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\ T~lslz" telefon kongresi 

Beılm. 4 (O.R)-Dü11ya Radyo/onu (Telsız 
1 ~etr:fpn) konıfle.Si açılmıştır.K.ong1eve elli millet ı 
ıştuak etmekledtr.Emisvorı ( neşil) dalga/aı ınw 
kon/e1ansa ışlifak eden menılekcl/cr aıasmda 

tevzi ve taksimi meselesi mıizakeıe edılecektir. 
Kon1tıe muralılt aslaTJ.~l'.ropagonda nazm B. 

, Oöbels lara/ıddaır kabul edılecekleıdir. 

" s ,, kuruştur. CumJrnriyetin Ve Cumılwriyet Eserinin Bekçisi, Saba1lları Çıkm· Siyas~ Gaceteair Yeni Asır3atbaasında basılmıştır. -==ı 

Mısırda, 1881 de, lnyiliz 
tlıiida1ıalesiyle başlıyan Av
rupcı. tıü/uzu son günlerini 
Yaşıyo>-. Coğrafi vaziyetinin 
fcukalCıde ehemmiyeti, gün· 
den gfüıe inkişaf edeJı il;ti-
8Udi faaliyetiyle <lihıyanrn 
eu mamur ve en eengin 
U.lkeleri arasında yeralmağa 
hale kazaHmı bıı güzel mem
leket şimdi kapitiiMsyonlar 
belasını sırtından atmağa 
hazırlmııyoJ·. 

Şark misakı bu yıl imzalanacak. Ancak tarihi 
kat'i ·olarak tesbit edilmiş · değildir 

İstanbul 4 (Yeni Asır muhabirin- İstanbul 4 (Yeni Asır muhabirin-
. den) - Hatayda tazyik şiddetle de- den) - Bitaraf müşahitleri hamil bu
vam ediyor. Kırıkhan'da Suriyeden lunan Toros ekspresi, Ankaraya uğ
gelen iki yüz demir gömlekli Türk radıktan sonra bugün lstanbula gel
evlerine baskın yaphlar. Türk halka miştir. Müşahitler, akşam şehrimiz
barbarca tecavüzlerde bulundular. den Cenevreye müteveccihen ayrıl-

mışlardır. Eski Suriye Maliye nazırı, 
Arap çeteleri lskenderunda bütün Hasan Cebbari de müşahitler heye-
şehri bir yangın felaketiyle karşılaş- tine refakat etmekte olup Sancağın 
hrmak maksadiyle iki Türk evini Suriyeden ayrılmaması için Cenev
kundaklamışlardır. Yangın, halkın rede faaliyette bulunacaktır. 
gayretiyle derhal söndürülmüştür. - SONU 3 ÜNCÜ SAYFADA -

ntza;::w:pr **!'ZKr-.A?Jtt!t?+aiMBZii *''?' 2>4CZ'2ZlJIZ2~MiM4• 

teeyyüt etmedi 

Almanyanın Boğazlar (:.nlaşmasına 
dair teşebbüsleri doğru değildir 

Dr. Stoyadinoviçin nutku 

Balkanlar artık sulhün 
teminatı olmuştur 

-
Alman kleringinden doğan vaziyet üzerine ihracatçılar 

lstanbulda bir toplantı yaptılar 
Ankara 4 ( Yeni Asır ) -

Almanların Montrö anlaşması 

hakkında ihtirazi kayltfar yap
tıkları, hatta hükümetimiz nez
dinde siyasi teşebbüste bulun• 
dukları yazılmıştı. Salahiyettar 
mahafilde yaptığımız tahkikata 
göre böyle bir teşebbüs yapıl
mamıştır. 

Ankara malıafili ecnebi ga
zetelerinde verilen bu haber-

lere inanılmıyacak haberler 
şeklinde bakıyor. 

Ankara, 4 (Yeni Asır) - Al
manya ile Klerningin bir tevek· 

D. B. Atas, Alnımı sr./ıii 8. 
l(rlleı'Le göıiişiiror 

kuf devresi geçirmesi hasebile 
ihracat tacirlerimizin :zarar gör· 
memesi için hükumetçe ittihRz 
edilen kararlar Vilayete tebliğ 
edilmiıtir. 

Dün vali B. Muhittin Üstün
dağ, ihracatçıları nezdine davet 
ederek hükümetin tebliğini bil
dirmiştir. Hükümet, bugünkü 
vaziyette telaş edecek bir nok-

ta olmadığı, ihracatçıların elle· 
rindeki stokları serbest dövizle 
muamele yapan memleketlere 
sevkedebilcekleri kanaatinde
dir. 

" Büyüklerle münasebatımız iyidir ,, 

Belgtad Paılamento bması 

Belgrad, 4 (Yeni Asır)- Bu- ı nin görüşül~esi . münasebetiyle 
gün öğleden sonra parlamen- baş ve dış ışlerı bakanı Dr. 
toda hariciye nezareti bütçesi- -Sonu 4 üneü saJıi/ede-
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Aydın incircileri telaşta.. Kültür seferberliği 
Bu işi "T ARIŞ,, in deruh-

23 
b. k .. .. .. . . d 

var 
te etmesi emredildi ın oyu~uz on sene ıçın e 

muhtaç oldugu okula kavuşacak 
Kurum hazırlıklara başlamıştır 

erbaş, bir deneme mahiyetin
de olarak, Eskişehirdeki Çifte
ler Çiftliğinde açılan kursta ye
tiştirilmişler ve Ankara köyle· 
rine öğretmen olarak gönderil
mişlerdi. 

Vuifelerinin daha üçüncü 
ayında, yeni öğretmenler, köy-
lerinin mektep çağında olsun 
olmasın bütün vatandaşlarına 
alfabeyi öğretmiş bulunuyorlar. 
Sıkı bir kontrola bağlı olduk
ları halde, hiç birinin işinde eri 
ufak bir aksaklık bile görül
memiştir. Zaten köylü olan ye· 
ni öğretmen köy hayatının bü-



sanne z 

Mısırda 
·-· 

Kapitülasyonlar 
kalkıyor 

.....---. ... ·-·-
- Baş taraJı ı ind sahi/tele -

pitülisyonların haysiyet kıncı 
zencirlerini kırmışken istik
laline hak kazanan Mısırın hala 
aynı zencirlere boyun eğeceğini 
zannetmek akla sığmıyan bir 
şey olurdu: Mısın beynelmilel 
bir toprak parçası gibi istis· 
mara alışanlar medeniyet ailesi 
içinde şerefli bir yer işgal eden 
bu memleketin kapitülasyonları 
lağvetmek azmını belki endişe 
ile karşılarlar. Onlar aynı 
endişeyi Türkiye ve Iran için 
de izhar etmişlerdi. Fakat şark 
milletlerinin yabancı nüfuzlara 
hayat vermemek karan kat'idir. 
Gözlerimizin kapalı olduğu çağ
larda boynumuza kemend atan
lar o fırsatlarm bir daha ele 
geçmiyeceğini sakın akılların· 
dan çıkarmasınlar ..• Şark uyan· 
mıştır. En büyük kiyaset her 
milletin en tabii olan hakkını 
tanımaktır. Mısırın kapitülas
yonları kaldırmaya yerden göğe 
kadar hakkı vardır. Şuna kaniiz 
ki kardeş Mıstr istiklal dava
sının ayrılmaz bir parçası olan 
bu davayı da ICazanacakbr. 

