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il 1 GUre,çllerlmlz lsveçe glttller 
J lstanbul, 2 (Telefonla)- Güreşçilerimiz 
1 Filandiya turunu muvaffakıyetle bitirdi 

ve güreş temasları yapmak üzere lsveçe 
geçti.Finlandiyada yaptığımız 42 müsa
bakadan 27 sini kazandık. Çoban Meh-

1 ~et ve büyük Mustafa hiç mağ lüp olmad~ 
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..........,__z,.,.,......,__üç YÜZ GENÇ SUBAY HAVA ORDUMUZA İLTİHAK ETTi--~JJJZ ...................................................... -.. 1----............................ . 
1-fava ordumuzrin son sistem, modern silahlarla teçhizi temin ediliyor 

Ürkiye hesabına Lehistan tayyare fabrika
arına mühim siparişle~ verildiği söyleniyor 

Sipariş ettiğimiz avcı tayyareleri muharebe tertibatı 

lier tayyare iki top, iki makineli 
bakımından 

tüfenk ve yüz bomba taşıyacaktır 
" Ankara, 2 (Telefonla) - Havacılı- Cumartesi günü Ankarad~ Har
~!ll!zın inkişaf ve takviyesi için biye mektebi civarındaki sahada pla
teıllı. Müdafaa vekaletince . esaslı nörlerle uçuşlar yapı~.acak .ve para
b dbırler alınmaktadır. Harbıyeden şütlerle atlama tecrubelerı yapıla
d~ Yıl havacılığa ayrılan gençler caktır. Bu tecrübelere büyük ehem
b tınden itibaren uçuş tecrübelerine miyet veriliyor. 

0 ~larnışlardır.Bu suretle Türk hava Memlekette havacılığa karşı uya-
kr usu 300 hava subayı daha nan . umumi alaka, memnuniyet ve 

...,,aı:nm,: o!~f.?J.· """anatmHlmAn w!'.:'!. 3 u:cu ·.~?f"-r1:ı'. E n 5 fö 

hirinkılip 
Vazifesi •• 

'1 -----·----1-....ııı .. __ _ 
k~rkiyede 1ıer bı'tyıik işin 
bioYcülük ddvasına dayanan 
p ~ tıoktası 11ardır. Ve bu da 
d~ tabiidir. Nüfusunun 
Ola tle üçü çiftçi 1Je köylü 
la ta bir nıemlekette teşkildt-
~tn? politikasının ba§lıca 
"et 1ı ~öyler olmasına ha11-
IQ edılemez. Kökler~ su
n tınııyıuı bir a!}acm meyve 
1e~nı~i nasıl imkansı~sa 
~ler~ per~mılik içinde yi i-
k" bir nıemlckelin 1ıakikt 
el "'1et ölçüsiinü bulabilmesi 
e ~Ylece imkansıedır. 

to~!yl":rimizi, devamlı ve me
llllt)ıl'll bı! gayret sarfederek 
~ia 1111Yetlerinden kurtar
~U10 •ımetmiş bulunuyoruz. 
~ {'ı ki bu iş birkaç yılın 
~de •droau içine sığacak iş· 
--~ d'Q değildir. En batta top
latt ,~!•~ı~ı hallederek ıalta-
9"1t J•rrıının mirası olan top
..._k etaretini kökünden kaıı
oı,, • k •ayısı kırk bine yakın 
ht 11 

6Ylerimizde müreffeh ha
'-et0drlarını kurmak, ziraat 
{olltJ •rımızda tekniği ve ras-

•t•n ~•hımayı hakim kılmak, 
·~~ ! . bir istihsali normal 
ti)'lilldıçı~de aramak mecbu· 
~lif eyız. Ziraat, Nafıa ve 
btı161c •eluiletleri bu maksadla 
~'di lıaıırhklara girişmişler-
\etkillt~Ynı zamanda köylünün 
"ıi)et •omasına büyük ehem-
"1 •e •eritmiştir. Kredi, istib
~l•rı •btıı kooperatifleri ka
ı...-r iter u ruhtan doğmuştur. 
-...a, ti/e kooperatifleşme yo-

' ~nce tecrübelerle anladık 
.;11 2 ıncı sahi/ede -
•~ ke1; :Bi.lg'L.n 

Dün Atinada mühim temaslar oldu 

Bulgar elçisi Yunan başvekilini ziya
retle B.lvcinofun bir mektubunu verdi 
Ati na Türkiye ile Bulgaristan arasında elçimiz de 

bir anlaşma yapılacağını haber vermiştir • 
yenı 

Atina 2 (Yeni Asır muhabirinden) - Yunan Bulgaristan • Yunanistan arasında Bulgaristan-
başvekili general Metaksas bu sabah Türkiye Yugoslavya misakına müşabih bir dostluk ve 
elçisi B.Ruşen Eşref ve Bulgar elçisi B.Şişma- ademi tecavüz ınisakı akti hakkında Bulgar 
nofu kabul ederek uzun müddet görilşmüştür. başvekilinin bir mektubunu, ayrıca bir de muh· 

Bulgar elçisi B. Şişmanof, Yunan başvekiline - Sonıı üçüncü sayfada -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Büyük Faşist meclisinde 
Ciano Türk - Italyan dostluğunun 

yeniden teyit edildiğini söyledi 
Roma, 2 ( Ö.R ) - Büyük 

Faşist meclisi diin gece Du
ce'nin riyaseti altında toplan
mıştır. Partinin mühim erki· 
nından Marconi, Volpi, Alfieri, 
Farinaçi, Ciano, Russo, de Bo
no vesaire hazır bulunmuşlar
dır. Bilakis Mareşal Balbo bu 
toplantıda hazır bulunmamış 

ve bu da dikkate çarpmıştır. 
Duçe milli müdafaadan ve 

Italyamn askeri ihtiyaçlarından 
bahseylemiştir. Duçenin riya
seti altında toplanan büyük fa
şist meclisi ltalyanın askeri va
ziyetini gözden geçirmiş ve 
tetkikleri neticesinde bunun 
memnuniyet verecek halde ol-

r- .')onu 3 üncü sahifede - Müdno mD.Jdkatından bir intiba 

kıymetlidir 

Bugünün ınüiJ:iı hava si/Mları ....... 
Üzjim kongresi toplanıyor 

Murahhaslar bu sabah 
Ankaraya gidiyorlar 

Kongrede üzüm lnahsulümüzü 
alakadar eden kararlar verilecektir. 

Bn ayın onunda Ankarada 
lkbıat vekili bay Celil Bayann 
riyasetinde toplanacak olan 
Oznm kongresine Ticaret odası 

umumi kitibi bay Mehmet AJi, 

Üzüm kurumu müdürü bay Is
mail Hakkı Vera), Borsa reisi 

b.ay Mazhar Nurullah, borsa 
komiseri bay Şevki ile hmir 

Kuru Meyva ihracatçılar bir
liğinden yirmi beş ihracatçı 
İftİrik edecektir. 

Bu zevabn bazıları yarın ve 
bazıları da cuma günü Anka
raya hareket edeceklerdir • 

Kongre milnasebetiyle Tica· 
ret odaıının, Kuru Meyva ih
racatçılar birliğinin ve Üzüm 
kurumunun mufassal birer ra· 
por hazırladıkları ve bu rapor
lan beraber!erinde götürecek-

·-~ 

lktısat vekilı 8 . Cetdl BaJ•ar 
leri öğrenilmiştir. 

l 

Bu raporlarda üzllm standar
dizasyonu, istihsal, sergi ve 

ambalaj işleri etrafmda mufas· 
sal malumat verilmektedir. 

..... 1 •••• 

"G;'~~t~;i~" r·x;k~;~"d'~~~i"'"~ 
Memurlardan ihtiyat 

12 
topçu ve muhabere yar 

• sUbayları 45 gUn talim 
görmek Uzere askerlik 
fubaalnce davet edlll-

sayfad lr yorlar. 2 ncl sayfamıza 
müracaat .. 

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



Birinkılip 
Vazifesi •. ..... 

- Baş tarafı 1 ind sahifede -
ki, köylümüzün zihniyetinde 
inkılap yapılmadıkça en müte· 
kamil kanunlar bile kısır ka!
maldan kurtulamazlar. Köylü 
kökleşmiş bazı itiyadlannda!', 
bazı ~öreneklerinden sıyrılabıl
melidir. 

Fakat kooperatifçilikten um
duğumuz neticeler elde edile
memiştir diye teşkilatlanma 
işi yarıda bırakılacak değildir. 
Bilakis daha esaslı bir çahşma 
devresine giriyoruz. Tecrübe
mızı arttırmağa, müstahsilin 
kendi sinesinden kooperatif 
bilgisiyle mücehhez elemanlar 
yetiştirmeğe, kooperatif terbi-
yesini yaymağa muhtaç olduğu
muzu anlıyoruz. Atılan adım· 
lardan geri dönülmiyecektir. 
Tahminimizde aldanmıyonak 

şimdilik adetleri mahdut ola
rak kurulacak olan sabı ko
operatileri birer nilmune 
kooperatifleri gibi çabıacak· 
lardrr. Bunlann elde edecek
leri ma•affak.ıyet güzel örnek
ler yarataca\c, müstahsil le bir
likte çah,manın ne kadar fay· 
dab olduiunu gösterecektir. 

Fikrimizce kooperatif terbi
yesini yaymağa fazla ehemmi
yet yerm«=liyiz. Köyliioü~ zih-
niyetinde, göreneklerindf', iti
yadlarmda inkıJip yapmanın 
yolu budur. Dünyanın her ta-
rafında kooperatifler bu ter
biyeyi hazırlayan köy çiftçi ku
rumtarnıdan doğmuştur, dene
bilir. Müstahsilleri kendi içinde 
tophyan bir köy çiftçi odası 
köylülerin dertlerini, ihtiyaçla
rını herkesten daha eyi tesbit 
edebilir; bele Halkevlerinin 
köycülük odaları da bu işle 
alakadar olurlarsa muvaf
fakıyet unsurları çoğaltılmış 
olur. Münevverler bu mu•zzam 
davada paylana-.lllten vazife-
yi yapmağa çağrılmalıdır. Öyle 
ki "inkılipçıyım,, diyen her va-
tandaş Başvekilin köycülük da
vasına benimsiyerek inkılap 
kadrosunun fedakar gönüllüleri 
gibi yılda birkaç gününü köy
lüler arasında çahşmaya has· 
retmeyi bir şeref borcu, bir 
inkılip vazifesi saymalıdır. 
Samimi inkılapçılık sözde kal-
mıyan, fedakarlığa hazır bu
Junan bir inkılipçılıkhr. 

Amma diyec~ksiniz ki bunun 
ne faydası var? 

En büyük faydası köy çiftçi 
odalarının her mesleğe mensup 
münevverlerden bekliyebileceği 
irşada kavuşması, aym zamıan· 
da köyü tanımıyan münevverin 
yurddaşlardan dörtte üçünün 
hakiki vaziyetini öğrenmesi 
olacaktır. 

•• 
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KIZILAY 
----··----Kongresi 

münasebetiyle 
Büyüklerimiz kongre
nin tazinıatına kar-

şılık veriyorlar 

Kızılay kongresi münase· 
betiyle çekilen tel yarılarına 
bi\yüklerimizden gelen ce
v: ">lar : 

C. Kızılay kongresinin top
la :1bsı münasebetiyle gösteri
len temiz duygulara teşekkilr 
ederim. 

K. AtatUrk 
C. Kızılay yıllık toplantısı 

münasebetiyle sayın üyelerin 
hakkımda gösterdikleri yük
sek samimi duygulara teşek
kür eder, saygılarımı sunarım. 

B. M. M. Reisi 
A. Renda 

C. Kongrenin duygularına 
teşekkür eder, başanlar di· 
lerim. 

Bafvekll 1. lnönU 
C. Y allık toplantaunı yapan 

Kızılay cemiyetinin Partimiz 
hakkında temiz duygularına 
teşekkür eder, başarılar di· 
!erim. 

Dahiliye vekili .ve C. H. P. 
genel sekreteri 
ş. itaya 

C. Yıllık kongresi dolayı· 
siyle cemiyetimizin sayın ~ 
üyeleri tarafından hakkımda 
gösterilen sevgiye teşekkür
lerimi sunarken, hayır ve 
insanhk işlerinizde muvaffa
kryetlerinizi dilerim. 
Kızılay Genel Merkezi baı- ~ 
kana Dr. Refik Saydam 

Besi çiftliği 
Dikil de tesis edilecek besi 

çiftliğinin yerini tespit · etmek 
üzere ziraat ve baytar müdür
lf:ri bugün Dikili kazasına 

gideceklerdir. 
Besi çiftliğinin Pamuktepe 

çiftliğ!nde tesisi muhtemeldir. 

YENi A61ft 

1 Dünkü yağmur ve f rtı 
• •&ANWA • + sx• ç• • 

T eofil Gotye vapuru Sakıza ilticaya 
mecbur kaldı. Limanda kazalar oldu 

,_ 
Memurl 

• •••• 
Talime dav 

ediliyor 
lzmir Askerlik şu 

sinden: 
1 - Umumi müvaze 

N dahil . olan veya mülhak 
N susi bütçelerle idare ed 

da irelerde veya sermaye 
devlete ait olan veya h 
kanunlarla devletçe t 
edilen veya bir imtiyazı i 
ten müesseselerde müs 
dim o'anlarla vilayet 

· belediye dain! 'i encümer 
Dün öğle üzeri birdenbire töründe Rifat kaptan, başına Yağan fazla yağmurdan azalıklarında bulunan ve 

çıkan fırtına iki saat kadar bir serenin düşmesi ile yara- şehrin münhat kısımlara su al- hisindeo iki sene ge 
Oldukça .. 1.ddetlı' devam etmiş, lanmıştır. tında kalmış ise de bir müddet ı 313 d v ı d b 

Y Fransız bandırah Teofil Got- 0 an ogum 0 an 
gerek şehirde gerekse limanda ye vapuru limanımıza gelirken sonra yağmur dindiği için sular mak üzere 3'l6 doğumlu 
ufak tefek zararlar husule ge- Sakız adası önünde bir saat çekilmiştir. Yağmurla birlikte bil yalnız ihtiyat topçu 
tirmiıtir. F1rhna yağmur ve kadar beklemek mecburiyetin· yağan dolu ehemmiyetli zarar muhabere yar sübayları 
dolu ile gelmişti. de kalmışbr. Denizde başkaca vermemiştir. gün talim görmek b~ıı 

Dünkü futına esnasında Dol· vukuat olmamıştır, yalnız med Şehirde bazı yerlerdeki ağaç- kendi sınıflarına ait 
mada bulunan Lütfu Hnda mo- çok idi. lar da fırtmadan yıkılmıştır. lere gönderilecektir. 
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·-· 
Meclisi Toplandı 

Viliyet Umumi Meclisi dün 
Vali Faıb GiUeç'in başkanlı· 
ğında toplandı ve geçen zabıt 
varakası okunarak aynen ka-
bul edildi. Gelen evrakın okun
masına başlandı. Bu meyanda 
lzmir kiremit fabrikasından a• 
lınmakta olan resmin tenziline 
dair mezkur fabrikanın arzu
hah ile Ödemiş istiklal ve 
Zafer mektepleri muallimle-
rinin geçen senelerde tabak· 
kuk eden mesken bedel
leri istihkaktarımn tediyesine 
dair dilekçeleri ve Torbala • 
Tire yolu inşaat müddetinin 
uzatılmasana dair müteahhidin 
arzuhalı okundu ve ait olduk-
ları encümenlere havale edildi. 

Meclisin açılıtında büy6kle
rimize çekilen tazim telgrafla· 
rına Adliye ve Maliye Vekille
rinden gelen cevaplar okundu. 

Varidat bütçesinin müzakere
si dünkü celsede yapılması 
mukarrer iken masraf blUçe
sile bir defa karşılaftmlması 
ve ona göre tesbiti muvafık 
görülerek bütçenin müzakeresi 
gelecek celseye bırakıldı ve 
başka müzakere edilecek bir 
şey olmadığından celseye son 
verildi. 

Belediye koruluğu 
Belediye, Kültürparkının Bas: 

mahane cihetindeki kısmında 
hazırlanan bir yere muhtelif 
cins ağaçlardan bir koruluk 
tesisine karar vermiş ve Jaıım 
gelen açaçları bu kısma dik
miştir. 

k fi 937 günü . muhabere sın Altı aylık elektrik kilovat Aydın incir ooperati eri dan olan yar sübayJar 
ücretini tesbit etmek üzere ittihadı heyeti umumiyesince 

k · f tasfiye kararı verilmiş ve beş 10 Mart 937 günü kıt'a!~ teşkil edilen omısyon na ıa da bulunmak üzere sev 
1 · k · • kişilik bir tasfiye heyeti teşkil şırket ve müessese erı omıserı lecekleriaden topçularm 
Ü b k 1 edilmiştir. Heyet pek yakında 

bay Sırrı Güngör n aş anı- 3-937 de, muhaberecil 
ı d tasfiye muamelatına başlaya-

ğında toplantı arına evam et- caktır. 9·3-937 günü şubeye 
mektedir. meleri. 

Komisyonun öbür gün son Belediye encümeni 3 _ lzmirde bulunup 
toplantısını yaparak yeni tari· Belediye daimi encümeni dün kayıtlarını yaptırmıyan 
feyi tesbit edeceği ve tarifede öğleden sonra Dr. Behçet Uz'un sınıflar sübaylarının şu 
Ufak tefek bazı tenzilat yapı- b ka lıgv ında toplanmış ve . • . aş n . • _ _ .. .. müracaatleri iJao o!unut 
lacağı öğrenılmıştır. mevcut ışlerı goruşmuştur. 1!"Zl!f'Z7'"'...L72~~.::&.:Z'.ti5'fi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .... K~·~k~·~·ç··· ~ ~ Kolonel 
bir cinayet dUren 2 
Şubat ayının 1935 

Hk günlerinde ikinci kan 
Cerning kasa- da astejC 
basından Helen yer Kaba 

....bf qyer adında manda bir 
güzel bir genç sız zabiti 
kız kırlarda dolaşmak üzere mak üzere iken ne olduğumu nustaki dördüncü sipahi 
evden çıkmıı ve bir daha eve bilmiyorum. Üzerine atıldım. mn kumandanı kolonel G 
döomemittir. Ailesinin müraca· Vücudunu yara bere içinde öldürdöğündea beı ıene 

bıraktım. Sonra bu saJdırma-ati üzerine zabıta araştırmalar mahküm olmuştu. Fransız 
lanmın meydana çıkmasından 

yapmış, metruk bir çiftliğin korkarak onu sürükliyerek bur reisinin bir emim 
avlusundaki kör kuyuda Helen Kabanın mu-tebaki ce kuyuya attım. " 
Moyerin cesedini bulmuştur. Tahkikat tamik edilince ca· affetmiştir. 
Bundan sonra polis hafiyeleri ninin bo kadarla iktifa etmiye- KoJonel Gayon Beld o 
ite koyulmuşlar, Filadelfiyenin rek genç kızı kuyuda gömmek 
en zengin ve tanınmış ailele- için dinamit mermileriyle ku· 
rin :len birinin 20 yaşındaki yuyu kapatmağa çalıştığı anla-
oğlu Aleksandr Meyersi cina· şılmıştır. Helen Moyer kuyuya 
yetin faili olarak tevkif etmiş- atıldığı zaman bile yaşıyordu. 
}erdir. Katil b6yllk bir soğuk Şampanze ve yavrusu 
kanhlıkla cinayetini şu suretle 
anlatmıştır : 

" Otomobilimi yıldmm sür
atiyle sürerek gidiyordum. Yo
lun üzerinde bir genç kıza 

çarptım. Kendisine yardımda 
bulunmak için döndüm. Kızın 
yarası hafifti. Kendisini kucak
layarak biraz ilerideki metruk 
çifthgi götürdüm. Yarasını sar-

da bir gezinti tertip e 
Bu gezintiye birçok zabi 

karslan da iştirik edi 
Kervan Trablus sınırına 
ğinde ilk kavga olmuştu 

kavgaya kadıolarm kıska 
ları sebebiyet vermişti. K 
kendi kansını Asteğme 
bandan kıskanıyordu. Bi 

.. • -· . • "l • . ... 
,ı ....... _) •. : i 1 ... • # . 

