
0

k:-:ü:·ü~k~b:ir::;.·~y~u;v:anı;::n~içuı~';;d;e .. ~a~yoıliiİ'•'memkmimldmeİlllltaılllıı•r1e .. 1e•c•e ......... [çinde yer almanı emrediyor. 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

S/ı AGAMEMNON vapuru 

25-1-937 • 31-1-937 ye kadar 

Rotteıdam·Amıterdam-Bremea 
ve Hamburg limanlan için yük 

alacaktır. 

S/s HERMES vapuru 7-2-37 
de beklenmekto olup yükünü 

tahliyeden sa11ra Burgas, Var

na ve Köstence limanları için 

7ük alacakhr. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

S/S GUNBORG vapuru 8 
şubata doğru beklenmekte olup 

yüktinü tahliyeden sonra Rot· 

tcrdam, Hamburg, Gdynia ve 

l~kandinavya limanJarı için yük 
alacaktır. 

SiS NORRUNA vapuru 18 

şubatta beklenmeltte ohıp )'I· 

künü tahliyeden sonra Rotter

dam, Hamburg, Noneç ve Is
kandinavya limanlarına yük 

1'ıbul edecektir. 

SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 

SUCEA VA vapuru 27 ikinci 

1'inunda Pire-Malta ve Marsil

)'a limanlara için yük alacaktır. 

S/S PELEŞ •apara 12 ıubat• 
ta beklenmekte olup Pire, Mal

ta ve · Marsilya limanlan için 

yük alacaktır. 

Sis ALBA JULIA vapuru 
28-2-937 tarihinde beklenmek· 
te olup Pire, Malta ve Marsilya 
limanları için yllk alacakhr. 

Yolcu ve yllk kabul eder. 

Daha Fazla taf ıilat ip.. ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Navlunlardaki ve hareket ta

rihlerindeki değifikliklerdea 

•centa muUliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142-4221-2663 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalarını müs• 
takiJ olarak kabuJ ve teda•İ 
eder. 

Telefon 2946 
1-26 (2101) 

1 
N. V. 

W •• .,. il. Van i)er 
Zee & C..o. 

DEUTCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 

ANDROS vapuru 20 son 
kanunda beklenilmektedir. 23 
son kinuna kadr.r Rotterdam, 
Hamburg ve Bremefl için yük 
kabul eder. 

MANISSA vapuru 3 şubatta 
gelecektir. 6 tubatta kadar 
Rotterdam Hamburg ve Bre· 
men içm ~ük kabul edecektir. 

••D•• American Export Lines 
Tbe E:ıport Steamıhip Corpo· 

ration - Nevyork 
EXMOOR vapuru 21 ikinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yllk alacaktır. . • . 

EXMINISTER vapuru 1k1Dcı 
kanun sonnnda beklenilmek
tedir. Nevyork için yük1iye· 
cektir. 

EXILONA vapuru 3 şubatta 
beklenilmektedir. Nevyork için 
yük kabul eder. 

•11!1'?9-
American Export Lines • The 
Export Steamsbip Corporation 

Pireden 1tktarmah 
EXCAMBION vapuru 15 ikinci 
kinunda Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 
EXCHORDA vapuru 29 ikinci 
lciounda Pireden Boılon ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapur 12 şu· 
batta p;reden Boston ve Nev
yorka hareket edecektir. 

Seyahat milddeti : 
Pire - Boston 16 gün 
Rire • Nevyork 18 gün 

•• 181 •• 
Jobnaton Wanen Linen Ltd. 

Liverpool 
JESMORE vapuru 7 şubatta 

beklenilmektedir. Liverpul ve 
Anversten yiik getirecek ve 
Burgaa, Varna ve K6stenl·e 
limanlan İçin yük alacakhr. 
Cie ~~Danube 

Maritime Budapeşte 
DUNA vapuru şubat orta• 

aında beklenilmektedir.Belgrad, 
Novisaı.; Budapeşte. Bratislava 
Viyana ve Linz jçin yük ala· 
cakbr. 

., 000 ... 
Armement H. Schuldt • Hamhurg 

TROYBURG vapuru otuz 
ikinci kinunda bekleniyor. 
Rotterdam, Hambarg ve Bre· 
men için ytlk kabul eder. 

GLMECKSBURG vapuru 8 
şubatta beklenilmektedir. Rot
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yOk kabul eder. 

MARITZA vapuru 28 şuha· 
ta doğru beknilmektedir. Rot
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yOk alacaktır. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreı 

DUROSTOR vapuru 21 ikin· 
ci klnunda K6ıtence için yllk 
kabul eder. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakkmda hiç bir taahhüde gi· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Ferit Eczacıbaşının 
Mütekamil eserlerinden 

Ferit dit macunu, suyu, to· 
zuou kullanmakla inci gibi dİ§· 
lere, .ağlam, pembe dit etlerine 
sahip olursunuz. 
. Ağız bıfzıssıbbaıınıo blitün 
icaplarına maliktirler. 