Montröde toplanacak olan 
konferans, Boğazlar davasının 
hallinde olduğu gibi şerefli bir 

muzafferiyet kazanmak isterse 
Mısırın itiraz götürmez hakkını 
derhal tanıyacaktır. Milliyetçi, 
müstakil Mısırda muhtelit mah
kemelerin işi olamaz. Bir mem• 

leketin en kuvvetli istiklal ni
şanesi olan kaza hakkına ka· 
yılsız ve şartsız olarak saygı 

göstermek lazımdır. Bugüne 
kadar devam eden saygısızlıkta 
ısrar edecekler belki buluna
bilir. Belki diplomasi oyunlan 
ile vakıt kazanmak istiyecek
ler de bulunabilir. Fakat bu 
itirazların ehemmiyeti olmıya· 

caktır. Zira Mısır, kendi hak
kından ve dostlannın mü· 
zaheretinden emin olarak ka· 
pitülasyonları doğrudan doğ
ruya ilgaya muktedirdir. Pek 
yakanda milletler cemiyetindeki 
mevkiini işgal edecek olan kar· 
deş Mısırın ufukta beliren mu
vaffakıyetlerini şimdiden se· 
vinçle selamlamak mevsimsiz 
sayılamaz. 

Şevk.e"t :Elllgbı 

Torbalıda 
Kasten yangın 
Torbalının Şehitler köyünde 

Hüseyin oğlu Osmanın hayvan 
damında yangın çıkmış ve dam 
içinde bulunan beş hayvanla 
birlikte yanmıştır. 

Yapılan tahkikatta yangının 
kasten yapıldığı anlaşılmıştır. 
Yanganda alakası görülen Ali, 
Cavit ve Osman yakalanmış· 
lardır. 
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Atlıspor 
Yıllık balosu 

Yarın gece veriliyor 
Yarın gece Ankarapalas 

oteli salonlarında Atış ve At
lıspor kulübünün yıllık balosu 
verilecektir. Yurd müdafaasına 
elverişli, eli silah kullanır, ata 
biner ve biniciliği spor zevkile 
tatbik eder eleman yetiştirmek 
gayesile kurulan atlıspor kulü
bünün muhitte tanınması için 
hazırlanan bu balo, senenin 
sürprizlerile doludur. 

Bir aydanberi bir tertip he
yeti tarafından büyük hazırlık-
lar yapılmıştır. Balonun her 
hu!ı usta olduğu gibi, tuvalet 
bal ımından da z~ngin olacağı 
tahrnin ediliyor. Öğrendiğimi
ze göre Atlıspor balosunda 
Frak veya Smokin mecburiyeti 
vardır. 

' ........ . 
Elektrik ücretleri 

Elektrik kilovat tarife ko
misyonu nafıa şirket ve mües· 
seseleri komiseri Bay Sırnnın 
Başkanhğında olarak mesaisine 
devam etmektedir. 

Hususi surette haber aldığı• 
mıza göre şirket Belçikadaki 
merkezine altt aylık kilovat ta
rifesinde yapabilmeği kabul 
edeceği tenzilatın miktannı tel
grafla sormuıtur. Cev.abı henilz 
gelmemiştir. ........ _ 
Balkan 

1 

Odalar! toplantısı 
Balkan antanb . ekonomik 

konseyinin Yugoslavyada Bled· 
daki içtimada verilen bir karar 
üzerine Romen seksiyonu, Bal-
kan antantına mensup meıole· 
ketlerin Ticaret ve Sanayi oda-
Jan arasında bir kongre akt
edilmesi kararlaştınlmışb. Bu 
hususta mezktir seksiyon tara
fından hazırlanan rapor ıehri
miz Ticaretodasına gönderilmit 
ve mütalaası istenmiştir. 

Oda, bu husustaki mütalaa
sını bir rapor halinde hazırlı-
yarak bugünlerbe iktisat vaki· 
leline gönderecektir. ··-·····-Tayin 
Muğla sulh ceza hakimliğ;ne 

tayin edilen lzmir sulh ceza 
hakimi B. Talibin şehrimizden 
ayrılmasını büyük teessürle kar· 
şılayan arkadaşlan kendi şere
fine lzmirpalasta bir ziyafet 
vermişlerdir. Bu ziyafette lzmi
rin bütiln tanınmış hukukşinaı
ları hazır bulunmuşlardır. 

TAYYARE 

fENI A::l1R 
= -

Kuru •• uzum Standardı •• 

lktısat vekiletindeki toplantıya ait 
ruznamede mühim mevzular vardır 

-
HaJkevinde 

bir konferans 
verilecek 

Sayan Konya Saylavı B. Al 
Riza Türel tarafından ya,.. 
saat onsekizde Halkevi saloll'" 
larında bir konferans verilecelv 
tir. Konferansın mevzuu diiokl 
sayımızda yanlış yazılmııbl• 
Bu konferansta, teşkilih -· 
siye kanunumuzda son yapı.,. 

----------.-. değişiklikler ilim bakımıocld 
Biran once tedbir almıya mecburuz tetkik edilecektir. Konferaall 

Çekirdeksiz kuru üzümleri- kü standardize tipler büyük bir şartlar altında sürümünü temi- gösterilen alika çok geoiıtir. 
• 11 •••••• 

mizin standardizasyonu için alı· kolaylıkla sürülebilmektedir. ne matuf tetbirlerin lüzüm ve Yumurta kontenjanı 
nacak tedbirler hakkında ala- Bundan başka, cihan piyasa· ehemmiyetini ortaya koymak- Türkofis başkanlığından ~ 
kadarların mütaliasım almak larındaki rekabet şartlan gün tadır. Cihan piyasalarındaki şe· rimi:ı Ticaret odasına gelea llit 
makaadiyle marbn onunda An- geçtikçe ağırlaşmaktadır. in- rait, bu hususta ancak zaman- tel yazısında Avusturyanın Teık 
karada lktısat Vekaletinde bir giltere ve Kanada gibi mah· la ve tedricen ahnabilecek olan yumurtalarına vermİf oldai" 
toplantı yapılacağını yazmıştık. reçler Ottawa konferansrnı muhtelif tedbirleri bir an ev- kontenjanın Mart aihaye~~ 

Toplantıya: müteakip imparatorluk mahsul- vd tayin etmeği ve tatbikleri- kadar temdid edHdiği bildiıır 
a.) Çekirdeksiz kuru üzüm terinin himayesi maksadile ne şimdiden geçmeği amirdir. miştir. 