TAYYARE · SiNEMASI 

karısı ile kendi arasında 
detli bir hadise olmuştu. 
lazım Kaban hayatı teb 
düşen kadını kurtarma 
tabancasını ateş ederek 
nelini öldürmüştü. Sus 
harbindeki muhakemeyi 
ıstırap içinde takip eden 
bir kJz şimdi cezası aff 
mülizimle evlenmiştir. 
Kadınların zeklsına 

Deli Şarkıcı filminin unutulmaz yıldızı AL JOLSON ile sinema aleminin en sevimli yıldızı 
ve AL JOLSON'un eşi RUBY KEELER'in diğer dört yıldızın ve 300 güzel kızın 

refakatlerile çevirmiş oldukları fevkalade bir filim 
MÜZiK - DANS - ~AN - NEŞE - ZEVK - EGLENCE 

Londra hayvanat bahçesin
de bulunan şampanz.elerden 
biri bundan iki sene evvel bir 
yavru doğurmuştu. Hayvanat 
bahçelerindeki şrımpanze yav· 
ruları bir çok hastalıklara 
meyyal olduklarından çok ya
şaruaz ve derhal ölürler. ' Hal-

Bir filim şirketi dire 
yıldız olmak istiyen kad 
dair şu fikirleri ileri silr 

" Bir kadm, şayet ist 
bilirse zekidir. 

•••••ııııııııııeııııııııııııııııııaıııııııııııııııııııııııııııııııııwıııaııııeııııaı 

BAYRAM günleri binlerce balkın alkıılamı, oldukları büyük Şark filmi 

BAGDAD BÜLBÜLÜ 
Türkçe sözlü • Arapça ve Türkçe şarkıls.. Münire Mehdiye 

•e Ahmet Alim tarafından çevrilen şarkılı komedi 
• ., ı11:ı mu 

AYRICA - Paramunt "Dµnya havadisleri - Miki {Renkli karikatürler,. ) 
Bu hatta~a mahs• -ans saaUerl : Cuma, cumartesi ve pazar günleri 

11.15 - 2.25 - S.50 - 9.25 Kazino dö Pari 1 - 4.25 - 7.50 Bağdad Bülbülü Pazartesi, l 

KAiı, çarşamba ve perşembe günleri:2.25-5.50·9.25 Kazino dö Pari 4.25 - 7.50 Ba" dad Bülbülü 

buki bu yavru şimdiye kadar 
hiç hastahk görmeden yaşaya
bilmiştir ve barikul'Ade bir 
zekaya maliktir. Bu hafta içitt• 
de ikinci yaşıua girişinin yıl 
dönüm6 yapılmıthr. Re!imde 
küçük şampanzeyi anneaile be· 
raber ~erakla biri tarafından 
kendilerine gönderilen poata 
kartını tetkik ederken görü-

" Bir kadın, isted :ğine 

erişeceğini bilirse daha z · 
.. Bir kadın, istediğine 

tikten sonra onu mu&ala 
isti1Jmar etmesini bilir• 
zekidir. " 

Bu fikitleri jalnız 1 

yıldn&a olmıilı •Hü!Juddl 
ııanlar deığU, kadınlat da 
cins farkı g82~llmek8l~i 
tün İnsanlar, ıstisoasıı, 
Jerine tatbik edebilseler 
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Milliyetçilik 

Yüksek mefhumları, yilk~ek 
°_'analariyle ve ilmi kıymetle
rıyle .. v 

h . 0 grenip tat bik etmek mec-
b •rıyetindeyi:ı. Bu yüksek mef-
.u.nılardan birisi de " MiUiyet
çıhk t' d' ıı ır. Anayasamızın temel 
ıreklerinden biri olan (Milti

Yet lk b çı 1 ) ve anlamı hakkında 
~ aı1 ı .şeyler söylemek zamanı 
5 e ~ıştir. 

1 MilJiyetçiJik, çek :ıa m-ın an· 
b~şıldığı gilti hasbi, hamasi, 
ıssi ve şahsi bir fazilet değil; 

~esyal fizyele jinia tabii bir aıü
d~faa ıararetiair. Saj-l:ım fer
i ıra biyolejik müdafaa unsur
arı ne kadar tabi i ise sağlam 
~•iyetin harici zorlara karşı 
~ raz ettiği teamüller de o ka-
ar tabii, o kadar aklidir. 
Milliyetçilik akla istinat ve 

alda hitap eder. Gavur · düş-

J~anlığından bozma milliyetçi-
ıv • 
.ı!ırı, yahut (His) tabakaların-
:'8 derine inememiş Superfi
t•elie milliyetçiliğin sonra aöcta 
ş~hsa münhasır . ve bir nevi 
(ıQatiyaz) yaratan milJiyetçiliğin 
anlaınlaranı ayırmak icap eder. 

... 
d fttilJiyetçilikt :sıa hotgamf ık 
~hl ek değildir. F erd ahlakında 
d duğu kadar cemiyet ahlakın