Büyük tüpü 

15 
kuruştur 

'1M. Depo. 

S. FERiT 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

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

TELEFON : 3937 

K l "f s"ılindir ve her -istenilen L:ömür vardır. 
a orı er, ' (2299) 

1ENI ASIK :Sahne 11 

GÜZEL, SAGLAM VE IŞTAHLIJ OPTİ- J 

MUS 
Olivier Ve Şii. 

~üntü 
• 

a ıo ın 
kullanıyor! 

Çocuklarınızı kü
çükten Radyolin 
kullanmağa, Rad
yolinle günde iki 
defa dişlerini fırça
lamağa alıştırınız. 
Gürbüz yetişmele

rini temin etmiş 

olursunuz. 

GBtPlN 
Niçin daima 

Çünkü 
tercih ediliyor ? 

;:-. ~"-
Evve]ki gün soğuk almıştı, ~ • 

'"' dün yatıyordu, hu sabah ......__ ,........._ > 

dipdiri ayağa kalktı '~ 
GRi PiN 
Bütün ağrı, sıza ve 
sancıları dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, 

nezleye, gripe, diı, 
bel, sinir, adele, 
ağnlarile romatiı· 
maya kar11 bilbu· 
u mUeairdir. 

GRiPiN 
• 1 

tecrübe ediniz 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 1/2 kuruıtur. 

Türkiye 
· Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON : 2067 

~· 
· ... ,,.." .. .. .. "; 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından : 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Ahmet ağa ma· 

hallesinde Kemeralh caddesinde kain 119 sayıla dükkan tahsili 
emval kanununa tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilAndan itibaren 

21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan almak ve 
müzayede şartlarım görmek istiyenlerm Defterdarlık tabsil~t 
idaresine müracaatları. 

28-4-11 284 ( 167) 

Fenerleri 
Geldi 

Acentası 

Hüsnü 
ldemen 

ikinci 
Kordon 

5513 

IZMIR 
5-10 (84) 

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

. 

MITAT OREL 
Adres - Beyler Numan 

zade sokağı Ahenk mat· 
baaaı yananda. 

Numara:23 
Telefon : 3434 

1229) 

LIMİTET 

Vapur Attentası 
İRiNCi KORDON REES 

BINASI TEL. 24 43 
Lllermao Linea Ltd. 

Londra hath 
GRODNO vapuru 25 ikinci 

kinunda Londra, Hull ve An· 
veutt:n gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru 25 ikinci 
kanunda Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkar."'caktır. 

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

POLO vapuru şubatın ıo· 
nunda Londra, Hull ve An· 
versten gelip yük çıkaracaktır. 

Liverpool batta 
THURSO vapuru 25 ikinci 

kanunda Liverpool ve Svanse· 
adan gelip yük çıkaracaktır. 

DRAGO vapuru 15 şubatta 
Liverpool ve Svansea' don gelip 
yftk çıkaracaktır. 

Deutche·Levente • linie 
GAL1LEA vapuru 2 şubatta 

Hamburg, Bremen ve Anvers· 
ten yül.. çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişiklikle rinden mt. 
suJiyet kabul edilmeı 

69.---------------~---, 
HüSEYIN KAYIN 1 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaJan takımları Aİpariş üzerine kabul edilir. 

Eczac! Kemal Kamil 
AKltAŞIN 

Bahar çiçeği 
KOLONYASI 

Merkezi Kemeralh caddesi Beyler 
sokağı köıeai 

F,üyük Hilal 
Eczanesi 

lzmirden götürülecek en şık en 
ince ve en makbul hediyeniz 

Eczacı K~mal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde HiJil eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 
Alemini şaşırtmış bulunmaktadır 
Hililecıanesini, eczacı Kemal 
KAmili itindeki ciddiyeti, kolon-

ya larına lzmirlilerc ı.ornnuz. 

Yakın ve benzer isimlere 
aldanmamanız için 

§~şeler Üzerinde Kemal 
Kamil adını görmelisiniz. 