'h 1 A 1 k .. ·· l . 1 b' ••••••••• ••• •••••••••••••••••• •••••• ••••• •••• •• • ••• •• ••• •• ••••• •••••••••••••••••• .. .-ı racatçı arı, vustra ya uru uzum erı e ı-

b.) lzmir borsasının üç mu· ne mevzu himaye resminin bir 
rahhası, kat artırılması neticesi ola-

c.) lzmir ve Manisa vilayet· rak Avustralyadan başka mem-
lerindeki üzüm istihsal mınta- leketletin üzüm ihracatı için 
kalanndan toplantıya gelmek eski ebemmiyetlerioi nisbetea 
isteyecek bütün alakadarlar, kaybetmi1lerdir. Serbest reka-

d ) Izmir ve Manisa mebus- bet cari olao diğer piyasalar· 
lan ile üzüm ticareti ile alaka- da da rakib müstahsil memle-
dar veya vaz.ifedar diğer zevat, ketlerin teşkilitlanmıı olan 
davet edilmişlerdir. müstahsilleri ve ihracatçıları 

ihracatçı firmalann toplan- tarafından tatbik edilen siste-
tıya mücehhez olarak iştirak· 

matik ve muvaffakıyetli sabt 
leri bilhassa arzu edildiğinden 
kendilerine Vekalet strndardi- propagandası, bu usule haı 
zasyon mutahassısınıo standar vurmıyan memleketler için sü-
dizasyon imkinlan hakkındaki rüm hususunda ciddi müşkilat 
raporu gönderilerek meselenin ihdas etmektedir. 
şümullü bir tarzda tetkik ve Büyük bir kısım memleket-
mütaleasımn temini düşünül- lerin klering sistemini kabul 
müştür. etmiş olmaları, bugün herne 

Çekirdeksiz kuru üzümleri- kadar diğer ihracat maddele· 
mizin standardizasyona, diğer rimiz gibi kuru üzümlerimizin 
bütün ihracat maddelerine ter- de büyük bir kısım itibarile 
cihan ilk olarak başlanoıak kleringli memleketlere ihracını 
istenilmesinin mühim sebepl~ri temin edebilmekte ise de üzüm 
vardır. Rakip memleketler ci- rekoltemizin son senelerdeki 
han piyasalanna sabit kalite devamh inkişafile ayni zamanda 
standardlarıoa dayanan üzüm dünya kuru üzüm istihsalatmın 
tipleri arıederek kalite fark· umumi harpten evvelki mikta-
larından mütevellit her türlü rını bir misli tecavüz etmiş 
ihtilaftan bertaraf etmekte ve bulunması, kuru üzümlerimizin 
bu suretle müstehlik pazarları cihan piyasalarında rakip mem-
tatmin edebilmektedirler. Çün- Jeketler mahsüllerile müsavi 
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El ve ev işleri sergisinde 

lzmirden madalya kaza
nanların adları 

Ankarada açılmış olan birin· 
ci küçük san'atlar, el ve ev 
sergisine lzmirden iştirak eden· 
lerden bazıları madal-:a kaıan
mışJardı. Bu madalyalar, sahip-
lerine verilmek üzere sergi he
yetince şehrimiz ticaret odasına 
gönderilmiştir. 

lzmirden madalya kazanan
ların isimlerini aşağıya yazı· 
yor uz: 

Famaçuka korniş fabrikası 
sahibi bay Faruk ve bay Maz
har kardeşler, kunduracı bay 
Kazım, bayan Safiye, çocuk 

MI 

arabacısı bay Faik Şimşek, 
mikroskepçu bay Cemal, man
tar şapkacısı bay Ali Galip, 
tabak içine yağlı boya yapan 
ressam bay Kazım Boyer, Is
tanbulun umumi manzarasını 
el ile işlemiş olan bayan Vaci· 
de, saraç bay Mehmet Sadık, 
yorgancı bay Mustafa ve şeriki 
bay Süleyman, ağızlıkçı bay 
Hasip, kunduracı bay Demir, 
zenberekçi bay Avni Onay, 
nikel kantarcısı bay Ziya Kar
tal ve Bergamadan iştirak eden 
halıcı bay Muzaffer. 
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Şakıyan Fare 
Ştkaf!o havvanat bahçeşinde dns 

kanarya/aft bile gölgı!de bırakacak 
derecede güzel şakıyan bir Fare ya
kalanmıştır. 

Bu mendebur hayvanın güzel bir 
ses taşımasına ihtimal veımiveaksi· 
niz. Fakat luldıse vakıtiir. Fa1rler, 
bu müddettenberi havvanat bahçesine 
musallat olduklarından müdiirivet 
şiddetle mücadeleye g-irişilnusini, bır 
çok tuzaklar kurulmasını emıetmişti. 
Bir sabah bahçenin baş(!ardiyanı 

mutat teftişini J'aparken tuzalrlann 
biıinden gelen nağmt'leıle ka1şılaştı. 
Oardiyan ilk önce güzel bir kallal}1a· 
nın yanlışlıkla tuzağa tutulduğunu 

zarınetti. Tuzağı açmak üzere ıken 
lıay!et/e gördü ki hu tatlı sesi (!ka
ran lıayvan. bir beyaz Jaıedt.n başka 
birşey değildir. Şaıkuı Jare derhal 
/ennE araştırmalara mevzu oldu. 
Dıirıvanın en meşlıu.r Zooloırlallndan 

Dr. Siye tedkiklerinitı neticesinde 
muammallln atıaldawıı buldu. Bıı 

filime göıe biltiin Jaıeler labiaten te
ganniye men•a!dirler. rakat onlann 
çıkaıaıkları ses çok kısa nuvre/i ol
duğu için insan kulağiyle duyulamaz. 
Yakalanan beyaz fart istısnai olarak 
kuvvetli olan sesivle cinsinin bu me
ziyetini oıtava koymuştur. 

Kadınlar neye 
benzermı,? 

lndianopolis şehrinde intişar 
eden Punch Pawl gazetesi 
okurları arasında yaptığı bir 
anketin neticesini neşrediyor: 

1 - Kadın alaka uyandır
mak istiyen bir kitaba, 

2 - Çok fazla esans sarfe
den bir otomobile, 

3 - Ba:ıan yoldan çıkan bir 
trene, 

4 - Neticesi düşünülmeden 
değiştirilen bir parti proğra-

mına, 

5 - Daima kalkınan bir 
S()myeye, 

6 - Zaman zaman külleri 
temizlenmek istiyen bir pipoya, 

7 - Yakılabilen ve söndü
rülebilen bir ateşe, 

8 - Üzerine ekseriya otu
rulan bir koltuğa, 

"On bir Emir .. 
Belki biz de öfkedeyiz; fr 

kat Amerikan gazelerİllİll dt 
bu fikirde olması bizim Yeti 
aycıları fena halde seYincliıe" 
cektir: Otomobil kazalannclt 
şoförlerin içki kullanmalan bl
yük tesir yapmaktadır. 

O dereceye kadar ki, balsr 
nız, Amerikada çıkan Portlaacl. 
Evening Post gazetesi, bu mer 
zua dair, ne diyor: 

"Eğer Musanın "on emir. ı 
çıktığı zamanlarda ıof6rlen
sarboşluğu diye bir meıcl• 
bulunsaydı, o zamaa ..... _. 
emir,, muhakkak. "on bir emir• 
olurdu. 
Kazanmanın rolunu 

bul mu' 
Amerikanın Taxaı ayaletia• 

de iki seneden beri bir dÖ'" 
kan blitün mallarını maliyet fİ'" 
atına sattığı halde dftkkln ,. .. 
bibi büyük bir refah içiad• 
yaşamaktadır. Dükkln kapttr 
nın üstünde "Alla hın Merh•'" 
meti Dükkanı,, ve albnda ~ 
"Bütün mallar maliyet fia
sablmaktadır. Ku maliyet fial'" 
larına dükkan namına hiç bit 
kar ilave edilmemittir. Dtıkkl• 
yalnız sizin vereceğiniz yardılll" 
larla yaşamaktadır. Aldığıad 
malların fiatları üztrine ili•• 
edeceğiniz en ufak bir part 
için size teşekkür borcumU.-: 
dur.,, cümleleri yazıhdır. Kapa
nın yanında müşterilerin v~ 
cekleri parayı atabilmeleri ~ 
bir kutu vardır. Bir çok kilıl' 
ıeler aldıkları her ıeye, 

aşağı yirmi santim illye '!"' 
mektedirler. Bir çokı.n da llif 
bir şey vermeden çıkıp ,ıt
mektedirler. Bununla bera.,.ı 
dükkanın sahibi tam bir ref•9' 
içinde yaşamaktadır. 