a da dar egoizmanın zarar1arı 
~ardır. Hakiki miiUyetçi, alda 
~stin.at eden milliyetçiliğin bir 
CIJlıyet fizyolojisini müdafaa 

~~~llretinden ibaret olduğunu 
h~hr. Milliyt:tçilik şahsi hissi 
h!r fazild değil, içtimai akli 
ır zarurettir. 

K. ErgUneş 

Bütçe 
&lülhak bütçeler 
tetkik ediliyor . 

J.7 Ankara, 2 (Telefonla) - 8. 
t f Meclisine verilen bütçenin B err~atı ile maliye müsteşara 
h · F aıkin başkanlığında bir 
h 'Yet meşgul olmaktadır. Bu
d eyci, mülhak bütçeler üzerin-
~ tetkikat yapmaktadır. 

b" Devlet DemiryoHarına ait 
k~~çe. tedkik için Maliye. Ve· 

• etıne verilmiştir. 

Yeni tayinler 
ş ~Ankara 2 ( Telefonla ) -
... "r1ayı devlet birinci sınıf mua
•ın i ~ · 
l\ı~ gı~•e eski muavinlerden B. 
d··actt.n, vakıflar umum mü
tı~rlüğü müfettişliğine de diva
e ınu~asebat müfettişlerinden . ii~ş;;ş;i~ir. 
~onıa seyahatin
den vazgeÇti mi? 
).e~~dapeşte 2 ( Ö.R) - Ga
tra~ıere Viyanadan gelen tel
!\" ardan öğrenildiğine göre 
tıig \J:ltırya Şansölyesi Scbusch
"1 arafmdan Romaya yapıl-
laı d" .. "uk b uşunülen seyahat artık 

h'k u ulmıyacakhr. Şansölye 
"c Mda Budapeşteye gelecek 
şillld' a~ar. bükümet adamJarile 
tak •kı sıyasi meseleleri mü-
V~re eyJiyecektir. 

h~k~Yana 2 ( Ö.R) - ·Macar 
\riy llrnet naibi Amiral Hortinin 
A."'tlana ziyaretini iade ıçm 
~ikı8turya Cumhur reisi B. 
nu :~ Budapeşteye gidecekti. 
s~'1us3ıar_etten önce Şansölye 
'e~it· . nıg giderek Macar Baş-

•tıtn z' t' . . d d ttkti ıyare mı ıa e e e-
hrıa r. Bu seyahat Martin ilk 
lfeb •nda, ihtioıal ki 10 marta 

~r\I 
Yapılacakbr. •· 

VENtASIR 
= 

yı e ca ta me 
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1Cenevredeki konseyde Türk - Fransız murahhas-
ları arasında münakaşalar oldu - Fransızlar 

sürüncemede bırakmak istiyorlar • • 
ışı 

~-----------------------------~------~--------~---n1-------~~------------------------------------------------------

Ha st an e, mektep yapacağız diye iki nahiye halkını kandırmak istiyorlar 
lstanbul, 2 (Yeni Asır - T e- anayasasını hazırlayacak ko- bu nahiyelere adamlar gönde- Halep, 2 (Hususi) - Bayır 

l~fonfa) - Ceoevreden bildi- misyonda milzakerelere C:levam rilerek muhtarların ellerinden ve Bucak nahiyelerinin mukad-
riliyor: olunmaktadır. Anay~sanın sahte vesika~ar alınmakta ve derdi Vatanileri şiddetle ala-

Hataym anayasasmı hazır- tetkik edilecek ilk madde8i, istedikleri vesikala11 vermiyen kadar etmektedir. Suriye ga-
lamak üzere toplanan komis- hudqt mesel esidir. mubtarJan işlerinden uzaklaş~ zeteleri, bu iki nahiye balkınıo 
yon mesaisine devam etmek- Suriye hudutları içinde hıra- tırarak kendi adamlarmı tayin Suriyede kalmak için müracaat 
tedir. Komisyon şimdi, anaya kılmak istenen Bayır, Bucak etmekredirler. · ettiklerine dair yalan neşriyat• 

k,. h kk d h 35 B d ı b 'k" ta bulunmaktadır. sanın şe ıı a 1n a mura • nahiyelerinde 30 - bin Türk u propagan acı ar, u ı 1 

b ı d·-· T·· k h" d h k Bu gazetelerden ElkabeJ as arımızm ver ıgı ur pro· bulunmaktadır. na ıye e astane, nıe tep ya-
J• esinin tetkiki!e meşguldür. h t · ki gazetesi 17 Şubat tarihli nüs· Ekseriyeti, at a tamamı : pacaklarını ve banka açaca a- h 

Projemizin tetkikinde murah- hasında Bayır, Bucak na iye-
haslar arasında bazı münaka- Türk olan bu iki nahiyenin rını söylüyerek sahte vaadJar- leri halkının Suriye'de kalmak 
şalar olmuş ve Fransız murah- Tü_.k Hatay hudutları içinde da buiunmakta ve halki kan- istediklerine dair yazı yazmıştı .• 
basla11 işi sürüncemede bırak- gösterilmesiimantık icabı görü- dırmağa çahşmaktadırlar. Bu iki nahiye balkı bu gazete-
mak siyasetini gütmek istemiş- liiyor. Halk, bütün bu propaganda· ye gönderdikleri bir mektupta 
lerdir. Fransızlar ise, bu işte ba~ı . fara güJmekte ve sağlam ma- neşriyatlarının yalan olduğunu 

Ankara, 2 (Yeni Asır J' ele- uygunsuz hareketlere sapmak- nevi ya Ha neticeyi beklemek- ve yazmın tekzibini istemişler-
fonla ) - Cenevrede Hatay tadırlal'. Gelen haberlere göre tedirler. dir. 
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Dün Atinada mühim temaslar oldu j Avrupaya 
Gidecek talebelerin 

B l ı . . y b k·1· . . . fh ll gar e ÇJSI . 0030 aşve 1 101 zıya-. Aukara,1~ l r~~:onla) -

1 B 1 f b• ' k b ·d • Maden tahsili için Avrupaya 

ret e Vano un ır me tu unu ver 1 gönderil~~ek talebeleri!' i.mti-
• hanı bugun lktısat V f'ıkaletinde 

yapılmıştır. 

e 1 t 

~Hea 

Üç g~nç subay 
hava ordumuza 

il ti hak etti 
- B•~turt1/1 J nri Sa.1t ada -

rlci bir şekilde artınalda 
devam ediyor. HaAkımız 
hav~cıhğın, vurt miida
faası bakımından ehem
miyetin• idr:tk ederek 
fııüyük bir arzu ile bu 
işe sarılmıştn·. Cumhu
riyet: Bu vaziyet mem
lekete kısa llir zamanda 
1000 tayyare ve ısoo 
tayyareci kazandırmak 
!l)ayesiyle yeni llir çah•· 
ma merhalesi elacaktu·, 
ili yor. 

Istanbul, 2 ( T elefeala ) -
Be:lgradda çıkan Vreme gaze
teıti bazı tayyare siparişlerimiz 

ve havacılığa •erdiğimiz bü
yük ehemmiyet hakkında 
malumat vermektedir. Bu ga
zeteye göre, Lehislae tayyare 
f abrikafarc Türkiye hesabma 
son sistem · avcı tayyareleri 
yapmaktadır. 

. Türkiye hesabına sipariş edi
len tayyareler iki hafif top, 
iki ağ1r makineli tüfek ve 
yüzer küçük bomba taşımak
tadır. Bu tayyarelerde gece 

uçuşları ve muharebe için te1· 
siz tertibatı vardır. Sür'atleri 
4250 metre yüksekhkte saatte 
417 kilometredir. Beş dakika 
ve kırk saniyede 5.000 metre 
yükseğe kadar çıkan bu tay
yareler muharebe tertibatı ba
kımmdan çok kıymetJi imiş. 
Aym gazete, daha şimdiden 
bu tayyarelerden beş tanesinin 
Türkiyeye geldiğini haber ve-
riyor. 

Ati na Türkiye ile · Bulgaristan arasında elçin1iz de 
bir anlaşma 

, .. , •.•...••• ,. .... ···~···························~··••t•~~~~···~······················ 

yapılacağını haber vermiştir • . yenı 
- B11şf01:ı/ı buincı sa11Jada - YQnan Başvekiline bildirdiğini haber veriyor. 

h .ra takdim etmiştir. General Metaksas-8.Şiş- Ayni muhabir, Bulgar sefirinin general Me .. 
manof arasmdz.ki görüşmelerde Türkiye elçisi taksasla mülakata esnasmda, son günlerde Yu-
de bulunmustur. . nanistanın Bulgar hududuna vasi mikyasta asker 
Belgradd~ çıkarı Vreme gazetesinin Atin·a 

sevkettiğini bildirerek bunun sebepleri bakkınmuhabiri, Türkiye elçisi B. Ruşen Eşrefin Tür-
kiye _ Bulgaristan arasmda mevcut dostluk mua- da izahat istemiştir. Yunan başvekili bu hususta 
hedesine bağlı yeni bir dostluk anlaşması ak- iubat vererek Bulgar hudutlarında fevkalade 
detmek hususundaki Ankaranm tasavvurlarını hiçbir tedbir alınmadığını temin etmiştir. ......... 
. Bü·yük Faşist. meclisinde 
Ciano Türk --. ltalyan dostluğunun 
··yeniden teyit edildiğini · söyledi 

- Hoşt ata/ı 1 irtci Saıı/ada -

duğunu müşahed~ eylemiştir. 
Konsey· silihlerın tahdidi ihti
malini i"mkandan büsbütün uzak 
gördüğü için şu kararları ka· 
bu! etmiştir : 

A - Ordunun takviyesi için 
bir plan tanzimi, B - Harp 
malzemesi imal eden fabrikalar 
fevkalade milli komiserliğine 
verHmiş olan talimat ve direk
tiflerin beş sene için temd,di: 
C - 18 den 55 yaşına kadar 
her ltalyanın ihtiyaç · halinde 
;,,sker olacağı esasmın vaz't, 
D - İtalyanın .askeribakımın
dan kendi kendine yeterliğini 
temin için lazım gelen her şeyin 
yapılması ve bu maksatta as
ke~i ,ihtiyaçların sivit ihfyaçlara 
tekaddümü. 

Bu yeterliği tahakkuk ettir
mek için ltalyan teknik ve 
fenni hüliümete yard1mda bu

ı lunmağa davet edilmektedir. 
Büyük · · Faşist konseyi ayni 

Jamanda' harid vaziyeti tetkik , 

etmiş ve Komünlımin garbi pılan görüşmelerin Türk - ltal-
Avrupada yerleşmesine mani yan dostluğunu yeniden te· 
olma~ iç\o ispanyada muhak- yid ~ttiğini ve l~alyanın . ken-
kak zafer ı,azanacak olan, disine yaklaşmak istiyen bütün 
general Frankoya selamlar1nı devletlerle birlikte takip etmek 
bildirmeğe karar vermiştir. istediği barışcı iş birliği plam-

Hariciye nazın Kont Ciano na dahil bulunduğunu müşa· 
18 son teşrinden beri takip heöe eylemiştir. 
ettiği harici siyaseti anlatmış . Markoni. Farinaçi, de Bono 

vebu siyaset alkışlarla kabul gibi bir çok gözde Faşist şef-
edilmiştir. Italyan ·Alman dost· leri söz almışlardar. Büyük 
luğunun inkişafından bahseder- konsey 3 Martta tekrar toplan· 
ken hariciye nazırı iki devlet mağa karar vermiş ve celseyi 
tarafından takibedHen siyaset- tadil etmezden evvel Mareşal 
lerin birbirine muvazi olduğu- Grazianiye samjmi bir selam 
nıı kaydetmiş ve Roma· Ber· göndermeğe karar vermiştir. 
lin mihverinin tesisind~n dola· Roma, 2 (Ö.R) - "Jour,, 
yı memnunluğunu bildirmiştir. ga2etesi Fransa ile ltalyanm 
Büyük faşist · konseyi Akde- müşterek menfaatleri olduğunu 
nizde ltalya ve lngiltere ara• yaıarak iki bükümetin birbirile 
sında münasebetleri . berraklaş· yakınlaşmağa çalışmalan lazım 
tırmış ohin Gentlemen Agre· ge13iğini kayded~yor. Bu gaze-
mer.l'in imzasından dolayı mem· teye göre, bilhassa merkezi 
nuniyetioi bildirmiş . ve Cloktor Avrupada Fransa ve Italyanın 
Tevfik Rüştü · Aras'la Kont müştereken hareket etmeieri 
Ciano ~r•s\nda MilAno'da ya- lazım \'e inümkiindftr. · 

Fransız Başvekilinin beyanat! 

Yakında Balkanlarda bir 
seyahat yapmak istiyor 

Vreme gazetesi s(ııasi başmuhaffiri 
B. Svc!oı•skv 

Belgrad, 2 (Hususi) - Fran
sız Başvekili 8. Leon Blum, 
Vreme gazetesi siyasi başmu
harriri B. Svetovskiyi kabul 
ederek Yugoslavya - Fran~a 

· münasebetleri hakkında beya
natta bulunmuştur. Fransız 
Ba~vekili Avrupa barışı~dan 
bahsederken demiştir ki: 

- Bu hususta her zamar.dan 
daha ziyade nikhinim, harici 
işler şimdi o kadar tehlikeli 
değildir. Almanya ile anlaşmak 
suretiyle her türlü harp bulut
larını bertaı af etmek isteriz • 
Yugoslavyayı mahallinde tam· 
mak ve görmek için Balkanl~r
da bir seyahat yapmak isteyo
rum. Ergeç bu fırsatı elime 
geçireceğim. 

Istanbulda müthiş kasırga 

iki mavuna battı ·rriÜret
tebatı denizden toplandı 

lstanbul, 2 (Yeni Asır - T e- 1 
Jefonla) - Bugün öğleden 
sonra saat 16.45 de şehrimizde 
pek~z devam eden, fakat ol· 
dukça şiddetJi bir kasırga ol
~uştur. 

Kasırga, Rasathane tarafından 
daha eve! habeı· veriJmediğiiçin 
limanda tertibat ahnmamı' ve 
bu yüzden bazı kazalar olmu~-

. tur. Büyük telilikelerin önü de 
zorlukla alınabilmiştir. 

Limanda · demirli bulunan 
küçük motörler, demir(erini ta
rayarak ayrılmıştır. Liman 
idaıeıine ait mavunala.r .da 

limandan ayrılmak üzer o 
iken bunlardan biri men
dreğe çarpmış ve parçalanarak 
hatmışbr. Mavuna üzeı inde 
bulunan mürettebat denize dö 
külmüş, diğer mavunalar mü· 
rettebatı tarafından denizden 
toplanmak suretile kurtanlmış· 
lardır. 
Ahnkapı önlerinde de bir 

mavna batmıştır. insanca zayiat 
yoktur. 

Kasırga, pek az devam et
tikten son"& tiddetini kaybet
miştir. Yaptığı basarat hakkın
da henüz aıalümat . ahna·ma
mıştı~. 

• 
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Karşıyakada sivrisinek mücadelesi 

Belediye Karşıyakaya hususi blr 
itina göstermiye başlamıştır 

Halk mücadeleye iştirak ediyor 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

, 

Belediye, Karşıyakaya hususi 
bir itina göstermeğe başlam11-
hr. Dünden itibaren başlıyan 
ıivrisinek mücadelesi umulan 
neticeyi verecektir. Halk kendi 
sahhatleri nanıana yapılan ve 
masrafsız oJan bu mücadeleye 
iştirak etmek suretile zahir ol
maktadır. 

Alaybey mıotakasından baş
lıyan mücadele işinde, iki gün 
zarfında dokuz ytiz eve mazot 
dökülmüştür. Tedarik edilen 
arabalarla halkın kapısına 
kadar giden mazotçular beş 
kuruş mukabilinde evlerin su 
birikintilerine, havuzlara, kör 
k•yulara bol bol mazot dök
mftşlerdir. 

Mücadele ammna Bostanh 
da dahil olmak üzere bütün 

Kmşıvakadan hir göıüniiş 
Karşıyaka ithal edilmiş ve Ör
nek köyü de sınır içine 
alınmıştır. Örnek köyünden 

gönderilen bir memura Bele
diyece bir varil mazot verilmiş 

ve orada da evlere mazot dö
külmeğe başJanmııtır. 

Belediye reisi doktor B. 
Behçet Uz, si'frisioeklerin men-

baı ve sığınağı olan Bostanlı 
bataklığının kurutulması işine 

büyük itina göstermektedir. 
Kaf§ıyakayı her teftişte, Bos-

tanla batakhğına kadar giderek 
tetkikat yapmakta ve lizımge
lenlere kurutma işi hakkında 
direktifler vermektedir. 

Aldığımız malumata göre, 
bataklığın kurutulmasına bu 
sene daha ziyade önem veri• 

lecek ve bu iş, önümüzdeki yaz 
mevsiminde muhakkak surette 
bitirilecektir. Bu hususta şim
diden lazımgelen tedbirler alın· 
mağa başlanmıştır. .... 
. Belediye, geçen sene Kartı· 

yaka ve lzmirin bir mesiresi 

halini alan Yamanlar suyu ha
vuzunun bulunduğu tepede de 
büyük faaliyet sarfetmektedir. 
Buraya binden fazla ağaç di
kilmiş ve dağda havuzun bu
lunduğu tepenin etrafında 
bir gezinti yolu açıh:nıı ve 
tesviyesi bitirilmiştir. Bu 
yol, etrafındaki ağaçlar ile 
bir koruluk haline gele
cektir. Ağaçların yetiştirilmesi
ne büyük itina ıöıterilmek
tedir. 

..... Ç~k;;~I~;;I~ ... ~;;;;;~~~-.. b~Y~~~·ı; .................. jjii~f ;····· .. .. 
''H . A • ı· ı· . . artCI Sıyase lll teme J Tıcaretı ne vaziyette? 

Bedin, 2 (Ö.R) - Alman 

muahedelere sadaka ttır ~~3~is!:tn:ürk:da!9~!o;~lı~t~~ 
'' retinin vaziyeti hakkında bir 

Bolşevikleştigv imiz ithamlarıesassızdır istatistik neşretmiştir. Bu ista-
tistiğe giSre 1936 senesine ka· 

Prag, 2 (Ö.R) - Parlamen· 
tonun hariciye komisyonunda 
hariciye nazırı B. Krof ta mü
him beyanatta bulunmuı ve 
demiştir ki: 

- Çekoslovak harici siyase
tinin ana teme!i dostluklara ve 
ittifaklara sadakattır. Bun
lann arasında Fransa .ile 
ittifakımız mühim yer tutar, 
zira umumi efkarın temayülle
rine ve memleketin başlıca 
menfeatlerine uygundur. 

Sovyetlerle olan muabedemiz 
1 

tedafüidir. Çekoslovakyanın bol
şevikleıtiği hakkındaki itham
lar esassızdır. Memleketimiz 
bolıevik olmağı hiç bir suretle 
istemez. 

Alman resmi ricalinin d n 
hakikati itiraf ettiklerini mem
nuniyetle nıüşahede ettik. 

Hariciye nazırı beynelmilel 
siyasette en ıstıraplı gerginiik 
noktasının artık aşılmış olduğu 
hakkındaki ümitleri 1937 yılı
nın teyid edeceği ümidiyle 
sözünü bitirmiştir. 
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YIL SOti~A 

Robertln bütün vUcudu Utrlyordu. E?inde!d 
mavi lata ve birde bof bavula bakarak 

gUçUlkle konuftu: "Şlrley bir hırsızdır! ,, 

Hardi içini çekerek: 
- Ah zayalJı büyük baban, 

dedi ... Şimdi çoktan gözlerini 
dünyaya yummuş ve ~ emikJeri 
bile toprak olmuştur .. 

Robertio gözleri gayri ihti
yari dıvardaki takvime gitti •e 
kendi kendine mırıldandı: 

- Beş Eylül 1934 .... 
* • • 

Robeıt sordu: 

- Tarih kitabı nerede Har
tli? Çoktanberi girmedik .. 

- MişİS!'andan ~ctircliğimiz 

gibi, oavulun içinde duruyor. 

Yukarda yatak odasında sakb. 
Hep beraber üst kata, Har

dinin yattığı odaya çıktılar. Fa
kat ba•ulu açtıklan zaman dör· 
dü de hayretten dona kaldı. 
Çünkü bavul bomboş duruyor
du ve tarih kitabı meydanda 
yoktu .. 

Robert: 
- Mahvolduk, kitabı çalmıı· 

lar ! Diye bağırdı .. 
Hardi bir türlü gözlerine ina

namıyordu: 

- Nud olur; dedi. Kitabua 
burada sakh olduılunu bizden 

dar umumi ihracat yekunu 
artmış iken 1936 senesinde 
bilikis azalmııtır. Bunun baş• 
lıca sebepleri bir taraftan SoY• 
yet Rusya hububat rekoltesi
nin az olması dolayısile bu 
memleketin hububat ihracabnı 
kesmesi, diğer taraftan ispan
yadaki dahili harp yüzünden 
lspanyol ihracatının tamamiyle 
durmasıdır. Bazı memleketler
de para hakkında rekabet 
makıadiyle kabul edilen deva
lüasyon (Kıymetten düıürme) 
tedbirleri de bu vaziyetin se· 
beplerindendir. 

başka bilen var mı; sonra eve 
yabancı hiçbir kimse de gir
medi .. 

-Öyle ise herhalde burada· 
dır.. Sakın başka bir yere bı
rakmış olmayasın .• 

- Bilmem ki, her tarafa an• 
yalım .. Lakin Berlia oteli vak'a· 
ıındanberi banlu hiç açmadık. 
Mutlaka içinde olmaaı lizımclı. 

Kütüphaneyi, dolaplan, ya
tak.Jann altını ve bütün her 
tarafı altüst ettikleri halde ne

. tice boı çıktı .. 
Şlrleyln fena maksatları 

- 21-
Robert bir ipucu elde etmek 

için, bavulu bir defa daha göz
den geçirdiği zaman, içinde 
mavi bir yüzük taşı 'buldu. 

Marlen taşı görünce kendini 
tutamayarak: 

- A A A •.• Diye hayretle 
bai'lfdı ... Bu Şirley'e aittir. Ge
çenlerde bana kayıp ettiğini 
SÖJlüyordu .. 

Robert tafl lfli• l•tarak 
ivice baktı •e: 

ı 
z 5 

Ko ol suya düşüyor 
Aiti · martta başlaması kararlaştırılan 

kontrol yapılamıyacaktır .. 
Almaıı-ltalyan murahhasları bazı ihtirazi kayitler ileri siirdiiler 

Paris, 2 (Ö.R) - "Oeuvre,, sosyalistin ve her sulh dostu- amiral Graff'a verilmiştir. fe-
gazetesinde Bo. Genevieve Ta- nun endişesidir. Belçika sosya- lemenk kanter amirah Olier 
bouis tarafından bildirildiğine listlerinin şefi Vandervelde hak- deniz kontrolü ile Uman mnfet· 
göre, ispanya sahillerinin kon.. h olarak söylemiştir ki : lspan- tişlerinio başına geçmiştir. Da· 
trolü meselesinde Sovyet Rus- yada Cumhuriyetin mağlup ol- nimarka Albayı Junn Franııı 
yanın gösterdiği dirayec umu· madığanı farzedersek bu- hududundaki kontrolü idare 
miyetle takdir edilmektedir. nuu neticesi Fransa ve Bel- edecektir • 
Sovyetler Birliğinin deniz kon- çikada da demokrasinin çiğ- " Morning Post ,, gazetesiPe 
trolünden çekilmek kararı, nenmesi olacaktır. Bu tehlike· göre, ispanya Portekiz budu· 
Fransa ve logiltere ile birlikte yi ortadan kaldırmak için lı- dunu kontrol edecek Ingiliı 
Ruıyanın Avrupa itlerinde gös· paoya cumhuriyetçileri lehinde memurlarından ilk grup 6 
terdiği siyasi tedbir ve itida· çalışan işçi kuvvetleri birleş- martta Lizbona hareket ede" 
Hn yeni bir delili sayılmakta- tirilmelidir. Londrada sindika- ce\,tir. Fakat kontrol filen 20 
dır. Karışmazlık komitesinin lar ve sosyalistler partileri martta baılıyacaktır. Keza di· 
Akdeniz işlerine müdahale Enternasyonalları bir toplantı ğer kontrol tedbirlerinin de 
hakkını Almaoyaya verdikten yapmak üzere iken komünist 6 martta değil, daha sonr• 
sonra aynı hakkı Sovyet Rus- partisir.:io de bu makaatla yap· tatbik edileceği zannediliyor. 
yaya reddetmesi güç olurdu. tığı müracaati hatırlamalıdır. Kontrol planının tatbiki tak· 
Bunu yapsaydı, Ruayamn Av- ALMAN MÜDDElYATl ribi bin kadar müıahide Jüıulll 
rupa işlerine karışmak hakkını Paris, 2 (Ö.R) - Almanya- gösterecektir . 
ret ve inkar etmiş olurdu.Fakat nın Sömürge iddialanoı ve Londra, 2 (Ö.R) - Adeaoi 
kimse böyle bir tezi açıkça tut- ispanyadaki tabrikitını göz- müdahale kontrolünün tatbiki· 
mağa cesaret edemedi. Bunun den geçiren "Petit jurnal,, lı· ne 6 Martta başlanılmıyacağı· 
neticesi olarak aynı hak her panyada Alman nufuzunun na şimdi artık muhakkak na· 
devlete verildi. Fakat diğer yerfeşmesile Barselon, Valensia, zarıy1e bakılmaktadır. Filvaki 
taraftan Portekiz ispanya sa- Malaga sahHlerinin ve Balear ademi müdahale tili 'komite-
hillerine Ruı harp gemileri adalarının - ve bilhassa şu so- sinin dün yapmış olduğu l>i• 
gelirse kendisinin de deniz nunculann - Tulon ve Cezair içtimada noktai nazar ibtilif• 
kontrolilne iştiraki iddiasını arasındaki Fransız münakale ları meydana çıkmıştır. Aloıall 
ileri sllrdü ve bu da yeni bir hattını tehdit edeceğini ya- ve ltalyan murahhasları Lord 
anlaşmazlık kaynağı olabilirdi. zıyor. Alman agenti olan Vön Plymouth'un teklifine karşı bir 
Bu sebeple Sovyetler, prensip Berg bu adalarda asilerin gale- takım ihtirazi kayıtlar dernıe· 
itibariyle haklannın kabuliln- besinden beri yerleşmiş ve yan etmişlerdir. Londra Malaga 
den sonra, ispanya sahillerine resmi bir vazife almıştır. Ba- eyaletini iıgal eylemiş olall 
harp gemısı göndermekten lear adalarında Alman nufuzu Frankist ordularının bir ife· 
vazgeçmeği tercih ettiler. Bu Fransanın şimali Afrika top- ri hareketi halinde ispanya· 
da Ruıyanın umumi sulhun raklariyle münakaJatını tehdit nın cenubi şarki sahillerinde 
mUbafazaıına iktidan nisbetin- ettiği gibi Cebelüttarıkla Malta ltalyan filosu yerine lngiliz fi-
de daima hizmet etmek arzu- arasında lngHizler için hayati losu konmasını teklif etmittİ· 
suoda ve bu gibi güçlüğe ıe- bir ehemmiyeti olan münakale Alman ve ltalyaa murahhaslar• 
bep olmamak kararının yeni hattı üzerinde de daimi bir böyle bir usulün Franconun nı" 
bir delilidir. tehlükedir. hai zaferi kazanması üıerioe 

FÜTUHAT ORDULARI Londra, 2 (Ö.R)- Deyli Tel- Italyan ve Alman gemilerioi11 
GERi ÇEKiLECEK MI? graf gazetesi ispanyada kontrol tamamiyle kontrol sahası harİ" 

Paris 2 (Ö.R) - Komünist vazifeleri verilecek şahsiyet- cine çıkması Frankistlerin 111· 
"Humanite,, gazetesi, bilakis lerin muvakkaten tayin edil- giliz Fransız donanmaları tar•" 
açıkça hoşnutsuzluk gösteriyor diklerini bildiriyor. Umumi fından abluka altına ahnınatl 
ve diyor ki: Eğer sulh kurla· idare Felemenk donanması- gibi bir netice vereceği müt•" 
rılmak isteniyorsa Alman ve nıa eski başkumandana vis leasında bulunmaktadırlar. " 
ltalyanların lspany aya gönder- ••••••• ··o· .... r .. m .... a ... n ...... k ... a ... n ... u ... n ... u ... n ... u ... n ....... t .. a .. ·t·b·. ·ı= .k ... ~t· ·•· ..... . 
dikleri fütuhat ordularının he· ı a 

men geri çağınlması istenme- • • • h J 
fidir. Bu olmadıkça ispanya iş- lÇID DIZamname azır anıyor 
lerioe karışmazlık bir komed- Ankara, 2 (Telefonla) - Ziraat Vekileti, orman kanununoJll 
yadan, bir karikatürden ibaret tatbikatı hakkınaki çalışmalarına devam etmektedir. Vekilet! 
kalacak ve netice itibariyle ge- ormanlann korunması, ıslahı ve saire hakk1nda kanunun sureti 
neral Franko lehinde müdaba- tatbiki etr~dında bir nizc.mname hazırlamaktadır. 937 bütçesi•" 
leye muadil olacaktır. Bizim den verilecek 900 bin lira bu işlere sarfolunacaktır. KadronU11 

endişemiz, her demokratın her hazırlanmasına başJanmışbr. 

- Evet, dedi. Hatırlıyorum .• 
Bunu ben Şirley'in parmağında 
bir kaç defa görmüştüm.. La
kin burada ne i,i var?. 

- Kim bilir .• 9 

Robert kıpkırmızı kesil· 
mitti .• Bütün vücudu titriyordu. 
Elindeki taşa ve bir de boş ba
vula bakarak güçlükle konuştu: 

- Şirley bir hırsızdır!.. 
- Buna imkln var mı? 
- E•et..Tabminimde kat'iy-

yen yanılmıyorum.. Zaten bu 

kızın hareketlerinde bir gayrl 
tibiilik g6rüyorum dememiş-

miydim. Maalesef kitabı çalan 
Şirleydir .. 

Diğerleri hep susuyorlardı .• 
Robert çok fena olmu,tu. 
Ayakda duramıyacak bir vazi
yett~ idi.. Beyni zoakhyor, 
gözleri kararayordu. Kendini 
bot karyolanın üzerine attığı 
zamaa, dudaldarmdan bir ka
dnn rencide edebilecek e• ağır 
bir keli •• çıktı: 

- Kaltakf.. Bize yapacağın 

bu muydu? .. .. 
• • 

Robert kendini toplar top-
lamaz telefona koştu. Şirley 
eğer evde ise, derhal gidip 
hırsızlığını yüzüne vuracak ve 
tarih kitabının iade11ini istiye
cekti .. 

Telefon başında bir müddet 
beklediği halde biç bir cevap 
çıkmayınca ahizeyi kapattı ve: 

- Ben gidiyorum, dedi. 
- Nereye? 
- CeylAn ~partmanına . 

Şirley apartmanda yok .. Fakat 
herhalde d&necektir. 

Robertin asabiyete kapıldığı 
zamanlar, herşeyi unutarak 
etinden bir kaza çıkabileceğini 
bildiklerinden buakmak iste
mediler. Fakat o mutlaka git
mek istiyordu. Nihayet Hakkt 
Sabri ile dışarı çıktılar. 

Kapıca: 

• • • 
- Çek geç kaldınız, eledi. 

Şirley buaz e•vel gitti .. 
- Nereye? 

- Bilmem ki.. Hiç bir şef 
söylemedi. Fakat uzak bir yol· 
culuğa çıkıyor galiba.. Çüok• 
beraberinde bavullar vardı .. 

Müteessiren apartmand•0 