= 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
SIHHArr BALIKYAGI i 

Norveçya balıkyaı;:tannın ea halisidir. Şerbet gibi ~ 
içilir. iki defa süzilJmOttilr. ~ 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

RBylik Salebçioğlu hanı karşısında 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından : 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsiJi için Ahmet ağa ma

hallesinde Çerçioğlu sokağında 15 No. lu dükkan tahsili emval 
kanununa tevfikan haczedilmiş ve larıhi ilandan itibaren 21 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan almak ve müzayede 
şartlarım öğrenmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat dairesine 
müracatlan. 'lS-4-11 285 (166) 
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lngiliz başvekilinin gelecek mayısta istifa edeceği söyleniyor -
Avam kamarasında münakaşa. old 
Hükümete itimatsızlık içiİı verilen -takrir reddedildi 

. 
Baldvin : "Unıumi harbın iki kötü mirası vardır: Propaganda ve siyase 

zorbalık .. ,, diyor. Dük dö Gloucestere Hitleri ziyaret mi edecek ? 
Londra 27 (A.A) - Avam kamarası işçi 

partisinin ademi itimat takririni 145 muha-
life karşı 330 reyle reddetmiştir. 

lıçi mebuslan hükümet tersanelerinden 
çıkarılan beı amele hakkında ayrı bir tah
kikat yapılmasını istemişlerdir. 

Cevap veren Baldvin gerek kendisinin, 
gerek diier bakanların bunun hakkında her 
hangi bir sureti hal bulmak imkanlarını · ara· 
mış ve fakat bulamamıı olduklarını söyle
miştir. 

Gizli istihbarat servisi hakkındaki tenkit· 
lere de şu cevabı vermiıtir: 

Hükümet bugüne kaı:lar başkaca tahki· 
· katta bulunmak için bir v;tsıta elde edeme· 
miştir. Herhalde çok ciddi karışıklıklara 
müncer olabilecek fesatçı propagandalar 

Bu hallerde kralın her ol 
retle olursa olsun vazifeıi.& 
edememesi veya memlek 
gaybubeti vaziyetidir. Bu 
sada ermek için Jüzodl1' 
münasip görtllecek her ted 
iştirake hazırım." 

Bunun üzerine Baldvio 
fından teklif edilen bir ce 
ittifakla kabul eden avadl 
marası faydalı görülecek 
tedbirlerin tanzim kılına 
hükümdara arzeylemiştir. 

Londra 27 ( A.A ) -
gazetesinin salahiyettar 
membadan öğrendiğine 
Hükümet Kent ve Glouc 
dükalarına Dük Dö Viod yapılmaktadır. Umumi harp iki kötü miras 

bırakmııbr. Propaganda ve siyasette zorba-
lık. Hürriyet mütemadi bir teyakkuzla kaimdir. şimdilik ziyaretten vazge 

lerini tavsiye etmiştir. 
Baldvin fU noktai nazarmı bir kere daha 

tekit etmiştir: Londra, 27 (A.A) - B 
•Eğer komünistler olmasaydı, faşistler de mevzuubahs ziyaretin b 

1 d olmasına ragv men bu zi • maz ı." 
Londra, 27 (AA) - Amele fırkası icra· tasvip etmemekte oldu 

komitesi Sir Staffard'ın riyaseti altında bu· . bildirmiıtir. 
ı 

-

Bir müddet sonra Dük 
unan Sosyalist Birliğinin çıkarılması mese- . . -. " ._.· 

lesini müzakere edecektir. ·~·~Mil Gloucestere Enzesfelde gi 
Bu karar tatbik edilse bile Sir Crippsio mesinin makul olacağı ib 

amele mebuslarından olmak sıfatıyle yakında Baldvüı Eden ı•e karısı olunmuştur. 
Portesmoutbda aktedilecek filler Baldvinin Mayıs ayında vin sıhhi vaziyeti dolayısiyle Londra 27 ( Ö • R ) - Dün ğı ve milletlerime karşı vazife- istihbar edildiğine göre 
olan amele fırkası konferansını istifa etmek hususundaki ka- istifa edecektir. akıam Avam kamarasında Baı· me ait derin ıuurum meclisten dakikada prens kardeıini 
kabal edeceği tasrih edilmek- rarında musır o'duğuou söyle· Parlamento mahfilleri Bald· vekil Baldvin Kral George ortaya çıkabilecek her ihtimali meğe gidip gidemiyec 
tedir. mektedirler. vinle birlikte birkaç n.azınn da Vl nın bir mektubunu okumut- gözönünde tutarak her hal ve istifsar etmiıtir. KabineoiO 

istifasma intizar etmekte, fakat 7 vaziyette krallık salahiyetinin · 
Londra, 27 ( A. A ) - Son Kralın tahttan feragati me- . milli hükümet formülünün ter- tur. Kral şunları ifade etmek- ifasını temin edecek tedbirleri ziyarete karşı bir güna i 

.r.amanlarda çılian baıı şayia- selesindenberi mevkii sağlam- kedileceğini zanQetmemekte· tedir : almasını istemeğe beni mecbur olmadığı suretinde cevap 
lara rağmen muhafazakar mah- laşmış olmasına rağmen Bald- dirler. " insan hayatının kararsızlı- kılıyor. miş olduğu söylenmektedir• 

• • ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Grenada cephesinde hüküm etçiler ilerlemişler 

Gönüllüler meselesi hala bir 
ve ltalyanlar gönüllülerini 

Madrid 27 (Ö.R) - Madrid 
cephesinde nasyonalistler gece 
Delpordo· mevkiine hücum et· 
ınişlerse de püskürtülınüşlerdir. 
Grevoda cephesinde hükümet
çif er bazı köyleri işgal etmiş
lerdir. 