Servet ve nUtuz t 

5 Mart cuma gününden itibaren yafnız bir hafta için 
9 - Ayağı rahatsız eden, 

fakat alışılan bir nasıra ben• 
zer.(!) 

Amerikada en fazla serf• 
sahibi olanların bir istatiıd 
neşredilmiştir. Fakat bu i•~ TAMAMEN RENKLİ BÜYÜK FİLM 

' 

..-:aoANS KORSANLARI=:= 
Kukaraçanın kıymetli yıldızı STEFFl DUNA ile Amerikanın en meşhur dansörü CHARtES COLLINE tarafmdan 

Renk • Ziya - Şiir - Müzik - Dans - Eğlence - Kahkaha ve çok kuvvetli çok heyecanlı bir aşk hikayesi 
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Seans saaatlerl 
ünleri 1,15 te ilave seansı 

AYRICA : Paramunt dünya havadisleri filmi. 
Hcrgün : 3.15-5.15-7.15-9.15 Cumartesi ... 

KUçUk hlkAye 
Ömrü~de deniz görmemiş 

olan bir köylü bir deniz fener
cisi ile: nişanlı olan kızının ev
lenme töreninde bulunmak için 
sahile inmişti. Akşam, geç va· 
kit gözlerini deniz fenerine di
kerek daldı ..• Sonra dayanamı· 
yarak. 

- Şu denizcilerin sabırları-
na hayret ediyorum, dedi. 

- Kızı sordu : 
- Niçin baba ? 
- Niçin olacak. Bir çeyrek-

tenberi şu feneri seyrediyorum. 
58 defa söndü. 58 defa onu 
tekrar yaktılar.-

tistiği hazırlayan !>ayan 
Rochester servetin yanına 
fuzu da eklemiştir. Zira ~ 
tistikçiye göre servet, D~· 
takviye edilmedikçe ~ .:.R 
servet demek değildir. M~-. 
Morgan ailesi en zengin.~ 
olduğu halde bu iıtati• 
baştaki Rockfeller'deo 
gelmektedir. F ord ise,."' 
otomobil fabrika'arı üzerıD 
nüfuzundan başka bir 11 

malik olmadığından en 
lerdedir. 

Rakam dışında kalaa • 
tiğe bu adı nasal v 
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Vt- DIHLCY! 

'·Etüd,, yapılıyor 
Karmakarışık kelimeleri , 

~caip ve gülünç şekilde kullan
;~kta devam ediyoruz. Etüd .. 

lan .. Kültür. . Herkese; bun
ları deyiverdi mi yahut yazı· 
~~rdi ıni hemen bir harekete 
ır faaliyete, bir Acte oluyor-

ınoş veya olacakmışgibi geliyor. 
b Ga~etede okursunuz: ( ... ) 
eledıyesi bozuk kaldırımları 

~aıııire karar vermiş, etüdlere 
aşlanınıştır. 
insana merak oluyor. Acaba 

{ · · • ) belediyesi bozuk kaldı
rıııııarı tamir için kiminle ve 
~~sıl etüd yapıyor: Ve insanın 
şı olınasa, sırf bu merakını tat
llıin için kalkıp { • •. ) beledi 
Yesine kadar gidesi geliyor. 

Biziın bildiğimiz ( Etüd ) ün 
~lılah ınanası; yeni yepyeni va
ıalar, hadiseler (fiil) !er kar

fısında o vakıayı veya o (meç
~lıl) Ü malum ilim kaideleriyle 
arşılaştırarak mütalaa et-

lııek ... tir. 
Bozuk kaldırımın tamire ih

tiyacı varsa da etüde biç ibti
Yacı yoktur. Zira bir bozuk kal
~ırııııın nasıl tamir edileceği 
~sit, muayyen, kolay ve belli 

bır { iş ) tir. (Malum ve basit) 
olan Acte (etüd) edilemez. 

•"• 
Mesela yeni bir demiryolu 

giiıergabı ve ameliyesi etüd 
edilir amma .. Kurulmuş bir hat 
~slünde mutat seferlerin işle
llıesi artık bir program mese· 
lesidir. Plan, Etüd, Kültür .. Ya
van bir şekilde ve Yave mef
humlara itlak edildikçe bir gün 
l(elecek Apstrait kıymetlerini 
de tamamen kaybedecekler 
korkarım. 

t f., ErgUneş • 
• 

Dahiliye 
Vekilinin tetkikleri 

Adana, '4 (Yeni Asır) - Da
hiliye Vekili Mersinden geldi. 
Adanalılar ve Hataylılar tara
fından hararetle karşılandı. 
Vilayeti, Belediyeyi, Partiyi 
tiyııret etti. Mezbahayı gezdi. 
~abiliye Vekili. bu ziyaretle
rınden sonra Tarsusa hareket 
etti. Orada iki gün kaldıktan 
10nra tekrar Adanaya dönecek 
~e şehrimizde bir kaç gün 
alacaktır. 

& Belçikada 
Osyaııst konseyi mUhlm 

kararlar aldı 
Brüksel 4 ( Ö.R ) - Sos· 

~. l.ist milli konseyi mesaisini 
1 tırıniştir. Kabul ettiği karar 

~lı~e~inde konsey sosyalist par· 
1' 81nın bükümele iştirakinin par
~ .Prensiplerine muhalif olma
! 1 ırın1 kaydetmiş ve takip edi-
1trı .ırayeyi 'öylece tasrih ey· 
eııııştir : 

1 - Endüstriyel ve mali mo· 
110Pollar üzerinde devlet kont-
roıu~n~ · · un tesısı. 

2 - işçilere meşru paylarını 
~e~en büyük sosyal islabat : 
t'8ızliğe, hastalığa karşı sigor
•, tekaüt ve saire. 

Parti konseyi hükümeti ana 
~asadan doğan bürı'iyetleri mü
h afaaya davet etmekte ve bu 

1 Ususıa diğer demokrat grup· 
arıa "ı b. ı· • · · k b 1 ı · · k ş ır ıgını a u e mesının 

8 
Ctıdi ınubtariyelini feda mana

ı:ka gelemiyeceğini tasrih et
' fteıı sonr.ı komünistlerin parti 
ta l;ırında "çekirdek., kurmak i:

1
febbüslerine karşı gelinmesini 
emektedir. 