çıktılar. Robert bu işe bir tilt' 

lü akd erdiremiyordu.. Halb11• 

ki Şirley onlara ertesi gii' 
gideceğini söylemişti.. Kol ta' 

abna bakarak konuştu : 

- Florida ekspresinin kal~" 
masına on dakika var.. Yet•• 
şebilir miyiz? Şirleyi di,,.,a 
meşhut halinde yakalamak ~ 

·1t 
enfes olacak.. Mutlaka tatl 
kitabını da beraber götiitİi" 
yordur .. 

Bir taksiye atlayarak ~ 
süratle istasyona geldil~r. f
kat o vakte kadar tren bale" 

ket etmiş bulunuyordu. , 
Kitabın ŞirJey taraf ınd•ll '', 

hnmış olmak ihtirr.ali çok c::,. 
lanoı sıkmıştı. Bu had~.e etil 
llaHa Reberte büyük bır t 

yapb ... 
- Bitmedı -
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"··~h· ' •ddin ağanın arkasından ı t" s~ ed~nler de bulundu. Za
·~· 'P•hılerin galibiyet ellerine 
._, 

1
•ce, ağaları, bocalan baı-

t'ei •yrıJıp hilcum edenleri ida
llfr ~ •e lınirsiz b1rakmışlardı. 
~ •11ılede bir Sipahinin ba
ı,.. ı:Ç~ran Muslihiddin ağanın 
)'de lı Yeniçerilere daha zi· 
de.a s~•Jret verdi. Hepsi bir
't\ite 1P•bilerin llzerine hllcum 

f. 
SiPahiı 

ltlt1ıı er bozulmuştu. Ônden 
t.~·ı er beınen kimilen Yeni
.:""f'I er· 
~h· 111 kıhnçlanndan geçmiı, 
-.,1~ de birer ceset halinde 
"-kil ••ı doldurmuşlardı. Arka
\' .... ~r kaçıp cimie aımndılar 

'lllÇt •ı O" ' 11 er cimii muhasara 

ederek avlusuna saldırdılar. 
Kanh boğuımalar, korkunç 

haykırmalarla dolan avlunun 
mermtrleri de birkaç cesetle 
kapanıp, insan kanile kıpkır• 
mızı oldu. Sipahilerin göztınll 
budaktan sakınmaz bazı kaba
dayı gençleri g6zleri kızmıı, 
ortaltğın kanfa dolduğundan, 
kellenin, bacağın doğrandığın- ' 
dan, kılınçlann pk1rbsından 
kabarmıt gllkremelerle kılınç, 

hğ, teberleriyle yeniçerilere 
atddılar, birkaçıQı hakladılar 
ama kırıcı bir muzafferiyete 
his olan yeniçerilerin tüfenk
leri, kılınçları onlan da öte 
dünyaya giinderdi. Geri kalan 
kınk döklik sipahiler· camiin 

• 

içine dolup, kapılarını kapata· 
rak, mümkün olduğu kadar 
pencerelerden müdafaaya ko· 
yuldular. 

Yeniçerilerin kapıya yakla· 
ıanları, içeridekilerin savurduk· 
ları oklarla devriliyor, bir tlirlil 
kapıya dayanamıyorlardı. 

Muslihiddin ata bu b~I kar· 
tısında : 

- Hepiniz de silAhlara sarı
hn, arkadan yardımcı silAblılar 
gelsin, parçalayın camları, çer· 
çeveleri. 

Diye haykırır, haykırmaz, 
çakmaklı tiifenkler patlamağa, 
camiin umları pngır ıungur 
inmeğe batladı. Ok atmak için 
pencered~n baıını çıkaran ıi• 
pahi bir tilfenk tanesi ile yara• 
lanıyor, ölllyordq. 

O bale geldi ki artık sipa· 
hiler mlldafaa edemiyecek va· 
ziyete girmitler, ortalık yeni· 
çerilere kalmııtı. 

Bu ıırada bıyıkla Mahmut 
ve Hasan Klhya, kara Klbya J 
ağalar camiin Ahırkapı tarafın-

YENi ASIR SahHee --
J 1937 bütçesi Kamutayda 

Yeni bütçede 17 milyon 
.. :- ee fazlalık görülmektedir 
ODUDde Bütçemiz yapıcılık vasfını daha 

dan birer bahane ile gizlice 
sıvışmışlar, koşarak iskelede 
birkaç kayığa dolup Üskiidara 
doğru açılmıtlardı. Kayıklar 
can kurtarmak kaygusuna dll
ıen kaçkınlarla o kadar dol
muttu ki Üsk6dara yakın, iç
lerinden baıılarınm telitı yll~ 
ılinden birkaçı devrilmif, deniz 
ortasında : 

- imdat! 
- Boğuluyoruz! 
- Can kurtaran yok mu! 
F etyatlan belirmiı devrilen• 

lerden çoğu boğularak aımn,, 
bıyıklı Mahmut ile ancak bet 
on kiti kendilerini gllçbeli 
kurtarabiJmiflerdi. 

• • • • 

• • • • 
• • • • 
Beri tarafta camiin içine ar

tık yeniçeriler girmişti. Cami 
tilki girmiı· tavuk klimesi gibi 
velvele ile dolmuıtu. SipalıUer 
oradan oraya kaçııara1' can 

\ 

kuvvetli olarak muhafaza ediyor 
Ankua, 1 (A. 

A)- Maliye Ve
kili Fuat Ağralı 
bugün, Kamuta
ya tevdi edilmiş 

olan 937 mali yılı 
bütçesi etrafında 

Anadolu Ajansı
na aşağıdaki be
yanatta bulun· 
muştur: 

1937 yılına ait 
bütçe hükümette 
229 milyon 676 
bin lira olarak 
hazırlanmış ve 
bugün B.M.Mecli
sine takdim olun· 
muştur. Bu büt- MaliJ•e Vekilı Fuat Ağmlı 
çenin içinde hulunduğumuz ve kolaylıkla ödemek suretiyle 
1936 yılı bütçesine nazaran on zevk duyacakJudır. 
yedi milyon lira kadar fazla- Ankara, 1 (A.A) - Bugün 
lığı görülmektedir. Bu fazlalı- kamulaya tevdi edilmiş bulunan 
ğın 2 milyon üç yüz bin lirası 1937 mali yılı bütçesi masari-
maarife, bir buçuk milyon lirası fatı vekaletler ve daireler ara· 
sıhhiyeye, 900 bin lirası or- ıında şu suretle inkisam et-
manların ıslAb ve inkişafını mektedir: 
temin edecek olan orman ka- B. M. Meclisi 3,590,200 
nunu tatbikatına, 8 milyon Riyaseti cumhur 401,540 
lirası da memleketin sanayi- Divanı muhasebat 602,550 
leımesi, madenlerin işletilmeli Başvekilet 1,301,960 
ıimendifer inşası, deniz vası- Şürayı devlet 236,740 
talarının yenilenmesi ve nihayet istatistik U. müdürlüğü 312,920 
memleketin müdafaası için ge- Diyanet işleri 608,350 
çen sene fevkalAde varidatla Maliye vekaleti 19,740,078 
karşılanmıı olan fevkalade tab- Düyunu umumiye 53,328,100 
aisat ile 6nilm&zdeld sene iefn Tapu ve kadastro 
JİJıe bu itler için almnıaa mu· U ildii lü;;.A 136,390 
tasaner feYkalAde tahsisatın • m r .... 
karşılığını teşkil eden borçla- Emniyet itleri U. Mü. 500,934 
rın ödenmesi için bütçede mev- Jandarma U. Ku. 937 ,370 
cut tahsisata iJiveten tahsis Hariciye vekileti 3.340,830 
olunmuttur. Sıhhat " 6,487,538 

Miiteb&ki d6rt milyon tıç yiiz Adliye " 9,272,612 
bin lirası da memleketin her Maarif " 12,570,690 
sabadaki inkiıafiyle müt~nasi- Nafıa " 15,003,322 
ben geniılemekte olan hizmet- lktısat " 5,683,060 
)erin daha iyi görülmesini te- Ziraat " 6,098,550 
min için muhtelif dairelere tef- Milli müdafaa " kara 46, 733,220 
rik olunmuştur. .. " "deniz 6,061,780 

Bu sene hiçbir verginin tez- " " "bava 823,755 
yidi veya ihdası mevzuubahs Askeri fabrikalar 3,065,990 
değildir. Kuvvetle ilmit ederim Harita U. Mü. 745,890 
ki Türk vatanının hep vatan- Meteoroloji U. Mü. 532,133 

h 'k ,. ·-··· ··--daşa inpra veren ı tısadi in• 
kipfı önnmüzdeki sene de bu Askeri şôra toplandı 
yılda olduğu gibi varidatın te- Ankara, 2 (Telefonla)- Yük· 
zayüdü imkanını verecek, her sek askeri şüra şehrimizde 
vatandaş vergilerini seve seve toplantılarına başlamıştır. 

kurtarmağa çalıııyorlardı ama,' 
yeniçeriler ellerine geçenleri, 
önlerine gelenleri biç insaf et
meden doğradılar. 

Bu hengimede dalaklı Ah
met ağa, Oruç bey ve arka-
daılan amana gelmelerine rağ· 
men 6ldüriildll. Ve elli kadar 
•ipahi camiin minaresine abhp, 
paldır küldtır ve bklım bklım 

minareye çıkblar, minarenin 
terefesinden af8ğı bağınp: 

- Amanın ağalar, biz ettik, 
mı etmeyin, bizi affedin. 

Diye yalvarmağa ajlamağa 

baılayınca, Muslihiddin ata 
dayanamayıp: 

- inin apğı ! Sizin anını· 
11 bağııhyoruz, diye haykıra· 

rak cevap verdi ve yeniçerile
re d6n8p: 

- Zinhar bu adamlara do
kunmayın. Şimdi haydi baka· 
hm, 61enlerin ilzerlerinde ne 
var1a paylapn, katal sırası geç
ti, ganimet sırası geldi. 

Dedi ve pürazamet atına at
layıp, cesetlerin üzerinden atı• 
nı sürerek meydanı yeniçerile
re bırakh. 

Artık balta kesmez olan bı· 
yıklannı bura bura doğruca 
vezirin yanına vardı : 

itte meram Ye fetva yerini 
buldu. 

Sipahilerin ocağına incir di
kildi. 

Diye koltuk kabartarak ge
çen kanlı vak'ayı kısaca anla
tıverdi. 

• • • • • 
Yeniçeriler, cesetlerin O zer

lerinde ne varsa soyup, payla· 
ıarak, teslim olan biçareleri de 
ahp meydandan ayrılmıtlar ve 
Sultan Ahmet camii isyanı da, 
itte b6yle, meydanında bir •l
rü çıplak ve kanlı cesetlerin 
korkunç yığın teıkil etmesiyle 
tarihe mlllevves bir kan lekeai 
sürerek kapaql!IUfb. 

- Bümedi -
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Gözleri korkutan !yarış 
Londra borsasında harp malzenıesi 
yapan fabrikaların eshamı Üzerinde 
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Yazan: LORD STRABOLGI 
Avrupada silahlanma yarışı 

devam ediyor. lferi gelen en
ternasyonal silah fabrikalarının 
lngilterede Vike-rs - Armstron
g'un, Fransada Şnayder Krö-
za'nm, Almaoyada Krup'un, 
Çekoslovakya'da Skoda'nın, 
ltalyada da Ansaldo'nun işleri 
yolundadır. Bunlar kendi mem · 
leketleriniu silahlanmasına ça· 
Jıştıklara için fazla cephane 
ve silah istibsallerini keneli 
memleketlerinde silah fabrika-
ları bulunmıyan Portekiz, Ro
manya, Yugoslavya, Isviçre ve 
lskandinavya devletleri gibi 
silah fabrikalara olmıyan mem
leketlere iyi bir fiatle satmak
tadırlar. 

Lonrlra borsasında harp ge
misi, tayyare ve motör, zırh 
ve top yapan fabrikaların es
ham ve tahvilatı üzerinde bü
yük spekülasyonlar yapılmak
tadır. 1936 senesinde bu türlü 
esham ve tahvilat fiatlerinde 
190.000.000 dolar yükseliş kay
dedilmiştir. Bu sebeple silah 
imalatının hükümet tarafından 
kontrol\?, hatta bu endüstrinin 
millileştirilmesi fikirleri bile 
uyanmıştır. 

Birleşik Amerika' da kongre 
tarafından yapılan tahkikat, 
Büyük Britaôya'da yankılar 
uyandırmış, bu geniş ve karı-
şık mevzu üzerinde orada da 
tahkikat yapmak üzere bir 
komisyon kurulmuştur ki bu
nun raporu bugün lngiliz ka
binesinin tetkiki altmdadır. 

Fıransa'da 
başvekilliği 

FRANSADA 
ise Leon Blum'un 
altında b•du'lıa.n 

hükümet, büyük firmalardan 
birisinin çürük deniz silahlar1 
yapması iskandah çıkması üze
rine silah ve cephane yapan 
büyük Fransız fabrikalarının 

devlet kontrolü a!tına alınması 
cereyanı uyanmıştır. 

ALMANYA DA 
Nazi Almanyada Versay 

muahedesindeki silahsızlanma 
maddesinin kaldırılması üzerine 
memleket o kadar geniş ölçüde 
bir silahlanma ibtiyaciy!e kar-
şılaşmıştır ki bunun icabı ola
rak bütün hususi silah ve cep
hane endüstrisi, fiilen, bükü· 
metin kontrolü altına girmiştir. 
Her ne kadar hususi siiah fab
rikalara mevcut kalmakta de-
vam etmekte iseler de Krup 
ve ona benzer müesseseler 
dehşetli surette geoişletilmişler 
ve kazançlar mahdut olmak 
üzere hükümetin nezareti al
bnda, sanki ortada harp hali 
varmış gibi, durmaksızın çalış
tırılmaktadırlar. 

RUSYADA 
Rusya da · silahlanma ve si1ah 

imali işi dehşetli surette geniş
letilmiştir ve dev;et fabrikaları 
bu iş için çalışmaktadır. Hava 
kuvvetlerini arhrmak için ya· 
bancı firmalardan bir takım lj
sans ve patentler alınmıştır. Bu 
suretle bir takım planlar, re
simler ve patentalar alınması 
ve teknik yardımlar için yarım 
milyon dolar para harcanmış 
ve bugün bu sayede Hıspano 
Suiza tayyare motörlerinin Sov
yet topraklarında yapılması im
kan altma sokulmuştur. 

iT AL YAN SiLAH 
ENDÜSTRiSi 

ltalya da yalnız ltalyan silah-

lanması için değil, ayni zaman
da ltalyan-Habeş harbi için 
)azım olan cephaneyi temin 
edebilmek üzere silah endüs
trisini, Almanyadaki gibi, kon
trolü altına almıştır. 

INGILTEREDE 
Britanyada ise, iŞ yine hususi 

müesseselerde bırakılmış, fakat 
fiatlerin bir nizama bağlanma
sına teşebbüs edilmiştir.Başve

kil bay Baldvio 25 mart 1935 
tarihinde Avam kamarasında 
şu sözleri söylemişti : 

"- Ben ve beniml .! beraber 
bütün bükümet şuna karar 
vermişizdir ki önümüzdeki iki 
sene içinde millet için lüzum
lu tedbirler alınarak memleket 
bir badire içindeymiş gibi ka-
1.anç meseleleri bahse mevzu ol
mıyacaktır." 

Bir sene sonra lngiliz si
lahlanması için o kadar para 
sarfı icap etmiştir ki Sir T omas 
lnskip isminde bir zat, mü· 
dafaa işleriyle meşgul olmak 
üzer~ ihdas edilen yeni bir 
nezarete getirilmişti. Sir To· 
mas, lngiltere müdafaasiyle il· 
gili zatlar tarafından katmerli 
bir vazifeyi görmek üzere bu 
makama getirilmiş bulunuyor-
du. Bu zat, şu üç muhtelif ne
zaretin Strateji planlarmı ve 
harp hazırlıkJarını telif etmek 
mecburiyetinde idi: Harbiye 
Nezareti, Bahriye ~e~areti ve 
Hava Nezareti. Aynı zamanda 
kendisinden silah ve 'cephane 
levazımının nezaret altında 
bulundurulma:;ı isteniyordu. 

Bu kadar vazife bir adam 
için fazla idi, kaldı ki bu yeni 
o~:.ı:aretin çallşmak üzP.rinde 

.. .. o • -·· 
1 Milli küme maçlarına başlanırken 

Altınordu ve Buca kulüplerinin ayni 
çatı altında birleşmeleri muhtemel 
Altınordu kulübü tarafından 

geldi. işi federasyon 
yapılan itiraza 
takip ediyor. 

cevap 

lzmirde olduğu gibi Istanbulda 
da lik maçlarmın neticesi alın
mış gibidir. Milli l<ümeye rrire
cek ~takımlar hemen hemen an
h~şılmış gibidir. Eger fevkalade 
bir değişildik olmazsa milli kü
meye aşağıdaki takımların işti· 
rakleri muhtemeldir: , 

lzmirden: Altay ve Göztepf". 
lstanbuldan: Fener, Galata-

saray, Güneş ve Beşiktaş. 
Ankaradan: Ankara Gücü 

ve Gençler Birliği. 
itiraf etmek lazımdır ki, 

milli küme mese:lesinde lstan-
bula yine imtiyazlı blr yer ve· 
rilmiştir. Türkiye spor müva-
zenesi içinde lstanbufun mev
kii ile Ankaranın mevkii ara
sında fazla bir fark gözetil
mesine taraftar olmadığımızı 
itirafa mecburuz. 

Milli küme maçları hazırla
nırken, futbol federasyonunun 
Anadolu Ajansı vasıtasiyle 
yapbğı tebliğde, bu maçlardan 
ümit edilen gaye · tasrih edil
mişti. Maksat Türkiye futbolu
nu top!u bir şekilde inkişaf 
ettitmekti. Ancak bu tebliğ' de 
ifsa edilmiyeıı bir noktayı kay
d~tmek te faydalıdır. Biz öyle 
sanıyoruz ki, Türkiye futbolu 
için milli küme maçlariyle yarı 
profesyonellik kabul edilmiştir. 
Bu yan profesyonellik tabiri, 
ltalyada, Fransada ve Avus-
turyada olduğu gibi "Kapita
list kulüp,, anlamına gelmeme
J;dir. Maksat sporun daha emin 
bir şekilde ilerlemesini temin 
olduğuna göre, kulüpleri geliri 
belirli, futbol sahası mevcut 
birer diri teşekkül haline ge
tirmektir. Bundan maddi bazı 
faydalar bile ümit etmek iste-

AL/morda Jutbol takımı 
Ankaradaki kulüp birleşimi· alıyoruz ki Buca ile Altmo! .. 

nin lstanbulda ve İzmirde de dunun birleşmesi imkan dahı-
tatbikine doğru sevind•rici bir Iine ~irmiştir. Birleşme teşeb"' 
adım atılmak üzere olduğunu büsleri üzerinde konuşulurk~O 
müşahede ediyoruz. Izmir için şu takımm kuvvetli, diğerioıo 

· k t · 1 ba-kulağımıza çalınanları memnu- ~vve sız o maın mev.zuu .. 
niyetle kaydetmek isteriz. fşi- hıs olamaz. M?k~at, zaıf çahf .. 
d . k" Alt d k l"·b- maları kuvvetlı bır kulüp kad 
ıyoruz ı mor u u u u, .. d l k h··snii 

şimdiye kadar lzmirin spor mu- r~su ıçm e top ama ' . u. 
11 vazenesi içinde işgal ettiği şe- nıxet!e ç~hşmak ve bakıka~: .. 

refli mevkii muhafaza için ba· Turkıyenın spor sahasına ya 
zı fedakarlıklata razı olmuştur. şır ~ir spor nesli hazırlamakt!:~ 
G .. t k ı·· b.. .. d h" ·· E...,er Buca - Altınordu bı oz epe u u unun e usnu C) • • bll 
niyetle hareket etmek istedi- !e~mes• .. t~hakk~ıc . e~erse, .. 
v • • k b ı d · ıkı kulup ıdarec~Iermın meıtl 
gmı a u1 e erız. ki bii-

AL TIN ORDU-HUCA l~~et sporuna _yapaca .. arı .. 
yuk yardım, dıger kulupler ıçın 

Kulüpler eşhas elinde büyür de bir teşvik mahiyetinde oJ~-
ve küçülür birer mata olduğunu caktır. Daha şimdiden. iki gı.ı-
sananlarm, parti kanaliy1e ya· d k 1 b k ol- ı zi e u ü ün atma üzere 
pılacak teşebbüsler sonunda bu dukları iyi adımı tebrik 'Ve 
birleşmelere istiyerek veya is- teşvik etmek isteriz. 
temiyerek razı oJacaklarrm ümit BiR SUAL 
ederiz. · 

Buca - Altmordu birleşoıesı 
Ortada milli küme maçlarm· imkanları aranırken diğer ku· 

da lzmir kulüplerinin kuvvetli lüplerin de bu yolda atacakları 
birer bünye ile lzmirin spor d · · d ı k Jdu-a ıma ıntızar e i me te o 
varlığını temsil etmeleri mese· · B' e 

ğoou beyarc etmek isterız. ız 
lesi mevzuubahistir. Final maç· verilen malümattan öğreniyo-

riz. larmda, futboldan aohyanlar şu ruz ki, Altmordu _ Göztepe 
YENi ÇIGIR neticede birleşmişlerdir ki 924 maçı hakkında Altınordu kufü

yılıudaki lzmir futbol müvaze-
y eni bir çığırın başında ol- nesi 937 yılında da hemen hiç bünün lzmir baş ajanltğına, ol>' 

duğumuzu kabul ederken bu değişmiş değildir. Altmordu _ dan sonra da futbol federas· 
işte ciddi bir renk bulmak is· Altay karştlaşmaları aynı ala- vonuna bir itirazı vardı. Göı• 
tiyoruz. Federasyonun tuttuğu kayı tophyarak lzmir halkına tepe takımının Altmordu ıııa-
yol emniyet vericidir. Parti ka- en olgun maç seyri fırsatım ve· çında oynatbğı iki oyun~uy~ 
nalıyle ve hükümetin müzabe- recek vaziyettedirler. itiraz ediiiyordu. Futbol ajaıılc 
retiyle kuliiplerin bünyelerini Bundan çıkan netice şudur lığı bu itirazı varit görmiyere 
kuvvetlendirmek çığırı, öteden ki lzmirdeki diğer kulüplerin reddetmişti. 
beri özlediğimiz spor kulübü- hu iki kulüp etrafında • toplan- Futbol federasyonu, Albo~ .. 
nü önümüze çıkaracaktır. Ge.. malan faydalıdır. Bu itibarla- du kulübünün bu hususUıki JJJ~; 
1. J rı· bel'ı ı· k lü 1 · ··t dır ki Göztepe-Altmordu bir- racaatiyle aJakalanarak lıJJJ1 
ır e r ı u p erı mu eva- 1 d ·t·rs .. 
· b"t l 1 1 f d eşme~i için ahlacak "müeRsir baş ajanlığına, Alhnor u ı ıd. 

zın u çe er~ ça ışı~, sar e er adım,. ber şeyden önce bu iki zmın ne noktadan reddedil , .. 
ve kazanır bırer muessese ha- k ı··b- k tl· h t k ı g-ini sormuştur Verilecek c~ . . ll u u uvve ı, er a ım a • • 
lıne getır~ek, spordan bekle- , boy ölçüşür vaziyete getire- vaba göre, federasyon bu b~ 
nen gaytyı elde etmiye yarı· cektir. sustaki kanaatini bildirecektıt'• 
Yacaktır. Sonra, yine sevinçle haber * * • _,, 

••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• b i-kafi derecede yardımcı da ve- 1 bina kurmağa lüzum görülmi- 1 bu iş mahdut miktarda fa '·t 
rilmemişti. Onun için büyük yecektir. kaların alınması, fiati te51'1e 
harpte kurulmuş olan mühim- Esasen hava nazırlığı, yedi maksadiledir. Bugünkü tayY'' .. 
~at o~zırlığ! yerine bugün 1~- o\omobil fabrikasının tayyare yapıcıları ortada bir ri~g b;. 
gıltere de bır levazım nazırhgı t.. .. 1 1 . lunduğunu tekzip edıyordl • 

l . n:a oru parça arı yapma arını v b f k. e 
kur~ m~ş~u!. B~ ~~retle salah ve sonra bunların birleş- ~ava Nazırlıgı da . u ı ır J1 .. 
endustrısınıo hukumetçe kon- tirilmesini bedefliyen bir proje dır. Fakat ortada rmg bultJ 

11
, 

t~olüne vveyahut millileştirilme- bulunduğunu da bildirmiştir. masa da, bi~ monopol bulull\fe 
sıne _dogru yarım adım atılmış· Bir harp takdirinde bu yedi yo! d~~ek~r. !ayy~red:jııde 
br kı hu da Ingiltere Fransa f b 'k b" d 1 t ı k 'h saır stlah ımalatı fıatle ol· . , a rı a ır en ça ış ırı ara ı - k d b. fi t k dalı 
ve saır m~mleketlerde kamoy- . ki d ya ın a ır a s an d•" 
) l tt ·ı ·ı d. tıyacı karşıhyaca ar ır. ması beklenmektedir BuP -•s 
arıkteds~s ı sure e ı gı en ır- Bu proje, teknik ve askeri dolayı bir taraftan fav, 

me e ır. . . erge 
Son iki sene içinde bava bakımlardan tenkıt edılmekte- kar temini dileği, 1 , 

k tı . h I b. tt t dir. Askeri bakımdan tenkit taraftan da usta ışı relc~1 uvve erı ız ı ır sure e e· d 1 b. h h'. ·b· ' d }ılı kk. u•v. . l . r e en er, ır ava ucumu gı 1 bet gibi meselelerden o ... 
ra 1 e ıgı ve genış emesı a· bir arıza yüzünden bu yedi · lüf1ilıJ 
zımgeldiği için lngilterede bir- . . . . lngılterede devlet kon~ro 

k .. . . . fabrıkadan bırısı harap olacak kurulacağı muhtemeJdır. et 
ço tayyare motorlerıne ıhtıyaç olursa 0 zaman bütün faaliye· A d h he'". 
h A l l . . · vrupa a emen 1o 
_ası o mu~tur. ~eş log~lız fab- yetin durakhyacağmı söyle- uharp yüzünden karlar ~~":,,. 

rıkası bu ışle ugraşmaga baş- mekte, bunu böyle yapınak· edileceği nakaratım ı>ılaf , 
1~?1!.şlar. v~ hava naz_ırlığı da tansa, bütün fabrikaJann tek Bu yüzd;~ bir çok paralar .r~e' 
butun ıhtıyaç)arınt yalnız bu başlarına bütün bir motörü zanıldığı servetler devredı eş• 
fabri~~larda~ . temin etmeği yapabilecek · bir hale konul- ği için i~i düzeltmek ve Y~:~gİ 
teahhut etmıştır. Bu suretle bu masmı muvafık bulmaktadırlar. tırmak istiyenlerin 'l/aı 
fabrikalar devamlı surette bu Bu mesele, lngiltere'de, bu- güçleşmektedir. flİS' 
işle meşgul olacaklar, böylece günkü günde bu vaziyettedir. - Ameıika'da çıkan cuırettf 
bu maksatla yeniden bir kom- Şurası kaydedilmelidir ki, tory derl[isinden. -
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lngiltere Burgosa .heyet göndermiş Ge.nera~ randevusuna gelmemiş 
B Ed H b . . . . Asılerın Madride bekle-. 

• en a eşıstanın taç gıyme merasımıne nen ·hücumu olmamıştır 
davetini nornıal bir usul meslesei olara görüyor 

• 
Almanya kontrol işindeki masrafını döviz olarak veremiyecekmiş 

Londra 2 (Ö.R) - B. Eden müdahale tali komitesinde Lort memleketlere çıkarılan altın den kontrol edilmesi teklif olun· 
A\'aın kamaraSlnda Habeşista- PJymoth Fransız1 Çekoslovak· stoklarmın muhafaza altına 
nın niçin taç giyme şenlikleri- ya, Isveç ve Sovyet delegele· alınması meselesinde varla· 
ne davet edildiği hakkındaki rioin de müzaheretile halen cak bir anlaşmanın ehemmi· 
bir suale cevap ıvererek bu da· ispanyada bulunan yabancı yetini tebariiz ettirmiştir. 
\retin emsale ve bukukan mev-

muştur. Alınan delegeleri .ken
di hükümetinin vereceği karara 
intizaren bu hususta ihtiraz ka
yıtları koymuşlardır. Muhtelif 
memleketlerin kontrol masraf-gönüllülerin ihracı meselesini Roytertn öğrendiğine göre 

cut bir vaziyete uygun olarak ortaya koymuştur. Alman İtal- gönüllülerin ispanyadan çıka· larına iştirak meselesi de bu 
Yapıld•ğmı ve tamamen normal toplantıda tetkik olunmuş ve 
b' yan ve Portekiz delegeleri rılması meselesinin tali komi· 1' usul meselesine hususi bir 1 1 d Lord Plymouth Yugoslavyan1n 
· SP,anyaya ma i yar ım mese- :ede Cuma sabahı ve komitenin 

sıyasi ehemmiyet atfetmek lesinin bu mesele ile bir- tediye hakkındaki ihtiraz kavıt-
Yanlış olduğunu söylemiştir. Cuma akşamı toplantılarında Jarım kaldırmış olduğunu bil-

B. Eede ispanya harbı hak- likte halledilmesi lazımgel- müzakereye devam edilmesi dirmiştir. Almanyaya gelince 
kındaki diğer bir suale cevap diği fikrinde bulunmuşlar- takarrür eylemiştir. Halen asi- bu memleket kendi hissesini 
'lererek umumi bir avrupa ihti- dır. ltalyan ve Alman de- lerin elinde bulunan Malaga döviz olarak veremiyeceğini 
lif1 tehlikesinin kısmen lngiliz legeleri bilhassa ispanya mmtakasmın Almanya yerine hakkmda!d ihtiraz kayıtlarım 
b"k~ d hükümeti tarafmdan yabancı şimdi lngiltere tarafmdan den:z- idame e\m !ktedir. 

u umetinin gayreti sayesin e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• .. ••••••••••••• ll•••••••••••••••••••••••••• 
ebeınmiyetıe zaiı olduğunu Haheşistanda karışıklık var , 
söylemiş ve aedmi müdahale 
a.nlaşınasmm mümkün olduğu 
kadar müessir bale konulması 
için çahşacağız demiştir. 

londra1 2 (Ö.R) - B. Bald
vin Avam kamarasında Ame
tikansn Paris büyük Elçisi 
tarafından B. Ruzvelt adına 
Yapılmış olan teşriki mesai 
teklifine işaret eden bir suale 
cevap vererek demiştir ki: in· 
giliz hükümeti gümrük mania· 
larının azaltılması ve umumi 
~ilahsizlanma meselesini takip 
Hnkanını verecek o~an bir ba
tışoıanın teshili için Amerika 
bükümetinin teşriki mesaisini 
hervakit iyi karşılar. 

Londra, 2 (Ö.R) - iyi ha
ber alan lngiJiz mabafili lngil
lerenin General Franko ile 
Ptit alış verişi hakkında bir a'n-

laşına imzalamış olduğunu yalan
Jaınaktadır. lngilterenin Burgosa 
bir ticaret ajam tayin ettiği 
ve bir askeri müşahit gönder· 
diği de doğru değildir. 
Diğer taraftan ayni mahafil 

ispanyadaki i ngiliz menafüni 
lllubafaza eden bir anlaşmama 
esa.slannı tesbit etmek üzere 
~ı çok yarı resmi bir lngiliz 

eyetioin Burgosa gitmek üze· 
te yola çıkmış olduğunu teyit 
etnıektedir. Bu menafi bilhassa 
Pirit madenleri ile yemişlere 
~~aHuk etmektedir. Burgos hü-
unıetinin bazı lngiliz emvali 

tllabsullerine vazıyed etmesi bu 
lnüıakereleri lüzumlu kılmışhr. 