Valansiya, 27 (A.A) - Ha .. 
eas Ajansının muhabirine be
yanatta bulunan milli terbiye 
nazırı Londrada ortaya çıkan 
ve lspanyol hükümetinin fede· 
ral bir kanunuesasi hazırlamış 
olduğuna dair bulunan haber
leri kat'i surette tekzip etmiş
tir. 

Londra, 27 (Ô.R) - ispan
ya işlerine karışmamak hak
kındaki anlaşmaların tatbikine 
memur Londra komitesinin tali 
komitesi yarın saat 11 de F o
reign Office' de toplanacaktır. 

Paris, 27 ( Ö.R ) - "Popu
laire,, gazetesi İspanyaya gö
nüllü sevkiyatının kesilmesi ve 
yasak edilmesi meselesinde 
Almanya ve ltalya tarafından 
•erilen cevapların bir prensip 
lrabalü mahiyetinde olduğunu 
,azarak bundan istifade edil
... illi tavsiye ediyor. lapan• 

yada şimdi çarpışmakta olan 
ecnebi kıt'alara gelince, Berlin 
ve Roma beynelmilel alayla 
Franko ·ordusundaki Alman, 
ltalyan ve Faslı kı~'aları ayni 
mahiyette görmek istiyorlar. 
Cumhuriyetçiler arasında çar
pışan gönüllülerin de ispanyadan 
uzaklaştırılması düşünülebilir. 
Ancak bu gibi tedbirler herkes 

meselede pek fazla ısrar etme
dikleri görülüyor. Bu da bu is
tikametle pek ileri gitmeis.:pi
yetleri olmadığını göıterir. '\Bu• 
nun sebebi şudur: 

Franko Faslı, Alman ye ltal• 
yan kıt'alarını ve teknisyenlerini 
kaybederse arbk ciddi olarak 
harbe devamına imkin kalmaz. 
Görülüyor ki Berlin ve Roma 

Oöeıing- ve Mussoüni bir geçit tesminde 
ıçın birden ve tam olarak tat- 1 yavaş yavaı hareket etmekte 
bik edilmektedir. Bununla be- Ye vakıt kazanmak istemekte-
raber Alınaua •• ı..ı...... bn dirlar. Avni usulü Loadra iıti• 

ileri gitmiş değildir. Almanlar 
çağırmağa razı bulunmıyacaklar iJ. 

Asiler şimdi Madlide eirRHk için şehıin Foçada mahallesini zorliyorlar 

ı 
Fotoğrafta bu mevkii saran işçileri hazuol raziyette görüyorsunuz 

bat komitesinde de tatbik et- ı sulh davasına haki.ki bir biz• 
meleri muhtemeldir. tBunun mette bulunmuş olacakbr. 0a 
6nlne 2ecmekle Lord PlYmoatb beı alln evvel olduğu gibi ha-

gün de tekrar edebiliriz: ; 
teJeb.büs saati gelmiştir "~ 
saat ancak Lonara ve P• 
çalabilir. -r 

Paris, 27 ( Ô. R ) - 1. 
Nouvelle" yazıyor: Alinao1'1: 
ltalya gönüllü yasağını e,.:2_ 
rak kabul ettiler. Onları "-. 
taze,ine tatbikata davet ed~ 
Gerçi Alman.ya, Italya, ~~ 
Fransız beyannamesine Jf ~ 

k t• ten başka suretle hare e ~ 
kin bulamamışlardır. So~ 
m~nfaati namına bu fır~ 
istifade etmek IAzımdır. f ,a' 
ve lngilterenin hareket tar 
fevvuk etmiştir.Almaoy• •' 1 

yanın muvafakat cevapları:, 
mimi olarak kabul etoıe\;;.-! 
yasetlerinde bunun tez• ~ 
istemek akıl icabıdır "e • 'f.( 
menfaatinedir. Berlia ~ ti' 

d ,. ııer"' ~ manın cevapların a ee ,.. ... ~ 

" fakat " ler var mı diY~'" 
ınıyalım. ·Bu cevaplard•0 ~ 
sağlam ve faydalı 11~ ti 
bunlara bakalım. Siy• ~~ 
roket edelim. Henllı •b~ 
fırAttan İ•tifade içlll 
yapahm. 