~ Bu karar sureti 2 muhalif 
r:k~ müstenkif reye karşı itti
t- a kabul edilmiştir. Diğer 
tıı raftan Belçika işçi partisi na
ti 1011 lspıınyol cumhuriyetçile
~ ile sempati ifade eden bir 
-:;ar. sureti de ittifakla kabul 

1 llııttir. 

Kadıköyünde · cinayet oldu 

Bir Ermeni kızı alevler 
arasında kalarak yandı· 
Bir polis memurunu da yaraladılar 

lstıınbul, 4 (Hususi Mubabi· kavga ederken zabıtaya siyasi 
· · d ) D· K d ko" 'e bir ihbar yapılmıştır. Zalııta rımız en - un a ı yu . . 

Paris mahallesinde çıkan esrar· derhal Zirubi'nin evını sarmış, 
engiz bir yangın neticesinde bu sırada da evde yangin baş 

· B ··sterm'ışt"ır Yangının başladır.ı genç bır kız yanmıştır. u ev go • . . ,.. 
Z, h' d d 'bt' b" · sırada eve gıren Polıs memur-
ıru 1 a ın a ı ıyar ır ermem M b"tt' b f'f 

· · ""dd !arından u ı ın a ı çe ~ara· kadınına aıllı. Uzun mu etten 
1 1 . d y anmış ır. 

berı Lu evde oturuyor u. a~- Bu evde altınlar, bir sandık 
ğında, içleri sızlatan bi~ şe.k~I- içinde eski Rus sigaraları bu-
de yanan kız da, Zırubının lunmuştur. Tahkikata ehemmi-
kızı Haykanuştu. yelle devam edilmektedir. Ha-

Hadise tahkikatı henüz te- disenin şayi olduğu gibi siyasi 
kemmel etmediği için, şu daki- bir safhası yoktur. Mahalle 
k::da yangın hakkında sahilı dedikodusuııdan ibarettir. Ha-
malümat vermek müşküldür. dise esnasında yakalanan Ziru· 
Söylenildiğine göre, Ziıuhi ha· hi ve diğer kızı serbest bıra-
dise esnasında komşulariyle kılmıştır. 

······t~;·ky~·J·;··u:··~·ü·f~i!işi·~·ı~ııiş·i~;i' ..... 
G. Kazım Dirik dün 
Edirneye avdet etti 

~~---=---...---~-~~~-

Köyler kalkınması işleri etrafında 
köylülerle hasbihallerde bulundu 

Ediınede Atatıiık /ıfykeli 

Edirne, 4 {Hususi muhabiri· tetkikatını bitirmiş ve dün ak· 
mizden) Trakyada işe başladık- şam lstanbula hareket etmiştir. 
ları günden beri yeni bir bayat PAMUK SATIŞ TEŞKiLATI 
uyandıran umumi müfettiş ge· Ankara, 4 (Hususi) - Kars 
neral Kazım Dirik bölge da- vilayeti dahilinde Iğdır mınta· 
bilinde on günlük bir teftiş kası p~muk mahsulü için yapı· 

k Jacak satış teşkilatı işinde ça· yaptı lan sonra dün akşam 
d hşmak üzere lktısat Vekale· 

şehrimize av et etmişlerdir. lince memur edilen Trakya 
General bu teftişte Tekirdağ, umumi müfettişliği iktısat mü· 
Keşan, Kırklareli vilayetlerini şaviri Şükrü Kasaboğlu dün 
ve köylerini de gezerek köy- akşam Edirneden şehrimize 
lülerle köy kalkınma işkri et· gelmiştir. 
rafında hasbibalde bulunmuş· Şükrü Kasaboğlu yarın Kar· 
tur. 

ENiS BEHiÇ 
Edirne, 4 (Hususi) - lktısat 

Vekaleti iş dairesi reisi Enis 
Behiç şehrimize gelerek fabri
ka ve müessesatı dolaşarak 

sa hareket edecektir, 
KÖY ÖGRETMEN KURSU 

Edirne, 4 (Hususi)- Bir ni· 
sanda açılacak olan köy öğret· 
men kursunun hazırlıkları bit· 
mek üzeredir. 

.......... ı:·~·~·~r;~·~r;····i~ıi·lı·~ı;·~ı· .. lı·;şı~·J~···· ...... 

Muhafaza karlar ekseri
yet kazanmağa çalışıyo_r 

Londra 4 (Ö.R) - Hugün 
Londrada Belediye intihabatı 
başlamıştır. 124 Be1ediye azası 
intihap edilecektir. Londra so· 
kaklarında görülmemiş bir fa. 
aliyet göze çarpıyor. Her ta· 
rafta halkı filan veya filan 
partiye rey vermeğe davet 
eden beyannameler dağıtılıyor. 
Bazı kimseler kendi partileri
ne rey verecek ınüntehipleri 

otomobillerile intihap dairele
rine naklediyorlar. Namzetler 
240 kadardır. En çok namzet 
gösteren partiler muhafaza
karlar ve travayistlerdir. 
Bazı proğresist, liberal ve 

faşist namzetler de vardır. Şim· 
diye kadar Londra belediye 
meclisinde travayistler (Sosya· 
listler) ekseriyette idiler. Mu
hafazakarların maksadı bu ek· 
seriyeti onlann elinden almak· 
tır. Buna muvaffak olurlarsa 
parlak bir netice elde etmiş 
olacaklardır. Fakat mücadele
nin çok sıcak olacağı anlaşılı· 
yor. Muhafazakar naıı:zetler 
bu sabah radyo ile müntebip· 
lt:re şu daveti yapmışlardır: 

"Travayistleri belediyelerden 
uzaklaştırmak için mubafazıı· 
kirlara rey veriniz. Üç sene
denberi ekseriyette bulunan 
tr•vayistler ne yapmışlardır?• 

YENi ASIR 

F ransada gençlik teşkilatı 

Devlet Bakanı Camille 
· Chautemps diyor ki 
''Bugünkü hükümet kuvvetli ve 
bar1şçı Fransanın hakiki çehresidir,, 

Paris 4 ( Ö.R ) - Devlet j samimiyetle yaptığı hizmetleri 
Bakanı B. Camille Cbautemps unutulmamış olan lsveç bı;ri-
gençlik teşkilatına bir nutuk ciye nazırı Fransada çok sa-
vererek şimdiki hükümetin mimiyetle karşılanacaktır. 
Fransayı sulh içinde bulundur- Paris, 4 (Ö.R) - Devlet na-
duğunu söyhmiş ve demiştir ki: zırı B. Cbautemps nutkunda 
Hüki:imet kunetli ve barışçı demiştir ki: Eğer fransayı ka-
Fransanın hakiki çehresidir. Bu rarsızlıktan kurtarmak istiyor-
Fransa sosyal inkişafına sükü- sak vatandaşların gündelik ha-
net içinde devam etmekle he- yatı sahasında olan meseleleri 
raber, ihtiyaç görülürse, harici demokrasinin azım ve basiretle 
bir taarruza manevi birliğinin halletmek iktidarında olduğunu 
sarsılmaz istibkamile mııkabe- göstermek lazımdır. Sulhtan 
le etmeğe muktedirdir. bahsederken nazır Fransanın 

B. Chautemps gençliği, önün- emniyetini sağlamlaştırmış ol-
de açılan parlak vazifeyi mu• manın şimdiki bükümet için bir 
vaffakıyetle başarmak için bir- şeref teşkil ettiğini söylemiş 
leşmeğe davet etmiştir. ve bazı emperyalist memleket-