~ndra, 2 (Ö.R) - Ademi 

Bütün şehirlerde Örfi 
idare ilin edilmiştir 
Kitle halinde 

Adis-A/Jebadan Romaya sandıklar irirıde nakledilen Yuda arslanı /ıepkeli 
Londra, 2 (Ö.R) - Adis - tevkif edilmiştir. Kuvvetli as· 

Abebadan alınan haberler, bü- keri kollar Adis - Abeba 
tün Hab~şistanda vaziyet ka· sokaklarında gece gün'düz ge· 
rışıktır. Orfi idare yalnız Adis - ziyorlar. Zırhlı otomobiller de 
Abebada ilan edilmiş değildir. bu kollara refakat ediyor. Bir 
Habeşistamo hertarafına leş- çok noktalarda yerler kazıla· 
mil edilmiştir. Binlerce kişi rak makineli tüfekler yerleşti-

. Hissi, AŞK 
ROM ANI 

kaııırken, bpkı efendisine sadlk 
bir hizmetkar gibi yüz havlu
sunu eline uzatıyorum. Gözle· 

rini kaldmp yüzüme bakmıya 

cesaret edemiyor. Yalnız yatar

ken elini uzatarak: Allah ra
hatbk versin, diyor. 

-25-
Çok yakından takdir ediyo-

rum ki onu asıl sinirlendiren 
nokta da benim bu hareketle· 
rimdir. Minnet altmda kalmak 
istemiyor. Erkenden yatsam ve 
onu hiç beklemesem daha çok 
memnun olacağmı bHiyorum. 
Dün gece müthiş sarhoş geldi. 
Neşeliydi o haliyİe .• Benim sarı 
çehremde toplanan bakışları, 
bir anda rengini değiştirdi.Par· 
maklarını çenemde gezdiriyor
du: 

Nihat : Küçük, dedi. Bu gece, seni farkh 
görüyorum. Sanki hasta gibjsin. 

- Fakat bu hususta hiçbir 

b~ey konuşmamıştık ki.. Sen 
e . . 

tlt bir ruh arkadaşı olarak 
seçerken"Beni sevebilecek mi
sin d' 
~ '' ıye sormadın. Tıpkı pa-
;rdan peynir, ıspanak satın 

aıır 'b· ld H b'" J 
8.. g& ı a ın. em oy e 
0~1etJe birbirimizi incitmiye 

:: lüzum var, Nihat .. işin enin
h sonunda yüz senelik bir 

y:~a~ınıız yok ki.. Ben arzulı
~· agın, daha doğrusu erke-

}'~~ ~ıfatiyle emredeceğin ha· 
k 1 •dame ettirmiye kendimi 
iltıdırırım. Şu şartla ki

1 
bun-

J 
dan sonra aramızda böyle ço· 

• cuk münakaşaları geçmesin .• 
Defterim, görüyorsun ki, ha-

yabmda ilk çukuru dün gece 
kendi zayif hrnaklarımla iste
miyerek kazdım. Hak sonunu 
hayretsin .• 

- 10 lkinci Teşrin -
Evimizde güldürücü bir facia 

oyunu oynamyor. O, hu facia
nın içinde birinci şahıs rolün· 
de ne kadar muvaffak oluyorsa 
ben de ikinci şahsı o kadar 
kuvvetJe canlandırıyorum. Ge
cenin saat kaçmda gelirse gel
sin; kendisini bekliyorum. Yı-

- Küçük, dedi.. Bu gece 
seni farklı görüyorum. Sanki 
hasta gibisin, Çehrende sarıhk 
var .• 

- Ehemmiyetsiz, dedim. 
- Olabilir, dedi. Başkaları 

için ehemmiyetsiz olan şeyler 

Fransız 
Kabinesinde 
gürültülü 
bir toplantı .. 

Roma, 2 (Ö.R) - Paristen 
gelen haberlere göre yarm 
Eliza sarayında yapılacak na
zırJar meclisini haZlrlamak üze
re kabinenin yaphğı top1antı 

oJdukça gürültülü olmuştur. 
Radikal nazırlar B. Leon Blum
dan mali va.ıiyet hakkında 
meb 'uslar meclisindeki beya-
natından daha açık ve tam 
izahat vermesini istemişlerdir. 
Diğer taraftan milli müdafaa 
nazırı B. Daladier ile hariciye 
nazırı B. Delbos başvekile1 
sosyalist fikirlerine uygun bir 
karara başvurmadan önce ka
binedeki radikal sosyalist ar
kadaşlarının fikrini Alması lü· 
zumunu hatırJatmıştır. ........ , ... 

Reisin teftişleri 
llelediye reisi Dr. Behçet Uz 

dün öğleden evvel yukarı ma· 
halleleri teftiş etmiştir. 

Ne suçu vardı? 
Keçeciler ikinci belediye 

caddesinde Ahmet oğlu Sait 
bir iş yüzünden Recep oğlu 
Osmanı palaska kayışiyle yü
zünden yaraladığından yaka· 
lanmışbr. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rilmiştir. Harar şehri başta 
olmak üzere vilayetlerin çoğun· 
da yeniden kitle halinde tev
kifat yapılıyor. 

benim nazarımda ehemmiyet 
alır. Dikkat ediyorum, hala 
bana kendinden en ufak bir 
şey bile vermek istemiyorsun. 
Sanki sana başkalarından da
ha fazla yabancı imişim gibi •• 
Bana kendinden bah~etmemen 
hata değil mi? 

. - Öyledir, dedim. 
- Öyledir ·de sen hala his

lerini gizlemekte taannüt gös
teriyorsun. Her gece benim 
sarhoş vücudumu beklemt!k 
için sıhhatini tehlikeye koyu
yorsun. Bu beni muazzep edi• 
yor. 

- Emredin, dedim. Arzula
dığını~ şekilde hareket ederim. 

- Emir mevzuu bahis değiJ. 
Rica ediyorum. Mümkünse be· 
ni bekleme .. Ben kendi zevkim 
için dışanda kalırken seni ra· 
hatsız etmek niye .. 

- inanmıyorum buna .. Sizin 
vazife İcabı dışarıda kaldığını· 
zı tahmin ederim. Rica ederim 
Nihat.. Beni aldatmıya kalkış· 
ma.. Aramızda birçok nokta-

Bütün cephelerde sükô,ıet vardır 
Patis, 2 ( Ö.R ) - Bazı J almışlardır. Cumhuriyet tayya· 

telgraflar nasyon:distlerin Mad- re!eri düşman tahşidatını da-
ride karşı umumi bir taarruza ğıtmışlardır. 
giriştiklerini iddia etmişlerdi. Nasyonalişt tebliği de ~ep· 
Diğer taraftan geçeoİerde Ge- helerde sükunetten bahsedıyor 
nera! de Llano nasyonalistle- Şimal cephesine gelince . 
rin Madt·ide girecekleri tarih Bilbao hükümeti şiddetli 

1 k b .. ,_ .. 2 M t M yağmur ve kar fırtınası 
o ara ugunl\U ar ı gos- b b"l b' b' "'h' L ı t . . . . . se e ı t: ıç ır mu 'm nareıte 
termıştı. Hakıkatte hıç hır 1 d w f k t O · d h · _ . o ma ıgı, a a vle o şe rı 

hucum o1mamış ve ası Gene- içinde Bask kuvvetlerinin ile-
ralın verdiği randevü de eski- rilemeye devam ederek baz1 
!erinin yanına gitmiştir. ·evleri daha işgal ettiklerini 
Madrid müdafaa komitesi ta- bildirmektedir. 
rafından öğleyin neşredilen Burgostan bildirildiğine göre 
tebliğ şudur: 24 saattanberi ltalya sefiri; general Franlrnya 
cephede mühim bir değişiklik itimatnamesini vermiştir. Sör 
yoktur. Koronya yolu mmtaka· lenen nutuklarda faşist ltalya 
smda yapbkları bir baskmda ve ispanya arasmdaki tesanüt 
cumhuriyet kuvvetleri esirler tes'id edilmiştir. 

Habsburgların saltanata geçn1esi 

Avusturya istiklali için 
bir tehlüke olabilir . ··-·-··· Roma 2 ( Ö.R ) - Journale hatta hiç bir gazete maka!esi 

d'Italia gazetesi Avusturyada gösterilemez. Eğer Fransa sarih · 
Krallığın iadesi hakkında neş- sebepler tabh 1 tesirinde yalnız 
redifen bir başmakalesinde ez- kralhğm iadesinin Avusturya 
cümle diyor ki : istiklalini garanti edebileceğine 

" Avusturyada KraU.ğm ia- herkesi inandırmak istiyorsa 
desi meselesi bugünün meselesi ltalya buna mukabil bu iade 
değildir. Bu mesele çok tehlü- meselesinin bilakisAvusturyanırı 
keli olabilir. istiklalini tehlükeye dahi koya-

ltalyamn Habsburgların ye- bileceğini bildirmektedir. Paris, 
niden tahta getirilmesini ter• Berlin, Roma mihverini kırmak 
viç eyleillekte olduğunu iddia istiyor, fakat bu plan muvaffak 
için biç bir diplomatik . olm..ımıştır ve bu mihver tam 
vesika hiç bir salahiyetbu manasile sağlam olarak durmak-
devlet adamı beyanatı ve tadır. 

Amerikada hakimler yetmiş yaşında 
tam maaşla tekaüt edilecektir 

Vaşington, 2 (Ö.R) - Reisicumhur B. Ruzvelt hakimlerin 
yetmiş yaşında tam maaşla tekaüde sevkleri ve ayandan izin 
almadan ticaret anlaşmaları imzası hakkındaki kararnameleri 
imza etmiştir. -···· Tecim lisesi kongresi 1 Çocuk dövülür n~ü? 

Izmir Tecim okulunu bitiren· Keçeciler, Gazi bulvarı cad-
ler derneği 14 Mart Pazar gü- desinde arabacı Aluş oğlu Ha-
nü saat 14 le Tecim lisesinde mit, Halil kızı beş yaşında 
yılllk kongresini aktedecektir. Rukıye ve 18 yaşında Mustafa 

Toplantıdan sonra üyelere kızı Bayramşah ve 12 yaşında 
ve davetlilere bir çay ziyafeti Salihayı bilasebep dövdüğün-
verilecektir. den yakalanmlşhr . 

larda ayrılıklar bulunabilir. An
cak sizin bir hissiz gihi hare· 
ket etmek istiyeceğinize ina
namam. 

Sözlerimden öyle içlenmişti 
l<i anlatılamaz.. Bana uykum · 
gelip gelmediğini sordu : 

- Ne ziyanı olur, dedim. 
Gelse de .• Bir emriniz varsa? 

- Hay1r emir, falan mevzuu 
bahis değil.. Rica edecektim. 
Henimle biraz oturabilir misiniz 
diye .. 

Oturduk.. Serin rüzgarın kar-
şısmda pençerenin aibinde dert
leşmiye başladık. Eliyle çenemi 
okşamakta devam ediyordu: 

- Bilir misin Seniha, dedi. 
Senin gizliyemediğin nefretine 
rağmen benim, sana karşı duy· 
doğum sevgi eksileceğine ar· 

'hyor. Evin iç.nde beni diken 
gibi görüyorsun. Başmı beyhu
de yere kaldırma.. Yanıldın 
dersen gücenirim buna. Beni 
aldatmakta devam edeceğine 
hamlederim. itiraf ederim ki 
aramızda serin bir rüzgar esi· 

yor. Benim evlilik hayallerimi 
öyle insafsızca bozdun ki. E
ğer gücenmesen, uzun za· 
mandanberi beynimi işgal eden 
hir suali sana sormak isterim. 
Sakın bir başkasım mı sevı· 
yorsun? 

Derhal isyan ettim: 
- Hayır, dedim. Buna im· 

kan var mi? Başkasını, baş
kalarını düşünmek.. imkan 
yok buna.. iğrenirim sonra 
kendimdeıı. Bu cazip (!) hayatı 
yıkmak niye.. Bir kadın eşin· 
den başkasını sevebilir mi? 

Güldü= 
- Nazariye olarak söyledik· 

lerinizi kabul ederim. Size 
inanmamak için de bir sebep 
yok.. Yok amma hadisat biz
leri tekzip ediyor. 

inanmıyordu sözlerime.. Ben 
de her kadın gibi Hk defa ola
rak göz yaşlarımdan istiane 
ettim: 
_ - inan Nihat, dedim. Yal
varıyorum sana.. inan bana .• 

- Bitmedi-
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Iranla müzakere erimiz Mus olininin seyahati ____________________________ .... _____________________________________ __ 

Anlaşma son sa hada bulunuyor. ltalyan diktatörü üç motörlü tayya
lnkıta haberleri tamamen asılsızdır. resini "Qizzat idare edecekmiş ... 

Tahran (Şubat) • Hususi mu
habiı imizden - Iranla Türkiye 
arasındaki müzakerelerin mü
him bir kısmı intaç edilmiş 
olduğundan Türk heyetinin bir 
kısmı dönmüş ise de başkan 
Cemal Hüsnü ile bir kaç ar
kadaşı son safhada olan mü
zakerelerin intacı için balen 
Tahranda bulunmaktadtrlar. 
Muvaffakıyetle ve büyük bir 
dostluk havası içinde cereyan 
eden müzakerelerin inkıtaına 

dair bazı ecnebi gazetelerinde 
görülen bethahane haberler 
tamamiyle uydurmadır. 

IKTlSADİ HAREKETLER 
Iranın şimalinde gaz madeni 

işletilmesi imtiyazının bir Ame
rikalı kumpanyaya verildiğini 

muhtasaran bildirmiştim. Şim
di de bu imtiyaza ait tafsilatı 
veriyorum. Petrol madeninin 
işletilmesi imtiyazı (100,000) yüz 
bin lngiliz mili murabbaı ara
ziye münhasırdır. (Aşağı yukarı 
Bulgaristan kadar bir saha) ... 
lranın şimal, şimali şarki ve 

Iranda büyük bir iktısadi hareket vardır. 

7 ala arzdan bır götiinuş 
canen tevzi edilmiştir. Arta ka- Şirazdaki kabrine lüzumlu de· 
lacak fazla arazi sair vilayet- mir aksam Avrupadan getiril-
lerd'!n gelerek Hozestanda miştir. • 
yerleşmek istiyenlere verile- Isfahandaki lise talebeleri 
cektir. Tapu senetlerinin tan- kendi aralarında topladıkları 
zimi için alakadar memurlar fa- üçyüz lira kadar bir para ile 
aliyete geçmişlerdir. Firdevsinin Tus şehrindeki 

OradaQ geçen Karun nehri 
kenarına konulmak üzere Al- kabrine bir avize koyacaklardır. 
manyadan getirilen beş büyük Tahran<la musiki san'ab için 
otopompla büyük bir kısım açılan ve ilk, orta ve yüksek 

tedrisat kısımları buhınan okul
da opera ve tiyatro kısımk.rı 
da açılacaktır. 

Liselerle fakü!te~erde genç· 
lt:re askeı i dersi verilecektir. 

NAFiA, BELEDiYE VE 
SIHH!YE iŞLERi 

Trans lraniyen hattının şi
mal lnsmındaki Demiryolu 
Tahrana vardı. Bu suretle Ha
zer denizile Tahran birbirine 
bağlanmış oldu. Hattın açılma 
töreni parlak surette yapı!dı. 

Manevralara işareti Tabruktan verecek 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Roma, [28 Şubat] Mısrata -
Bingazi • Trablus ve Derne 
şehirlerini birbirine bağlayan 
1822 kilomet:elik yolun açılr..J.ı 
resminde bulunmak üzere 
Tra1'JusC\ seyahatte bulunacak 
ola.ı Mussolini ayın dokuzur; , 
da bizzat idare edeceği üç 
motörlü tayyaresiyle Italyadan 
hareket ed.:rek ayın onunda 
'f abrukta bulunacaktır. Musso-
lini Trablus kıyılarında 22 
Marta kadar deva"U edecek 
olan büyük deniz manevralan 
için ilk işaretini Tabruktan 
verecektir , Eski Trabfosgarp 
valisi General Debono kendi-
sine refakat edecektir. Buma· 
nevralara lngiliz teslihatı ve 
Italyamn Akdenizde sahildar 
Balkan dev!etleriyle anlaşmak 
arzusu bakımından büyük 
ehemmiyet veriliyor. Mus-
solini manevralar başlayınca 
yüz otokarlık maiyetiyle Mısır 
sınırından Tunus sınmna kadar 
uzanan yolları teftiş edecektir. 
ltalyan diktatörü 17 martta 
Trablus şehrinde bulunacaktır. 
18 Martta büyük" Trablns pa
nuymm açacaktır. Ayni zaman
da birçok kooperatiflerin ~e 
turictik otellerin açılma resim· 
)eri de yapılacaktır. Mussolini 
antikite araştırmalarını tetkik 
ettikten sonra Nalut ve Ga
damese gidecektir. Bu sonuncu 
şehirde yerli kuvvetlerin geçit 1ıablustan bir 

resminde bulunacaktır. manza1a 

Iranın cenubi garbisinde Ka
run ~ehri kıyılarında S. M. nin 

Talztandan bir göniniiş -
arazinin muntazaman sulanması yeni ve büyük bir heykeli di-

Ayın 24 veya 25 inde yine 
tayyare ile Romaya dönmesi 
muhtemeldir. Mussolini bu 
müddet zarfında filonun ma
nevralarını da ehemmiyetle ta-

şarkında olmak üzere üç büyük 
mıntakaya şamil bulunmakta
dır. Gaz çıkarma imtiyazı 
altmış sene müddetle bir Ame· 
rikan kumpanyasına ve Hazer 
deniziyle Iran körfezi arasında 
hemen hemen mai) bir hat üze
rinde (1100) bin yüz Kilometre 
kadar uzunluğunda ve lranm 
meşhur çölünü geçmek suretiyle 
boru döşeme ameliyatı da 
ayrı bir Amerikalı şirkete 
verilmiştir. istihsal olunan 
petrol ile borulardan akacak 
petrol üzerinden Iran hazine
sine bir pay ayrılacağı gibi 
vergiler ödenecek ve · ihracatla 
dahildeki sarfiyat üzerinden 
elde edilecek icarda Iranın da 
hissesi o!acaktır. Bu sayede 
muazzam bir iş sabası daha 
meydana gelecek, bütçe geliri 
artacaktır. Iranın cenubu gar
bisinde Iran - lngiliz petrol şir
ketinin geçen sene istihsal 
ettiği gaz yağı miktarı se· 
kiz buçuk milyon ton iken bu 
sene dokuz milyon tondur. 

Iranın mevcut sekiz şeker 
fabrikasından yalnız ikisinin 
seksen günde işlettiği on beş 
buçuk milyon kilo pancardan 
elde edilen şeker iki milyon kilo 
olup ötekilerin istihsalile bera
ber şimdilik mahalli ihtiyacın 

ancak yüzde yirmi beşi, önü· 
müzdeki yıl yüzde kırkı ve beş 
sene içinde de yüz bin ton İs· 

tihsalile memleket ihtiyacının 
yüzde yüzü temin edilmiş ola
caktır. 
Şahinşahın emriyle lranm mah

suldar Hozestan eyaletinin ekiT
mi en toprakları köylülere mec· 

kiJ!Diştir. Iranın cenubi garbi· 
temin edilmiştir. 

Yalnız Tahranda mevcut sinde Dizful şehrind.e Diz neh-
bususi şirketlerin adedi (377) ri üzerinde beton ve çelik bir 

edemez 

olup sermayeleri (570) mHyon köprünün bitmesi yaklaşmıştır. 
riyal yani ( 55 ) milyon Türk Tahranda belediye tarafm-
lirasıdır. Muhtelif şirketler dan yaptırılan yeni elektrik 
Tahranda ve öteki şehirlerde fabrikasının yakında açılma 
birçok satış mağazaları açmış- töreni yapılacaktır. 

Bunlar müşterek gay
retlerle fethedilmiştir 

lardır. IHTIKARLA MÜCADELE 
Maliye Nezareti resmi Bu sene Iranda da müthiş Almanya te:;fiihi'lti iahdide taraftar olacak mı? 

devlet şirketlerine nezaret için bir kış hüküm sürdüğünden raftar olacaktır. Çünkü lspan° marasında bu gece söyliyeceği 
bir heyet tayin etmiş ve ba· belediye havayici zaruriye fiat· yaya gönderilen silahlar, Alman nutukta hariciye nazırı B. Eden 

B H Jer:ni sıkı sıkı kontrol et- silahlarının hem aynı safda bütün bunlara cevap verecek" 
şma Londra sefiri • üseyin k il 

Ç. ki' b h mekte ve muhtekirleri şid- u anılan ltalyan silahlarından, tir. Bu sebeple bu nutuk çolı. 
Ala ~etirilmiştir. ıçe ı a • h 

Ş . d detle cezalandırmaktadır. em de karşı safdaki Rus silah· mühim telakki edilmektedir. 
çelerile meşhur ıraz a bir l 
kokulu sabun fabrikasile bir Tahranın birinci sınıf bir lo- arandan daha aşağ:;; kaldığını Paris, 2 (Ö.R) _ "Temps,, 

kantasında- çorba, meşhur etli l isbat etmiştir. Bu sebeple Lon- gazetesi lngiliz - Alman mürıa" 
ıtriyat ve bir de çini fabrikası Eski Hancıye Nazın B. Çembetlaım 

kurulmak U
··zeredir. Iran pilavı, ayran veya turşu, Paris, 2 (Ö.R) _ "Paris. dranın müdahalesinde..1 evvel sebetlerinde birkaç ay evve" 

komposto, çay veya kahveden B l' I ·1~h k' d d h ,; KÜLTÜR HAREKETLERi Soir,, Mütemlekeler hakkında er ın spaoyaya sı 4 sev ı- line nisbetle şim i a a 8 "' 

Tahranda geçen hafta yapı- ibaret olmak üzere bir öğle eski Ingiliz hariciye nazırı yatını kesme~e. ~~~ar vermişti emniyet görüyor. lngiıtere 13. 
lan futbol müsabakasında S.A. ;:~~ a!ı!~mbe~e~=:ş!:.ş riyal Sir Austen Cbemberlain tara- ve ge.oeral Gorıng ın Roma SP.· Hitlerin lngiltere ile anJaşınak 
Veliaht ta Tahran milli takı- E fırenddı'aynory.Iaozgılı'mlı'zışdbevirlemt aakdaalme ın,AJeş-. yahatı. bu maksatla yapı~dı. istediğini bilmez değildir. Voo 

n nefis tatJı, ~ekerleme ve Gayesı Almanya~ın • y~r~ne Ribbentropu bu maksatla LoO" . 
mında yer alarak maça iştirak reçel fiati dört buçuk riyaJdır. manyanın sömürgeler müddei- Italyanın Nasyonahstlerı sılah- d _ d . ti' F k t ·oı-
etmiştir. Kaçarlardan maktul Yani otuz beş kuruştur. yatını tasrih etmesine lüzum lamağa devam etmesiydi. raya gon ermış r. a a şıb't 
Nasreddin Şah zamanında ku- SIHHlYE İŞLERi görmektedir. Mesele 0 zaman Loodra 2 ( Ö.R ) - Yon diy~ kadar bu. t~şebbüs hiç 

1 

. ' . netıce vermemıştır. 
rulan Tahranın eski darülfünun Tahran sıhhiye idaresi, emra· tetkik edilebilir. Fakat Alman- Rıbbentrop tarafından Leıp· o • tesİ 
hl.nası aadrazam Emirkebir zı zühre.viye ve malarya hasta- yanın ekonomik ve siyasi ba· zig'de söylenen nutuk Ingilte- Mormng Post " gaze .. 

n • l' d v .. •• fogıbı 
Taki han adına izafeten "Emir- Jıklarına tutulan faki.r balkın kımdan bunu nasıl gösterdiğini rede hiçte iyi karşılanmamış- vazıye 1 ogru goruyor: 

l L. d · · · · h ~ b'lmek ı~ d br. Almanyamn Loodra sefı"rı' teslihah silahlanma yarışın~• kebir lisesi,, ismiy e ıseye çev· meccanen te avısı ıçın ususı ı azım ır. o 
rilmiştir. Yeni Üniversite bina• bir müessese açmıştır. Alman iddialarını reddettik- Almanya için sömürge sahibi finans bakımından Ing~ltere~~i 
Si da bı.tmek u" zeredı'r. Bu mu". § y K ] L d ten sonra muharrir ilave edi- olmanın bir hak olduğunu ilan daha çok dayanabılec~gtıit 

eni lngiliz ra ının on - 1 'it • b'J k ederken bu hak serbest mu" - AJmanyaya ispat etınış • • 
nasebetle Ankara tarı'h faku-1- rada taç geyme merasiminde yor. ngı ere ıstese ı e ~n- ı .. 

d' k ·ı zakerelerle tasdı'k edilmezse Diğer taraftan lngiltere te. s ı 
tesiyJe dünyanın birçok kültür Iranı temsil edecek heyete şim- 1 ararı e sömürgeleri Alman· h t tbik dilıııce 

yaya iade edemez. Bunlar bü· bunu kabul ettirmek işinin Al- at programı. Aa e dası .. • 
bakanlıklarından, akademilerin· diki parlamento reisi Bay Ha· Almanyanın sılahları mo .. tün imparatorluğun müşterek wanyay::ı kalacağm1 söylemiş· . · da" 
den ve ilniversitelerinden Maa · san Isfendiyari riyaset ede- gayretile fethedilmiştir ve yeni tir. ~ir sefir ağzından böyle kaybetmı~ ola~aktır. On , .. 
rif nezaretine tebrik telgrafları cektir. bir tehlükeoin başgöstermiye· sözler çıkması pek fena bir sonra vazıyet hıç te AlmaPY .. 

ı · t" § S M Ş h' h b ld · h l h' d" ' kt' Bt1 ge mış ır. • • a mşa ın a ızı ceğı akkında dominyonlara tesir yapmıştır. Almanya ve nın e ıne onmıyece ır. 

Tahranda, mağaza, müessese vefat etmiştir. kafi teminat verilmedikçe ltalyanın vaziyetleri gösteriyor n~~ !ç!n . Almanya iki y~ld~: 
ve saire tabelaları sırf Farisi § İranın değerli ricalinden meselenin müzakeresi mümkün ki bu devletler Fransa ve Ingil· hırını ıntıhaba mecburdur. .. 
kelime ve lran yazısiyle yazıl- Posta ve Telgraf nazırı Bay olamaz. tereJİ kendilerine müsait bir geride kalmak kat'iyetile . 1,~ .. 
mak üzere değiştirilmesine baş· Nizametti~ Hikmet ölmüştür. Paris, 2 (Ô.R) - "Ouest • müzakere yoluna sokmak için rışa devam etmek, yahut 81 J _ 
lanmıştır. Cenazesinde Türk ·heyeti de Eclair,, gazetesine göre Alman• bir tazyık yapmak istedikltrini ları tahdit için anlaşma Y

0
" 

Hafızın tamir görmekte olan bulunmuştur. ya şimdi teslihab t•hdide \a- gizlememektedirler. Avam ka,. na sapmak. · 
~~---~---------------------------~~~~~~~~~~- -~~~~----~~~~--------~ 
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Kamutayda bir celse: 

T eşkilitı Esasiye 
Kanunu hakkındaki müzakere 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz. 

• • . 
• • • • • • . . . 
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Şükrü Kayanın izahatı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• f •• 

- 9 - fazla milliyetçidir. Montrö za e-
Bunu söylemekten maksadım, rini tramvay amelesi gözler! 

arkadaşlanm benim bu faydalı yaşararak anlatır. Tramvaydakı 
llliizakereyi tahrik edişime ce· biletçi Hatay dediğimiz zaman 
vap verirken, biraz Türkün gözleri yaşarır. Bunlar çok 
tarihi üzerinde heyecanla ve güzel şeylerdir. 
hıilliyet prensiplerine temas Laiklik: Laikliği bu memle-
tttiler. Bunlarda hiç bir ihtili- ket gayet iyi anlamıştır. Bahu-
fırnız yok. Arzettiğim gibi on· sus bu memleketin dini olan 
ları exaleter etmek lazım gelse İslamlık, gayet iyi düşünülürse 
hen hiç birinizden aşağı kalmam. laik bir dindir. Geriye kalıyor 
Ve bu kürsüde muhtelif vesi- halkçılık. Bilmem, eğer halk-
lclcrle bunu ifade etmişimdir. çıbk demokrasi demekse esa-
!EŞKILATI ESASiYE EN- sen bu, Cumhuriyetin ruhunda 

CÜMENI BAŞKANI ŞEMSED- mündemiç bir şeydir. Halkçı 
DiN GÜN ALTAY (Sivas)· Bu- olmıyan bir cumhuriyet esasen 
nu size söylemedik. bir cumhuriyet demek değildir. 

HALiL MENTEŞE·(Devamla) Vaktile muhtelif şekillerde 
Şu müzakereyi tahrik ettiğim- cum1ıuriyetler vardı. Esrıaf 
den dolayı çok memnuoum. Cumhuriyeti, Venedikte olduğu 
Çünkü vaziyet tamamen sara· gibi.. fakat bunlar doğrudan 
lı~t peyda etmiştir. Benim en- doğruya başlarında bir hüküm· 
dıtenı şudur : Devletçilik keli- dar olmıyan oligarşik bir ida-
lllesile Devletin şekli beyan reden başka bir şey değildi. 
tdiliyor ve Devletçilik aleyhinde Inkılapcılık, yer yüzünde bir 
Propaganda edecek olanlar Devlet var mıdır ki ben oldu-
fekJi Devleti tağyir etmek cür· ğum yerde saplandım, kalac:a-
lllü ile takip edilecek, sarih. ğım. Buradan bir adım ileri 
Yalnız endişe ettiğim nokta gitmiyeceğim desin.Eğer inkılap• 
~ eşkilih Esasiyenin diğer pren· cılık bir revolüsyon mukabili ise 
11Plerile bunu nasıl telif etmek her Devlet inkalipçıdır. Eğer 
lcabildir. Maahaza vaziyet sa- inkılapcıhk revolüsyon mukabili 
rahat peyda etmiı ve ben bu ise hiç bir Hükümet revolüs-
lllUzakereyi tahrik ettiğimden yonist olamaz. insanlar en kısa 
dolayı çok mabzuz olarak yollardan kendilerinin teşkil 
kUrsüden ayrılıyorum. ettikleri ekseriyetle, M~clis ta-

G. REFET BELE (lstanbul)ı- rafından, kendi arzu!arını tatbik 
Arkadaşlar; bu sabah ben tak- ederler. Her Devlet inkılapcı-
ririn metnini ve Encümenin dır. Binaenaleyh bizim memle-
lbazbatasmı · okuduğum zaman, kelimiz niçin yerinde sayacak ki, 
•caba senelerden beri devam niçin yerinde sayması hatıra 
tden ve fırka programı, Hükü- gelmiştir ki ona inkılap vasfını 
lhct programı şeklinde tatbik ilave etmek lüzumumu hisse• 
tdile gelen bu umdeJeri Devlet delim? Fakat öyle olmasını 
Programı hCiline ifrağ etmekle isterseniz hiç bir itirazım yok. 
~~ kasd, ne menfaat kastedildi- Geriye kaldı Devletçilik. Zan· 
fıni düıündüm. Menteşe Saylavı nediyorum ki şimdi işin en 
~u husustaki fikirlerini döktü. canlı ve en mühim noktasma 
~ütahya Saylavı da açık surette geldik. 
•zah etti. Her ikisine de teşek· Arkadaşımız Şükrü Kaya 
~~~ ederim. Bilhassa eaas teş- uzun ve güzel izahatı arAsında, 
ılatın, Ana Yasanın değişmesi çok güzel bir laf da söyledi. 

~eselesinde biz reylerimizi ve· Günün ihtiyaçlarına uymıyan, 
lirken, kanaatlerimizi tam ola- ben ilave ediyorum, vaziyeti 
tak edinmeli ve ona göre duymayan, duyacak kadar zeki· 
teylerimizi vermeliyiz. Bizi sı olmayan her millet, yine bu 
llzaktan seyreden, on yedi mil- vaziyette olan her insan gibi 
f.0n insan vardır. Kelime beke- sukuta mahkümdur. Bugüokü 
111ıe ne istediğimizi anlatmalıyız. şekilde, bugünkü ekonominin 
Çok defalar kelimelerin mana- icap ettirdiği ihtiyaçtan duymı-
:~~ anlayamadığımız için bir yan bir millet, değil uzun sew 
k 1 '~rnizle kavga ederiz. Eğer neler, saatlerce bile yaşıyamaz. 
eltrnelerin manasını iyi anfar· ihtiyaç bir kaç saat sonra ona 

lale aramızdan kavga kalkar. hakikati göstermeğe kafi gelir 
Sonra Kütahya Saylavı bir ve sonra onu doğru yola sev-

~y daha söylediler; bu Ana keder. Bugün ekonomik ihti-
i .asada her ·kelimenin tarifi yaçlar olabilir. Fakat bir bugün 
Çı11 uzun boylu sahrlar yazıla- var bir de hayatın daimi şekil-
baz, Ana· Yasa bir mecelle Jeri var. Hayatın daimi şekilJe-
k~line soku!amaz, onu burada- rini düşündüğümüz zaman benim 