Paris, 4 (Ö.R) - Isveç ha- ler tarafından di_ğe.rlerinin da-
riciye nazırı B. Sandler yakın- bili ihtilaflarını ıstısmar arzu· 
da Parise gelerek bir kaç gün sundan doğan yeni tehlükelere 
Fransa hükümetinin misafiri işaretle Fransadaki dahili ka-
olacaktır. Bu ziyaret Fransa rışıklıkların bunlar arasında 
ve lsveç arasında bir dostluk uyandıracağı ümidleri hatırlat-
tezabürü mahiyetini alacaktır. mışlır. . 
Milletler cemiyeti konseyinin Paris 4 ( Ö.R ) - Nazırlar 
son celsesinde lskenderun san- meclisi yarın saat 10,30 da 
cagı ve Dantzig işlerindt!ki Elize sarayında Cumhur reisi 
güçlükleri düzeltmek için yük- B. Lebrunun riyaseti altında 
sek bir bitaraflık ve tam bir toplanacaktır. 
....................................................................................... 

Filbede Sanayi sergisi 

Bulgar kralının...-.-.... .. 
himayesinde :bulunacak 

Sofya, 4 (Hususi)-Bulgaris· kün olan bütün kolaylıkları 
tanın Filbe şehrinde Büyük derpiş etmişlerdir. 
bir sanııyi alat ve mahsulatı Ezcümle Bulgar şimendifer· 
zıraiye panayırı ve sergisi !erinde sergiye gönderilecek 
açılması iı;in hazırlıklar yapıl- nümun~ler için yüzde elli, ser-
maktadır. giye iştirak veya ziyııret ede· 

Üç ila 16 mayısa kadar sü- cekler için yüzde yetıniş ten· 
recek olan bu panayır Bulgar zilat tatbik edilecektir. 
kralının himayesi ve Ticaret Serginin kapanmasını mütea • 
nazırının riyaseti altında bir kıp dahi ziyaretçilerden Bul-
komite tarııfından tertip ve garislanda gezmek için kala-
idare edilecektir. cak olanlara 25 gün müddetle 
Panayırdaki sergilerde Bulga- ayni tenzilatlı tarife tatbik edil-

ristanın ve diğer memleketlerin mesi de mukarrerdir. 
babususBalkan memleketlerinin Sergi idaresi, ecnebi tren· 
şanayi, alat ve mahsulatı zıra· )erde de yüzde 25 - 50 arasın-
iyelerinin teşhir edileceği pav- da bir tenzilat temin etmiştir. 
yonlar tahsis olunacaktır. Bul- Ayrı<:a sergiye gönderilecek 
gar hükümeti ve panayır tertip nümunelerden Bulgar büküme-
heyeti Filbe panayırının büyük ti gümrük ve 'l'ize ücreti almı· 
bir raij'bet görmesi için müm- yacaktır. . 

·····•····················· ........................................................... . 

lngiliz deoiz inşaat programı 

Bir sene içinde 82 harp 
yapılacak • • gem ısı 

Donanmanın 
bin kişiye 

mürettebatı 
çıkarılacaktır 

112 

Londra, 3 (A.A)- 1937 se• 1 
nesinin deniz bütçesi tahminleri 
105,065,000 lngiliz lirasına ba· 
liğ olmaktııdır. inşaat proğramı 
mucibince 3 zırhlı, 2 tayyare 
gemisi, 8000 tonluk 5 kruvazör 
5300 tonluk 2 kruvazör, on altı 
muhrip, yedi tahtelbahir ve 
47 tane muhtelif harp gemisi 
yapılacaktır. 

Londra, 3 (A.A)-1937 • 38 
mali senesi bahriye bütçesi 
projesi neşredilmiştir. Bahriye 
bütçesi geçen senekine naza
ran yirmi üç milyon 800 bin 
İngiliz lirası fazlasiyle takriben 
105 milyondur. 937-38 bahriye 
ioıaat programıııa atağıdaki 

gemilerin inşası derpiş edilmiş 
bulunmaktadır: 

Beşinci Jor j sisteminde 3 
saffı harp gemisi, 2 tayyare 
gemisi, 8 bin tonluk 5 kruva· 
zör, 35000 tonilatoluk 2 kru· 
vazör, J sisteminde 16 torpi
do muhribi, 1 denizaltı gemisi 
muavını gemi, 4 torpil gemisi 
3 sahil karakol şalupası, hir 
torpido muhribi ana gemısı, 
bir denizaltı gemilerin ana ge
misi ve muhtelif küçük tekne
ler. Bahriye askerlerinin mık
tan ise geçen seneye nazaran 
10.865 fazlası ile 112.000 kişi

ye çıkarılacaktır. 

Sahife 3 

Müşahitler 
Heyeti dün 
Istanbuldan geçti 

- Raşfmatı J iııcı Sav/ada -
Roma 4 (Ö.R) - Sancaktaki 

milletler cemiyeti müşahitleri• 
nin lstanbula vardıkları ve doğ• 
ruca Cenevreye hareket ettik
leri haber alıomıştır. Ankara 
mahafili bazı Türk harp gemi
lerinin 1 alyaya sipariş edilece
ğini ve mal - bilhassa maden 
kömürü • ihracı suretiyle öde· 
neceği haberini vermektedir.er. 

lstanbul, 4 (Yeni Asır mu· 
babirinden) - Ankara.da do· 
!aşan bir şayiaya göre Kara· 
denizde dost Romen sahillerini 
ziyaret eden hafif filomuzun 
avdetinden sonra donanmamız, 
başta Yavuz olduğu halde bu 
ayın yirmisine doğru, Amiral 
Şükür Okanın kumandası altında 
ltalyan limanlarını ziyaret ede
cektir. Bu haber henüz salahi
yettar makamlar tarafından 
teyit edilmemiştir. 

Paris, 4 (A.A) - Övr ga· 
zetesi pek yakımda Türkiye, 
Irak, Iran ve Afganistan ara• 
sında bir Asya paktının akte· 
dileceğini bildiriyor. Türkiye 
dış bakanı Dr. Tevfik Rüştü 
Aras birkaç gün içinde Bağ

dada ve Tahrana giderek ora
da Afganistan dış bakanına 

mülaki olacaktır. Paktın bu 
seyahat esnasında parafe ve 
Ankarada imza edileceği bildi· 
rilmektedir. 

ANADOLU AJANSININ 
NOTU: 

Ajansın Ankara mahfillerin· 
de yaptığı tahkikata göre böy
le bir paktın bu sene içinde 
imzalanacağı tahmin edilmekte 
ise de dış bakanı B. Tevfik 
Rüştü Arasın bu telgrafla mev
ıuu babso!an seyahatinin kat'i 
tarihi hakkında henüz bir ma· 
liimat yoktur. 

Ditman layihası 
Amerikayı harbe sürük
lenmekten koruyacaktır 

Vaşington, 4 (Ö.R) - Harp 
halinde Amerika Birleşik dev· 
letlerinin muhasamata sürük
lenmemeleri için bir sıra ted
birleri kararlııştıran Ditman 
kanun layihası Ayan Meclisi 
l.arafından çok büyük bir ekse
riyetle kabul edilmiştir, Layi
baııın kanun hükmünü alması 
için şimdı de Mümessiller Mec· 
lisi tarafından tasdik edilmesi 
lizım gelmektedir. 