1k münakaşalar vazih bir halde çok genç yaştanberi duyduğum 
Ş. arır ve her kese anlatır. bir kanaat var. Bir Devlet tüc-
l> 1l>ldi anlıyorum, Hükümet car, bir Devlet san'atkar olamaz. 
~l~grannnı Devlete mal ediyor. Ben bugün dahi bu fikrin doğ-
d 

1 umde vardır. Bu altı um• ru olduğuna kaniim. Pekala, e . 
• Yı ben de edebiyat yapmak- amma bir memlekette san'atkar 
~tın, gözden geçireceğim. ! o'acak, fabrikatör olacak kimse 
rtPirniz Cumhuriyetçiyiz. Hiç bulunmazsa, memleketin ihtiya· 
~UPbe yoktur ki bu memlekette cını tatmin edecek tüccar bu-
Çİ~'?en hemen herkes milliyet- l ıunmazsa bunu kim yapsın? 
t •r, :nillicidir. Bahusus amele O halde şerrin ehvenini ihtiyar 
ç~.b.,ta olmak ü~ere mıUiyet· etmek Jizım, tabii Devlet ya· 
~ ır, millicidir. Belki baıka pacakhr. Bi!t8enaJeyh hakikatin 
ti~~~ketlerde iniler milliyet· karşıınnda ne kadar ioad eder· 
.-

1k fikrinden uzak kalmıştır. sek edelim bugünüa zaruretleri 
il •t biıde onlar hepimizden biıi hak yoluna götürecek ve 

;Qacl o 

lstanhul radyosu 
Saat 
12,30-14 arasında plaklarla 

Türk musikisi, havac\iı, 

nkhhtelif plAk neşriyatı 
17 inkılap dersleri Üniversi

teden naklen 
18.30 Plakla dans musikisi 
19.30 Konferans doktor Ali 

tarafından 
20 Bayan Safiye ve arkadaş

ları taraf.odan Türk mu
sikisi 

20.30 Bay Ömer Riza tarafın
dan Ar~pça havadis . 

20.45 Türk musiki heyeti tara
fından Türk musikisi, saat 
ayarı 

21.15 Stüdyo salon orkestrası 
22.15 Ajans ve borsa haberleri, 

ertesi günün programı 
22.30 Plaklarla muhtelif par

çalar 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(BORSA 1 
Zahire 

Çu. Cinsi 
20 Kumdarı 6 

158. ba. Pamuk 46 25 
40000 ki. P. çekir 3 60 

Fiat 
6 

47 50 
3 60 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dell mi olmuş 

Keçecilerde, Gazi bulvarın
da Yaşar oğlu Ethem, karısı 
Halime ile yoldan geçmekta 
olan Ahmed oğln Muharremin 
önüne geçerek her ikisini döv
düğünden yakalanmıştır. 

lzmir Belediyesinden : 
- 3 Mart 937 tatihinden 

itibaren birinci nevi ekmeğin 
kilosunun on para tenzili}'Je on 
kuruş on paradan ve ikinci 
nevi ekmeğin kilosunun on para 
tenziliyle sekiz kuruş on para· 
dan satılacağı alikaaariarca 
bilinsin. 614 ( 342 ) 

DOKTO~ 

HANDAN 
K. SARACOGLU 

Doğum ve kadın hastalıkları 
Mütahassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü \"apu.r iskelesi 
Berat apartmanı N o. 6 

Telefon No. 2545 

iLAN 
lzmlr tUtsU ile temlzlen
mlş (FUmige) incir TUrk 

anonim şirketi 

Şirketin hissedarlar senelik 
umumi toplantısı 24 mart 1937 
çarıamba günü saat onda şir· 

ketin Birinci Kordonda 4 No. 
da kain idare merkezinde ya

pılacaklar. Toplantıda müza· 
kere edilecek maddeler: 

1 - idare heyeti ve mura· 
kıp raporlarınm okunması ve 
tasvibi. 

2 - 31 Birincikanun 936 da 
kapatılan blanço ve kir :r.arar 

hesabile mevcudat defterinin 
tetkik ve tasdiki ve idare hey
etinin ibrası. 

3 - idare heyetine intihap 
edilen idare heyeti iıalarının 

vazifelerinin tasdik ve azaların 
huzur haklarının tayini. 

4 - idare heyeti azaların
dan herhangi birinin şirketle 

bulunmasına muamelede 
.. 
ızın 

verilmesi. 
5 - Murakıp intihabı ve 

ücretinin tayini. 
işbu toplantıda hazır bulun

mak istiyen hissedarların his· 
selerine ait vesikalarını top
lantı tarihinden yedi gün eve
line kadar şirket merkezine 
tevdi ederek duhuliye kartı 
almaları lazımdır. (348) 

lzmir Muhasebei 
" dürlüğünden : 

Hususiye •• mu-

Hasibe ve evlltlan Mustafa, Sa~ık ve Raşidin müterakim 
vergi borçlarından dolayı müzayedeye çıkarılan Karşıyakada 
Donanmacı mahallesinin Süleymaniye sokağında kain 4 sayılı 
evi 21 giin müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek iste
yenlerin lzmir Muhasebei Hususiye müdüriyetinde tahsilat ko· 
misyon kalemine gelmeleri. • 

3-4-5-6 609 ( 347 ) 

lzmir iskan Müdürlüğünden: 
936 yılında gelmiı olan g6çmenler için bin adet arabanın 

pazarlık!~ satın alınacağı ve 11-3-937 perıembe giioll saat 15 te 
Ankarada Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinde ihalesi yapı
lacağı vekaleti müşarileyhadan bildirihniı ve bu husustaki şart
name de gönderilmiştir. 

Talip olacakların şeraiti öğrenmek üzere iskan müdürlüğüne 
müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 3-4-5 606 (346) 

yaşıyacaktır veyahut veyahutta 
yaşamıyacaktır. Buna imkAn 
yoktur, bu biSyle olacaktır. 
Y aloıı bugünkü zaruretler de· 

vam edecek mi? Mes'ele bun· 
dadır. Belki bugünün zaruretleri 
devam etmiyecek, belki yann 

değitecektir. Meı'de yalnız 

ekonomik bakımından mütalea 
edilseydi ben burada Fırk.ama 
bu umdeyi devlet umdesi ara· 

sına sokmamuım teklif ede· 
cektim. Fakat mesele yalnız 
bundan ibaret değildir. Bizi 
devletçilik yolunu .. aramağa sevk. 
eden şey, velev mahzurlu olıun, 
şimdiye kadar tuttuj'umuz yol
da bizi bu yolu muhakkak 
a ..... p MYk edecek PJİla 
bunda ~emali cesaretle ve 

şevkle reyımızı kullanmaga 
sevk edecek kadar müsbet 
olduğuna kani değilim. Hcpi
_miz biliyoruz ki daha şeker 
meselesini haJledemedik. 

Bugün bir sınıf mücadelesi 
karıwndayız. MiUetimiz sımfsız 
bir millettir. Fakat bunu demek 
kifi değildir. Bugüo sınıfsız, 
yarın ıınıflı olabiliriz. Bunun 
önüne evvelden geçmek lizım 
gelir. Bu noktai nazardan pek 
vazıh prensip olmak üzere, 
cenabı bak bu memlekete gös
termesin, yarın bu memleket 
ıengioinin elindeki tekmil ser• 
velinin elinden giderek karm-
mn aç kalman1aıı içia bugün 
falriria zaruretini defetmek 
ll11 ...... 

- Devam eti«dl-

YAZAN : MIŞEL ZEVAKO ......................... ~!'!11------.............. ... 
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Bu sırada karanlıklar içinde 
garip gürültüler, tüyleri ürper
ten bağmşmalar işitildi. 

Sen Jermen kilisesinin yakı
nındaki diğer bir kiliseden 
başlamak üzere bütün Paris 
kiliselerinin çanları karmaka· 
rışık gürültüler halinde fırtına
lar kopardılar. Her yerden or-
talığı dehşet içinde İ:makan 
çan sesleri yükseliyordl•. 
Aşağıda birçok hayaller bir 

yandan öbür yana koşuşuyor, 
birbirine çarpıyor, küfürler 
savruluyor, kılınçlardan şimşek
ler fırlıyor, yUzlerce ve binlerce 
meş'aleler ortalığı aydınlah-

yordu. Şehir kıpkırmızı olmuş
tu. Sanki cehennemin ateşleri 
Parlse dökülmiiştü. 

Lüvr sarayında Katerinin 
arkasında bir tabanca sesi işı· 
dildi. Bunu bir çok silah ses· 
leri takip etti. 

Sağda, so1da tabancalar, tü
fenkler patlamağa, ah vahlar 
yükselmeğe, iniltiler Paris afa
kını sarsmağa başladı. Hükno· 
ların katli başlamıştı. Korkunç 
katliam hareketi bütün şidde· 
tiyle devam ediyordu. 

'it .... 
Çıkan ilk korkunç ses Pa-

risin her noktasında velveleler 
koparmağa yetmişti. Sürüler 
halinde insanlar harekete geldi. 
Dük dö G iz bağırdı: 

- işte başladı .. 
Her yerde, her kilisede pa· 

pasların, metropolitlerin katolik 
dinini kurtarmak istiyen bütiin 
halkın ağzından dökülen ke· 
lime ayni idi: 

- Nıbayet vakıt geldi. 
Dük dö Giz auvarilerin ha· 

şında olduğu halde Kolinyi'nin 
konağına gittilcı:. Krose, Pezot 
Kerniyer, Omal, Taven, Mon· 
prensiye, Never hepsi ve bü· 
tün katiller Parisin dört tara
fına saldırdılar. 

Damoil çılgınca bir sevinç 
içinde kılıncını kaldırdı: 

- Monmoransi'nin konağına. 
Haydi hayvan kıstırıldı. İleri ! 
ileri ! diye haykırdı. 

-34-

Krahn sarayında 
Dokuzuncu Şarl yat~k oda

sında bulunuyordu. Henüz so
yunmamıştı. Fakat geniş bir 
koltuğa gömülü olduğu halde 
bekliyordu. 

Ayağının ucunda sevdiği iki 
tazı ayaklarının dibinde yatı
yor. Tazılar arasıra gözlerini 
açarak, kulaklarına dikerek 
efendilerine bakıyor; onun ha
reketsizliğini gorunce yine 
gözlerini kapayorlardı. ilk çan 
sesini işiden kral sarsıldı. Tit
redi. Fakat yerinden kımılda
yamadı. 

Yanındaki tazılat hemen fır· 
Jamışlar, hiddet ve korku ile 
homurdanmağa baılamışlardı. 
Dokuzuncu Şarl bunları yanına 
davet etti. Biri sağındaki diğeri 
solundaki koltuğa sıçradı. Ta
zıların ince ipek saçlarını iki 
koluyla tutan Şarl onları g<Sğ· 
süne bastı. 

Parisin bütün çanları Roji
yerinin çaldığı felaket çanına 
cenp veriyor, müthi~ bir veJ
vele koparıyorlardı. 

Hülisa bütün sesler bir ölüm 
fırtınası koparıyordu. 

Koltuğundan kımıldamıyan, 

gözleri yertnden fırhyan, yüzü 
kül rengine boya'!an L.ral din
liyor. çanların susmasını bek· 
li1ord•. 

Fakat tunç sesleri sarayın 
üstünden ~eçiyor, susmak bil
miyordu. Biri susmağa yüz hı-
tarken diğeri daha b~yük bir 
velvele ile gürleyordu. Acaba 
kıyamet mi kopuyordiı? Yoksa 
Parisi suya boğacak bir tufan 
mı vardı? Kral ağır ağır otur
duğu yerden kalktı. Başını 

yastıkların arasına sokmak için 
yatağına koştu. • 

Bu sırada gürültüler daha 
fada çoğaldı. Şamdanlar sal
landı. Camrar sarsıldı. O vakit 
tekrar doğruldu. Başını kaldır· 
dı. Küfretmeğe koyuldu. Kral 
hay km yordu: 

- Cehennem çanları yetişir. 
Susacak mısınız. Yetişir arhk?. 
Bunların susturulmasını istiyo
rum. Hala Susmıyorlar. iste· 
mem. ÔJdürmeyiniz. Sesimi 
kimse işitmiyor. Nereye sakla
nayım? Nereye kaçayım? 

Nereye kaçacaktı. Vahşi ses· 
ler her tarafı sarmıştı. 

Korkunç felaket fırbnaları 
Parise şiddetli darbelerini in-
diriyordu. Çanlar susmıyacaktı. 
Şarl yalnız Parisio değil, hütün 
F ransanın çanlarının kıyamet 
kopardıklarını sanıyordu. 

Hepsi işidir gibi oluyordu. 
Şarl pençereye koşarak per· 

deleri kopardı, camları kırdı. 

Dişleri birbirine çarparak geri 
çekildi. Şafak sökmüş, glineşin 
doğması yaklaşmıştı. Fakat ha· 
la me..Ş'aleler yanıyor, korku 
içinde bağrışmalar, konuşmalar 
devam edi)•ordu. 

Kral odanın ortasına kadar 
geriledi .. Eliyle göğsünü açta. 

Meyus .bir halde söylendi: 
- Ne yapmalı kime ne söy

lemeli. Bunlar benim emrimle 
mi oluyor? . Nereye kaçmalı. 
Nereye saklanmalı. Bunları gör
mek ist'!miyorum. 

Nereye kaçmalı? Hem bu 
suali tekrar ediyor, hem de di· 
vanhaneye doğru deli gibi ka
çıyordu. Burada bir cadı gibi 
saçları dimdik oldu. Gördüğü 
manzara çok feciydi. Bir lcısmı 
yüz üstü, diğer bir krsm? arka 
üstü düşmüş beş altı cesetle 
karşılaştı. Koridorun bir köşe
sinde genç bir delikanlı on iki 
katoliğe karşı nefsini müda
faaya ç:ılışıyordu. Bu genç te 
birdenbire yere düştü. Bu Kı
lerman dö Pil idi. Diğer tarafta 
diz çökmüş iki kadın elierini 
yukarıya kaldırmış dua ediyor
lardı. Bunlar da boğazlarından 
yedikleri iki hançerle yere yu · 
varlandılar. insanların çıkardığı 
yürekler paralayıcı sesler adeta 
çan seslerini bastırmıştı . Her 
hançer d~rbesini kaba bir ses 
takip ediyordu. Şarl cehenne· 
min kapılarının açıldığına za· 
hip olarak geri geri çekildi. 
Mütemadiyen söyleniyordu. 

- Benim. Evet bu kadınları 
öldüren benim. Bu adamları 
boğazlayan beoim. içimden ge· 
len bu ses nedir? Merhamet! 
Merhameti 

Kafamda, vicdanımda yükse
len sesleri duymak istemem. 
Yetişir artık.. Herşeyin dur• 
masanı, susmasını istiyorum. Ne
reye kaçayım. Kafamı nerelere 
sokayım? 

Bu menhus divanhaneden 
uzaklaımak istedi. Merdivene 
koıtu. Burada da birbiri üzeri· 
ne on beş kadar ceset yığall 
idi. Tekrar sofaya döndü. Ta
bancalar patlıyor, ağıza alın
mıyacak küfürler birbirleri ar
kasına sıralanıyordu. Korıdor 
bajtan başa cesetle kapanmı~h. 

-.~~' Var-
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1Saltlleto 

mirelli hanmdaki yazıhanesinde 
avukat Sali•e müracaatle iza· 
hat Ye tafsilat ahnalan ilan 
elu•ur. ( 341 ) 

l:ı:•ir Su:h Hiık•k Haki•
liği•de•: .. 

Tilkilik kal;a s•ia• soka
ğıaıia 37 No. I• hanede Os-
ma• oğlu Enver tarafındaa 
AyYalıkta Büyün han 111üstcci-
ri Arnavut Kazım vasıtasiyle 
ve eski Foçada Bağ arasında
ki Ferit yanında Cemal vesa
ire aleyhine açılan izaleyi şuyu 
davaaının cereyan etmekte olan 
muhakemesinde Cemal namına 
ve ziri tebliğ ve irsal kılınan 
davetiye varakasının ikamet
gahının meçbuliyetine binaen 
bili tebliğ iade edilmesi ve 
müttehaz karar üzerine gazete 
ile vaki ilanına rağmen muay
yen günde isbab vücut etme
diğinden hakkında gıyap ka ... 
rarı verilmiş ve hazır bulunan 
davacı vekilinin ifadesi dinlen
dikten sonra mahkeme 15 mart 
937 tarihine mi::; ıdif Pazartesi 
gününe talil: kıh~mı~ olduğun· 
dan y~vmi mezkürde mahke
meye gelmediği veya bir vekil 
göndermedigi takdirde gıyaben 
hüküm sadır olacağına dair 
tebliğ makamına kaim olmak 

ilzere ilan olunur. 
.608 ( 343 ) 

lzmir 2 inci icra memurlu-
ğundan: ~J37·5204 

hmirde Didara borçlu lzmir 
Odunkapı iğneci sokak 24 sa
yılı hanede Mustafa karısı Ulvi
yenin işbu borcundan dolayı 
Balçovanm yanıklık mevkiinde 
kain bahçesine 25 lkincikanun 
937 tarihinde kiymet takdir 
_,dilmiş ve icra ve iflas kanu
nunun 103 üncü maddesine 
tevfikan borçluya ihbarname 
çıkarılmış ise d~ ikametgahının 
meçhul kafd,ğından bilatebliğ 
iade olunmuştur. 

işbu ilan 103 ncü madde 
davetiyesi yerine kaim olmak 
üzere tarihi ilandan itibaren on 
gün içinde icraya gelerek bu 
bapta tutulan takdiri krymet 
zabıt varakasını okuyarak bir 
itiraz ve diyeceği varsa bildi
rilmesi ilan olunur. 605 (345) 

. . . . 
• ·• .... ' t .... ' .- ~ .. . . .. ! 

YEMi MflR 

uma~ ,.. 

Tarafından .meTsioı dolayısile y.eııi çıkarelı~ı kulllaşlar: 

SAGLAll 
- .. 11!2 - - ---1 

1 ZABIF 
•••a••• · 1 

V-E ""'CJC::""'CJZD""'CJI t 
t· ·· •• . . . ' . " pW;i«ZJ,.ıZZMWLfY~~~,:Z./',.ZZ~fıf~ 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
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Birinci Kordonda 186 Numarada 

ŞARK HALI T. ft ... Ş 

lımir ikinci Hukuk Mahke· 
mesinden: 

Davacı Fatma ile kocası 
Bornovada Hacı bey sokağın
da 12 numarada FiJorinah 
Pembe evinde lbr.abim oğlu 
arabacı Enver aleyhine açtığı 
boşan}Da davasından dolayı çı 
karılan davetiyenin bilatebliğ 
iade edilmesinden keyfiyet 
zabıta marifeti le tahkik ettirf
lerek zabıtamn .irae eyl~diği 
mahaJlede dat:ii bulunamadığın
dan do!ayi davacmm isteğile 
tebligatın ilanen icrasına ve 
sonradan çıkarılan davetiye 
varakasiJe arzuhal sureti mah· 
keme divanhanesine talik edi
lerek bu baptaki tahkikat 15-
3-937 Pazartesi gününe bıra
kıldığından yazılı günde saat 
14 raddelerinde müddeialeyhin 
tahkikat hakimi huzurunda 
asaleten hazır bulunması vt>ya 
tarafından bir vekil gönder
mesi aksi halde hakkında gı
yaben muamele yapılmak üzere 
gıyap kararı verilece2'i H.U.M.K. 
tebligat faslına tevfikan tebliğ 
makamına kaim olmak üıere 
iJan olunur. 

602 (344t 

BBISTOL 
"' ,:-~ BEYOGLUNDA 

·' • y ·-~ Bris!~! .. 9teli 

• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
E.n hoı meyva tuzudur. Iulubaıı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevellit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY ON~ER LÜTFiDiR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resiJe bütün Eğe halkına kt.n
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyeti.erine ilaveten 
fiatlar müthif ucuzdur. 

~ 

lnSfilİZ Kan:ıuk ecz.anesi Beyoglu - İstanbul 

·;.,-, .. _, • .. . . . . . '·:I 

1°oTyçe Oriyantbank 
• DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZDliB 
MJi:RKE.Z 1 : BERJ..ıl N 

Almanyada 17/i Şabesl Mevcutiar 
t\ermaye ve ihtiyat akçesi 

166,000,000 Raybsmark 
Tôrldyede Şnbeleri: lSTANBUL ve lZMlR 

.MıınrJa Şubeleri: '.KAHlRE ve lSKEND.ERIYE 
Her ttirli:i banka mnaroelitnı ifa ye kabul eder 
c ALMANY AHA seyahat,' ikamet, tahsil ·u 

ehven ~eraitle RRGISTERMA.RK tıatıhr. • 

•. . .. '.: ... 

a Mart ıea7 

Bağcilar!. Tütüncüler!-" 
1 • • . • 

Ötede.nberi erişilmez ün kazanmış . kimye'fi, Avr~pa güb~ 
relerimiz.in geldiğini sayan alıcılarımıza bildiririz. 

. Hacıdavut zade 
RAHMi KARi\DAVUT 

San'i gübreler Aaadolu Merkez Deposu 
Y emi,ş çarıısı, Cezair Han 

JZM ·IR 
Pa. Cu. Ça. 1 - 13 (23) 

,..___. __ •mnmmm:m~lmiil~~~~~-=-' 
iLAN 

5 kilodan 30 kiloya kadar terazilerimiz gelmiştir 
Sataş mahalli: Suluhan civarmda No. 28-9 Hurdavatçı Hüsnii 

Özödemişli mağazasma müracaat. 11-26 (172) 

Çiftçi ve · hayv~n 
sahiple~inin na
zarı . dikkatına 

• l 
1 

Hayvanlarınıza pamuk ç~kirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mi<Je c;iha2ila,ın1 !C nes~lerini bozmayınız:. • 

' ' 1 

Tl.fran fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha-
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarmıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulab 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını görece~siniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mu1ah lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazth 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
T eJefon - lzmir 3465 

• Emlak ve Eytam ,hankasından: 
Esas No. Yeri • No. Nev'i Depozito 

T. L. 
C. 186 Buca Halk sol<ak . 21 Ev 500 
Mevkii ve numarası yukarıda yazılı gayrımenkulün peşin veY' 

faizli ve fai7.siz taksitle satışı 4-3-937 perşembe günü saat 10 clıa 
ihalesi yapdmak üzere artnrmıya . konulmuştur. 

Satan almak istiyenlerin depozito miktar1m veznemize yatırı: 
· rak artırmıya girmeleri ve yanlarında bir fotograf getiroıeJer• 
}azımdır. 28-2-3 572 (3~ 

• 

En Parlak 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış piller'dir. DaiJDo• 
pili kullanan hiç başka pil ku!lanmaz. 
Umum deposu : Sulu han cıvannda 28 .. 9 . Hüeaü .OJ 

vd~miıli. · 

..,,, • ' 1 J "" ... 
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Fratelli Sperco • N. v. 1 Olivier Ve Şü. ~s·----0m2:*~' .. N'~IZD~Q,_= ~'ı G B l P İ N 
V A W. F. il. Van l)er LıMITET N. . d . t .h 

apur centası Vapur Acentası Mübadil ve gayri mübadil ıçın aıma ercı 
ROYALE NEERLANDAIS Zee & Co. bonoları bilumum banka ve çu·· oku·· 

DEUTCHE LEVANTE LINIE İRiNCİ KORDON REES şirket hisse senetleri Ergani 
CE KUMPANYASI G. m. b. H. BINASI TEL. 2443 Sivas ve yüzde beş ve iki 

Jf 1. RES vapur!! 4 martta MILOS vapuru 17 şubatta Lllerman Lines Ltd. ~ faizli ve eski istikra21 dahili 
t e ıp Burgas Varna ve KoMs· beklenı'luıektedı·r. Rotterdam, 1 
e . ' POI:O vaouru 2 şubatta tahvilleri ve buna mümasil tak~~r. lımanları için yük ala- Hamburg ve Bremen limanları Londra, Hull ve Anversten ge· her nevi ·esham satm ahr. 

için yükliyecektir. 
nı•GANYMEDES vapuru 10 DELOS vapuru 18 şubatta ]ip yük çıkaracak ve ayni za- Adres : lzmir Kemeraltı 
t arttan 14 marta kadar Ams- beklenilmektedir. Rotterdam manda Hull için yük alacaktır. ~ Hacı Hasan oteli No. 60 
erdam R tt d Ham Hamburg ve Bremen için yük C A V I T h • o er am ve - EGYPTIAN vapnru mart ip-
Urrr J' 1 · · .. k 1 k b 1 d T 1 f 3903 c k6 ıman arı ıçın yu a a- a u e er. e e on 
a tır. HERAKLEA vapuru 3 martta tidasmda Liverpool ve Svan- (77) S.7 h.3 

SVENSKA ORIENT LINIEN Hamburg ve Anvers limanların· seadan gelip yük çıkaracak v'e .,az;.r.zıaxzzzz:zzzzzzz7.z-r-LZZZZJ 
NORRU 2 dan yük getirecektir. 

ta 1. NA vapuru mart- ACHAIA vapuru 3 martta ayni zamanda Liverpool ve 
tı ırnanımıza gelip Rotterdam d k ı k 
ja-:nburg, Skandinavya liman- beknilmektedir • Rotter am, Glaskov için yü a aca br. 
arı İçin yük alacaktır. Hamburg ve Bremen için yük LESBIAN vapuru 15 martta Diş Hekimi 

Is kabul eder. ~ A vapuru 14 martta ~elip • Blı89' Londra, Hull ve Anversten ge-
t otterdam, Hamburg, Gdynia American Export Liues lip yük çıkaracaktır. A~~ulla~ Naci Y~kSalclaancdaikntıarv.ya limanları için Tbe Export Steamship Corpo· Tbe General Steam 

ration - Nevyork 
SERViCE MARITIME EXIBITOR vapuru 19 şu-

ROUMAIN batta beklenilmektedir. Nev· 
"""Sıs SUÇEA VA vapuru 21 york için yük kabul eder. 
"Qa t EXPRESS vapuru 26 şubat· 
Pt! l a doi-ru bekleniyor. Pire, ta beklenilmektedir. Nevyork 
) ~ta ve Marsilya limanları için içın yük kabul eder. 0 cu ve yük kabul edecektir. 

Y ~---· olcu ve yük kabul eder. Reederei H.Schuldt - Hamburg 
~ l>aha Fazla tafsilat için ikinci DUBURG vapuru 15 tubatta 
b~rdonda Tahmil ve Tabliye beklenilm~ktedir. Rotterdam, 
s''-aı arkasmda FRATELLI Hamburg ve Bremen limanları 
PERCO vapur acentahğına için yük kabul eder. 

~llrıcaat edilmesi rica olunur. MARITZA vapuru 25 fU· 
l'İ •vlunlardaki ve hareket ta- batta beklenilmektedir. Rot-
lılerindeki değişikliklerden terpam, Hamburg ve Bremen 

•c:,.enta mesuliyet kabul etmez. limanları için yük kabul eder. 
elefon : 4142-4221-2663 •• C!O • • S. M. R. - BUCAREST 
iris fakültesinden diplomalı DUROSTOR vapuru 5 mart-

ta beklenilmektedir. Köstence 
Dlf tablplerl Sulina ve Galatz limanları için 

Muza Her Erog"' ul yükliyecektir. Galatz aktarması 
olarak ta Belgrad, Novisad, 

Kemal Çetindağ Bratislava, Viyana ve Linz 
limanları için de yük kabul 

Hastalarını her gün sabah e<ler. 
•aat dokuzdan başhyarak ~ 
Deyi N d s 21 D. T. R. T. Budapeste 

er • uman za e · SZEGED vapuru şubat niha-
kunırah muayenehanelerinde yetinde beklenilmektedir. Bel· 
•but ederler. grad, Novisad, Budapeste, Bra-

Telefon : 3921 tislava, Vivana ve Linz liman-
Cuma ve sah 8 den 10 a )arı için yük kabu' ede. 

~adar memleket hastanesinde • • 181 4 • 
"-"""" Den Norske Middelbavslioje 

Göz flekimi 
PtliT AT OREL 

Adres - Beyler Numan 
~de sokağı Ahenk mat
••ıı yaomda. 

Numara:23 
Tel~fon : 3434 

(229) 

Oslo 
SARDINIA vapuru 16 martla 

beklenilmektedir. Pire, Isken
deriye, Hayfa, Diyep ve umum 
Norveç Jimanları için ybk ka
bul eder. 

Vapurların isimleri, ~elm~ 
tarihleri ve navlun tarıfelerı 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

iM• 
Salon, Yemek ve };1:ltak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

•ub ·.o. - ierCtGZİ ' ... ,.. .. 

~nkara lzmir 

lstanhı.· 
Telefon 

3778 

~~~ili 

inhisarlar umum müdürlüğünden 
~det Cinsi . . . 
S~ lspanyamamulatı 7,65 Brovnıng sıstemı 
83 " " 6,35 " " 

D. W. M. markalı 7,65 
~ 7,65 Dreyze marka 

1312 6,~5 Valter 
y Yckün 

ıa., tıkarıda cins ve miktarlan yazılı (1372) ~~et tabanca tulna-' •e nümuneleri mucibince 9-111-1937 tarıbıne rasthyan Sah 
lla 6 &aat 10 da pazarlıkla sablacaktır. Bu sila~ları alıp ıatmağa 
~~ bulunan isteklilerin nümuneleri görmek uzere hergün ve 
~-._rlaJ, için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,S giivenme 
"-~'~riyle birlikte Kabataşta inhisarlar levazım ve mübayaat 

'•ı ınüdürlüğündeki satış ı,omisyonuna müracaatlan. (999) 
26-1-3-6- 543 (380) 

Navigation Ltd .. 

AD JUT ANT vapuru 25 şu
batta gelip Londra için yük 
alacaktır. 

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

HOl~TAÇSU 
Muayenehanesini Birinci 

Beyler so'·ağı 36 numaraya 
nakletm~şt'r.Hastalarmı müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1-26 [2101] 
ili 

( HüSEYIN. KAYIN ' 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları tak•mları Rİpariş üzerine kabul edilir. 
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SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlarmın en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türkiye 
I\ızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir eczaneai TELEFON : 2067 

Evvelki gün soğuk alınıştı! 
dün yatıyordu, hu sabah 

dipdiri ayağa ka ktı 

GRiPiN ~~~~~ 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancılan dindirir. 

GRiPiN · 
Soğuk algınlığına, 
nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adele, 
ağrılarile romatiz
maya karşı bilhas
sa müessirdir. 

GRiPiN 
• 
ı 

tecrübe ediniz 

Her eczanede bulun:; Fiati 7 ~ kuruşgg. m+w-

S. Ferid Eczacıbaşı 

Kolonya ve Esansları 
Bütün Türkiyenin seve seve lrnllandığı 

hakiki birer şaheserlerdir. 

BAYRAM HED•YESI iÇIN 
Herkesin tamdığı san'at eserlerine 

Çok zarif şişelerde 
Beş Çiçek, Revdor Ferid, Kr-ep 

Jorjet, Leyllk, Nergis 
isimli şaheserler ilive etmiştir. 

Bu misilsiz kokulan alırken eczacılfaşı isim 
ve etiketine dikkat ediniz. Taklitleri 

bir şeye yaramaz . 
Umumi Depo: 

latif sabit 

S. Ferid Şifa eczanesi 
Ol!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~ 

Herkesin üzerinde ittifak 
ettiği bir hakikat 

Günde iki 
defa kullan
mak şartiyle ~ 

Ra~yolin 
Dişlerinizi tertemiz 

bembeyaz ve sapsağ-

lam yapar. Ona yirminc .• 
asır kimyasmm ha· 
rikalarından biridir, 
denilebilir. Kokusu 
güzel, lezzeti hoş, 
mikroplara karşı ' te· 
siri yüzde yüzdür. 

en ucuz şeraitle sigorta etf rmiş aayıhrlar 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan soba!ar için mahsus getirildi. 

Miiracaal ··eri : Kestane pazannda Bardakçılar sokak 
No. ıo - 12 J. Parplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kaforifer, si&ndir Te her istenilen kömOr Yardır. 
(2299) 
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Eden ithamlara cevap verecektir, 

Ren hattında bir i.htilif çıkarsa ... 
lngi erenin vaziyeti ne olac~ğını açıkça söyliyecek 
Loyd Corç açılacak münakaşaya müdahale etmeğe karar vermiştir 

Paris, 2 ( Ö .R ) - Avti m "A'iiiiaiiy::iiiii .. ümümi" tirmek istedikleri ekonomi ve 
Kamarasında bu gün harici bir müzakere aç- ticaret müvazenesinin ancak 
vaziyet hakkında başlayacak mak için yapbğı te- Versailles muahedesinin bütüıı 
müzakerelerin bir celse ile tü- şebbüsler akim kal- izlerinin ortadan kalkmasiyle 
kenmemesi muhtemeldir. Ha- mıştlr. lngiltere Al- mümkün olabileceğini kayde-
riciye Nazırı B. Eden silah- man teklilini kabul diyor. Bu gazeteye göre Al'" 
lanma siyasetinin Milletler Ce- etmemiştir. manya bu müvazene işine yar'" 
mi yetinin himayesi altında teş- Ribb 2 ntrop Alman- dım etmek ister. Fakat bir ne'" 
kilatlanacak kollektif emniyet yaya müstemlekele- tice istihsali için acele edilme'" 
siyasetiyle birleştirilemiyeceği rlnin i adesini istedi. lidir. Yoksa hiç bir şey yap'" 
hakkındaki Travayist itbamla· mağa imkan kalmıyac:aktır. 
rına cevap verecektir. lngiliz gazeteleri de Voıı 

REN MESELESi Ribbentropun nutkunu ehemmi" 
Fakat bu münakaşaların asıl yetle tefsir ediyorlar. "Dail)' 

alaka uyandıran tarafı lngiliz Mail,, Almanyamn sömürgeler 
Hariciye Nazırının tenkitlere hakkında lngiltereden asilaııe 
cevap vermekle kalmıyarak bir jest beklediğini kaydediyor. 
Ren hakkında bir ihtilaf çık- 11 Daily Telegraph., gazetesi 
bğı takdirde lngilterenin ta- de nutkun sömürgeler bak"' 
kanacağı vaziyeti tasrih etmesi kındaki kısmını en manidar 
ihtimalidir. Diğer taraftan Ha- buluyor. Almanya sömürgeleri 
riciye Nazırı, Alman sefiri Von ele geçirince münhasıran eko· 
Ribbentrop'un on beş gün evvel nomik maksatlarla kullanaca-

Loı•d Cotç Edetı 11c Halt/aks 
Lord Halifaksa açtıktan sonra henüz buna cevap vermişler- ve bilhassa Travayistlerin buna zem olduğunu söylemiştir. Sö- nın sulh eserine büyük bir hiz- ğını bildirmektedir. Fakat in· 
kendisine de tekrar ettiği me- dir. Ve bu nokta Von Ribben- nasıl mukabelede bulunacakları mürge sahibi olmak - Alman- met payı diye göstermiştir. gilterenin fi~rince Alman müd~ 
seleleri sükôt ile geçiştirmi· tropa her iki muhatabı tara- merakla beklenmektedir. Her yanın digv er milletler yanında - ç deiyatına tatmin edebilece 

k B ünkü bu plan, . Almanyayı k ,. b·r 
yece tir. unların haşmda, sö- fından da hahrlablmıştır. halde şu önümüzdeki günlerde en tabii bir haktır. Almanya müzakereler anca umumı 1 

1 d halinden memnun v·e tok bir k d · d M'l., mürge er avası ve yeni bir LOYD CORÇ SÖZ lngiliz siyasi faaliyeti bu mü- bu hakkını istemekten başka tesviye a rosu içın e ve 1 

Lokarno paktı için yapılacak , ALACAK zakerelerle kaplanmış olacaktır. bir şey yapmamaktadır. millet yapacaktır. Von Rib- letler cemiyeti sahasında müııı-
müzakereler gelir. Müzakerelerde alaka uyan- RIBBENTROPUN NUTKU Von Ribbentrop Almanya- bentrop Almanyanın tesliha- kündür. 

.. tmdan da bahsederek bunun AKIM KALVl 1LK KONAK dıran diğer bir nokta da, 8. Berlin 2 (O.R) - Almanya- nın eski sömürgelerine tekrar 
lngiliz umumi efkarı, eski Loyd Corç'un bir müdahalede nın Londra sefiri Von Ribbent- sahip olmak hakkını red için tedafüi bir tedbir olduğunu le· Paris, 2 (Ö.R) - Lö Jurnal, 

Alman sömürgelerinden her bulunmak kararıdır. Umumi rop dün Leipzig panayırında ileri sürülen mülahaza ve mü· min etmiş ve bolşevizme karşı Ribbentrop'un Londradaki te'" 
hangi birisinin Almanya ya geri intiba şu merkezdedir ki, büyük bir nutuk söyliyerek Al- talaaları serdettikten sonra sö- çok şiddetli hücumfarda bulun· · şebbüslerinin tam bir akamete 
verilmesine muhaliftir ve esa- eski başvekil bugün söz manyamn sömürge müddeiya- mürge işlerinde Almanyaya muştur. uğradığına bildiriyor. lngiltere 
sen lngiliz hükümeti umumi alırken Almanyadan bahset· tını ve dört senelik ekonomi atfedilen emperyalist emelleri Berlin 2 ( Ö.R ) - " Berli· Almanyaoın umumi görüşmele~ 
bir Avrupa tesviyesi kadro- memesi güçtür ve verecegı planını müdafaa etmiştir. Ha- tekıip etmiştir. ner Tageblatt ,, gazetesi Von yapması hakkındaki teklifİP1 

sonda açılacak müzakereler nutuk Almanya lehindeki şevk tip diinyanın zengin ve fakir Nihayet Almanyanın dört Ribbentrop tarafından Leipzig kabul etmemiştir. Binaenaleybı 
haricinde bu işin münakaşasına ve hararetinin soğuyup soğu- milletleri arasmda bir uzlaşma ydhk ekonomi planından hah· panayırının açılışında söylenen Ribbentrop'un memnuniyete şa" 
yanaşmak niyetinde değildir. madığını gösterecektir. Eğer isteniyorsa, Almanyaya müs- sederken üçüncü Reich'in Lon- nutuk dolayısiyle zengin dev- yan bir hamule ile LondraY' 

Bu umumi tesviyenin ise soğumamışsa muhafazakarların tenılekelerini iade etmenin el- dra sefiri bu planı Almanya- letlerin Avrupada vücuda ge- dönmesi ihtimali yoktur • 
........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

lspanyol Cumhuriyetçilerine yardım ediliyor mu ? 
Kralcı Aksiyon Franseze göre 

tayyare satmış.. Sovyetlerin 
Fransa V alensia hüliümetine seksen 

ediliyor 
Roma, 2 (Ö.R) - Kralcı "Action Française,, 

Fransız gazetesi, Fransanın ispanya cumhnriyetçi
lerine tayyareler sattığı zannını uyandırıyor. 

Bu gazete bava naıırından soruyor: ispanyaya 

80 Fransız tayyaresinin satıldığı söyleniyor. 
Doğru mudur? Şarki avrupa devletlerinden biri 

bu tayyarelerd~n otuzunun kendi vasıtasiyle 

ispanyaya ihracı için ruhsat vermiş. Doğru mu

dur? Nihayet Devoitine sisteminde beş Fransız 

tayyaresinin ispanyaya sahlması j~in müzake
reler yapıldığı doğru mudur? 

HOL ANDA BA YRAGI AL TINDA 

Roma, 2 (Ö.R) - Holanda bayrağını taşıyan 
vapurlarla ispanyaya harp malzemesinin nakli 
meselesi Holanda gazetelerini işgal etmektedir. 

dirayetleri takdir 

Madridd.t asi esvleıe sipeıler kazdırıllvor 

Amsterdaoı gazetelerinden biri bu işte Holand• 
bayrağının suiistimal edildiğini ve bu işin ba'" 
şında Madrid ve Barselon sendikalarıyle müo• .. 
sebette olan bir Yahudi bankerinin bulundu .. 

ğunu yazarak hükümetin bu hale nihayet vet" 
mek üzere müdahale etmemesine hayret ediyot• 

NAZARI BiR KONTROL. 
Londra, 2 (Ö.R)- "Morning Post,, gazet~5~ 

Portekiz .. ispanya hududunda kontrol vazif~sıP6 
görecek lngiliz m~murlarından ilk kafilenıP 
Martta Lizbona hareket edeceğini yazıyor . fa" 
kat şimdilik bu kontrol tamamen nazari kala" 
caktır. Zira az miktarda memurla bütün budU" 
dun müessir ıekilde kootroluna imkan yoktur~ 
Ancak 20 Marttan sonra kontrol fili bir mahiye 
alacaktır. 