Mısır 
Kapitülasyonları 

Kahire, 4 (A.A) - Mubam· 
met Mahmut paşanın liberal 
fırkası kapitülasyonların ilgası 
ile yakında Montröde meşgul 
olacak olan konferans dolayı· 
ııiyie aşağıdaki dört noktayı 
teşbit etmiştir. 

1 - Ecnebilerin iktısadi im
tiyazlarının derhal il!(ası, 

2 - Çok mahdut bir intikal 
devresi kabulü, 

3 - Bu devrenin hitıımında 

bir gün müzakerede bulun
maksı:::ın muğlak adli hakimi· 
yetin tesisi. 

4 - Umumi vaziyetin yeni
den tedkiki ve konferanstan 
sonraki direktiflerin tesbiti. 

Konsolosluklar 
tekrar açılıyor 
Paris, 4 (A.A) - Union Re

publiken parlamento gurubu 
generRl Franko İspanyasında 
bir seyahatten dönen senator 
Guatbartio raporunu dinledik· 
ten sonra dış bakanlığından 

bütün ispanyada kouoloslukla
rın tekrar açılmasını ve bunların 
harpten evvel olduğu gibi ça
çalışmalarını istemeğe karar 
vermiştir. 
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sıtmaya birebir sakal tüyü 
Üçüncü Selim zamanında ku

rulan nizamı cedit teşkilatının 
Yeniçeri ocağında isyan uyan
dırdığı günlerde tersane emini 
Hacı lbrahim isminde ve Ebün
nahnahi Zevkai lakabında Pin, 
Ponun birisi idi. 

Yeniçeriler, ortalığı boş bu-
lonca, asmağa, kesmeğe, evle
ri: sarayları yağmaya koyul
muşlardı. 

Yeniçerile•, Hacı lbrabimi de 
aradıkları sırada zavallı Ebün
nabnab, kendi~i Varşovada 

duran Fransa sefiri Seyyid 
Mehmet Emin Vahid efendinin 

ması yüzünden yakalanıp yaka 
paça sokaklara sürüklenen 
Hacı lbrahim, eğlence olsun 
diye kendisine, alemin içinde 
bir fincan kahve verilip içiril
dikten sonra zavallının sakalına 
yapışmışlar, eline ustra alan, 
makas, biçak alan Yeniçeriler: 

- Bunun sakalı sıtmaya bi
re birdir. Her kim bir tüyünü 
yaku biiznillah taala kurtulur 
diye başına üşüşüp, herifi, tü
yü yolunmuş uyuz horostan da
da berbat hale sokmuşlardı. 

Hatta, ustura, makas bulamı
yanların çatır çatır zavallının 1 
Sakalını yoldukları, çenesini 

evine dar atmış, oradan da şüp- kan, revan içinde bıraktıklan 
helenerek bir kayığa binip ve ondan sonra da başını at 
yabsıoın su mahzenine cübbesi- meydanında kestikleri tarihin 
le, elfiyesile sokulup, sır sıklam rivayetidir .• 
su içinde akıbeti beklemişti. Nakleden 
Ama, bir kayıkçının gamazla- TOK DiL ............. 5,;~·"st~-y~di'~~·;·içi~' ~~tk·~•OO•HOO••••H 

Balkanlar artık sulhün 
teminatı olmuştur 

" Büyüklerle münasebatımız iyidir ,, 
- Başta1a/ı birinci sahi/ede - Yugoslavya Fransaya karşı 

Stoyadinoviç bir nutuk soyle· ananevi dostluk hisleriyle meı· 
miştir. Muayyen saatte Kor budur. Bu dostluk kökleşmiş• 
diplomatik üyeleri de yerlerini tir . 
almıştı. Dış işleri bakanı bil- BüyükBrilanya ile münasebetimiz 
hassa şunlan söylemiştir: gayet dostanedir. Biz lugilte• 

- "Dış politikamızın ana reyi cihan sulhunun hadimi ve 
hatları çok açıktır. Gizlimiz hamisi olarak tanıyor ve bu 
yoktur. Herşeyden önce bütün yoldaki hizmetlerini inanla kar• 
insanlığın barışa kavuşmasını, şılıyoruz. 

kavgaların neticelenmesini ve ltalya ile münasebetlerimiz 
makaddes Yugoslav hudutları· dostluk atmosferi içinde her 
nın muhafazasını gözetliyoruz. gün inkişaf imkanları arıyor. 
Biz Lütün Avrupa devletleriyle Ve samimi komşuluk münase-
dostane teşriki mesai arzumuzu batı arasında tebellür ediyor. 
tahakkuk ettirmek için her- Mazideki ihtilaflar artık unu-
türlü çalışmalarımızı genişleti- tulmuştur. 
yoruz. Avrupanın en eski anlaşması 

Beşeriyet tarihi, Cenevre olan Küçük Antant, onaltı se· 
Milletler Cemiyeti kadar bayırlı neden beri barış yolunda kuv-
bir müesseseyi yaşatmamıştır. vetli adımlar atmış, sarsılma· 
Akvam Cemiyetine inanımı:ı: dan devam etmiştir. 
vardır. Üç senelik bir teminata ma-

Muharipl.:rden hiç birine lik olan Balkan Antantı mü• 
düşmanlık duygusu beslemeden essir bir teşekkül olduğunu va 
zecri tedbirlere iştirak etmiş. yalnız insanlığın iyi geçinmesi 
bundan iktisadi zararlar gör- için çalıştığını bütün dünya 
müştük. Milletler Cemiyetine milletlerine anlatmıştır. Bu an-
inanımızı tebarüz ettirmesi ba- tant, Balkanlarda insanlığın 
kımından iştirak ettiğimiz bu vahdetine örnek olmuştur. Bu 
tedbirleri, Cenevrenin kararını anlaşmayı yalnız siyasi mana-
müteakip derhal kaldırdık. sile almak, salim bir fikir ve· 

Akdenizde Italya ve lngiltere remez. Bu anlaşma, muhtelif 
arasında ıstatükonun mubafa- milletlere mensup insanların 
zasını samimiyetle karşıladık. cemiyet içinde ayırd edilme· 
Alakadar bükümetlerin hu hu- den yaşıyacaklarını meydana 
sustaki teminatları bize de vermiştir. 
şamildir. Ankarayı ziyaretim esnasın-

YIL SONQA · [ 
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lngllizceden çeviren : ZIYA NEBi 

Robert yıllarca ayrı kaldığı bir hasretllaine kavu,. 
muş gibi tarih kitabını bağrına basarken : "Vay 

keratanın kızı, dedi. Neler dUşUnmUş ! " 

Elektrıklerı yakmaktan çe-
1.indıkleri için, cep feneriyle 
etrafa göz gezdirmeğe başla

dılar. Dolapları, kütüphan.:yi, 
çekmeceleri ve kitabın ~akla

nılması ilttımali bulunan her 
tarafı aradıkları halde netice 
boş çıktı .. Nihayet yorgun ar· 
gın kendılerini bir koltuğa 
attılar. Robertin canı sıkılmıştı. 

- Mahvolduk, dedi. Na
mussuz bu kitabı herhalde ya· 
nında beraber götürmüş ola
caktır. 

- Öyle ise varın Şirley in 

arkasından Floridaya gitmek 
lazım .. 

- Tabii .. Güneşle beraber 
ilk yapacağımız iş bu olacak .. 

Kalktılar. Robert kulağını 

kapıya vererek dışansnı dinledi. 
Tam çıkacakları zaman Hakkı 
Sabri: 

- Ben de aynı fikirdeyim .• 
Mademki gizli bir maksat için 
bu alçaklığı yaptı, her ihtimali 
ona göre düşünmüştür. Fakat 
planın bir kısmı olmadıktan 

sonra boşuna emek ... 
- Şimdi ne ya aca" ız? .. 

'f'El'tl A811( 

Kahraman havacılarımız şerefine 

Dün gece Kültürparkta 
bir ziyafet verilmiştir 

Dört gündenberi şehrimizin 
kıymetli misafirleri bluunan 
Türkkuşu uçmanları şerefine 
dün gece Fuar gazinosunda, 
C. H. P. başkanlığı tarafından 
90 kişilik bir ziyafet verilmiştir. 

Saat yirmide başlıyan ziya
fette vali ve parti başkanı bay 
Fazlı Güleç, müstahkem mevki 
komutanı General Burbanettin, 
belediye reisi doktor Behçet 
Uz, tayyare alay komutanı al· 
bay hay Şefik, şehrimizde 
bulunan saylavlar, emniyet 
direktörü bay Salabatt n, 
Türkkuşu başkanı yüzbaşı 
bay Zeki, muallim Vecihi ve 
uçmanlardan hay Ali, Ferit ve 
makinist bay Faruk ve birçok 
tayyare subaylarımız hazır bu
lunmuşlardır. 

Süel bandonun çaldığı latif 
havalar arasında çok samimi 
bir şekilde ziyafet geç vakite 
kadar devam etmiştir. 

Ziyafet sonlarına doğru ge-

neral Bürhanettin kısa bir hi
tabede bulunarak kahraman 
havacılarımız şerefine kadehini 
kaldırmıştır. 

Müteakıben filo başkanı yüz 
başı Bay Zeki bir hitabede 
bulunarak bu yüksek misafir
perverliğin Türk havacılığı in· 
dinde bıraktığı derin tesirden 
bahsetmiş, kadehini büyükleri· 
miz şerefine kaldırmıştır. 

En son olarak ayağa kalkan 
Vali ve Parti Başkanı B. Fazlı 
Güleç kısa ve fakat çok veciz 
bir hitabede bulunarak dün
yaya askerliği öğreten asil 
Türk Milletinin havacılığa 
da büyük bir ohemmiyet ver· 
di~ini ve bunda her milletten 
daha fazla muvaffak olacağını 
söylemiş ve Altınordu ve Ata· 
türk şerefine kadehini kaldır
mış, şiddetle alkışlanmıştır. 

Bundan sonra hava birkat 
daha samimileşmiş ve geç 
vakte kadar zeybek ve diğer 
milli oyunlar oynanmıştır. 

Aydın incircileri tela.şta •. 

Bu işi ''T ARIŞ,, in deruh
te etmesi emredildi 

• 
Yirmi bet senelik şerefli bir 

tarih taşıyan Aydın ıncır 
müstahsilleri kooperatifleri it· 
tihadı umumi heyeti toplanarak 
ittihadın tasfiyesine karar ver
miş ve tasfiye muamelAtı için 
beş kişilik bir heyeti seçmiş 
bulunmaktadır. 

Hususi surette haber aldığı
mıza göre Iktııat Vekili Bay 
Celal Bayar son seyahatlerin
de kooperatifler ittihadının 
işini muvakkateıı üzüm kurumu• 
nun yapmasını ve bunun için 
lazımgelen teşkilatın mart so
nuna kadar kurum müdürü ta• 
rafından hazırlanmasını emret
miştir. 

Kurum mart sonuna kadar 
teşkilatı yapacak ve muvak· 
katen idare edeceği İncir satış 
kooperatifleri için bütün hazır
lıklarını bitirecek ve ondan 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
da Balkan antantı misakının 

kuvvetli bir camia olduğunu, 
Ankarada edindiğim intibalara 
mfüıtenit kanaatle iddia edi
yorum. 

Maksadımız anlaşılıyor. Mu
abedelerin basit şekilde tadi
lini kabul edemeyiz. Tek ta· 
rafb bozmaların teblüke teşkil 
ettiğini bildirmekle. bu husus
taki görüşlerimizi açtığımıza 

kaniiz.,, 
Başvekilin nutku sürekli al

kışlarla karşılanmıştır. 

- Bilmem ki. • • Lakin en 
makul hareket, herne bahasına 
olursa olsun vakit kaybetme
den tarih kitabını elde etmek
tir .• 

- Dur 1 Dedi. 
- Ne var? 
- Aklıma bir şey geldi •• 

Gardıroba bakmadık .. 
- Boşuna kendımizi yormı

yalım.. Eminim ki Şirley kitabı 
beraberinde götürdü .. 

- Lakin belki vardır •• Ümit 
bu .. 

Kapıyı kapatarak tekrar içe· 
ri girdiler. 

Gardrobu açtıkları zaman 
Şirley'in yanyana dizilmiş ren
garenk elbiseleriyle karşılaştı

lar. Birdenbire Robertiıı içi 
sızladı.. Hıncını elbiselerden 
almak ister gibi birkaç tane
sini hızla çekti ve buruştura· 
rak yere alb... köşede gazete 
kağıdından böyiık bir paket 
duruyordu. Hatta eliyle yok
ladı ve: 

- Elbise var, dedi. 

sonra vekaletin vereceği emirle 
işe baılıyacaktır. 
Aydın incir Kooperatifleri 

ittihadına mensup ortaklardan 
bazılarının yersiz bazı endişeler 
izhar ettikleri de teessürle 
duyulmuştur. Bu zevat, Ku
rum işi idareye başladığı 
takdirde gerek Amerika ve 
gerekse Avrupada organi-
1esi olmadığı için bütün mal
ları ihraç edemez, zannetmek
tedirler. 

Halbuki bu çok yersiz bir 
iddiadır. 

Kurumun Avrupanın bir çok 
yerlerinde reprazanlanlan ol
duğu gibi olmıyan yerlerde de 
bunu temin etmek kuram için 
çok kolay ve basit bir iştir. 

Bilhassa hükümete bağlı ola
cak bir teşekküle gerek Avru· 
pa ve gerekse Amerikada ku
rumun reprazanta teklifini ka
bulil birçok kimselerin cana 
minnet bilecekleri muhakkaktır. 

Kurum yapacağı hazırlıkla 
istihsali.tın yüzde kırk beşini 
işletmeğe muvaffak olacak 
ve bu iş için ittihadın buradaki 
işletme hanı ile Ödemiş ve Or
taklardaki tesisatından a:ıami 
surette istifade edecektir. 

lttihadın Amerika ve Abnan
ya ve lsviçredeki organizasyo
nu çok kuvvetlidir. Yalnız 
Fransa ile lngilterede yeni ve 1 
kuvv1:ıtli reprazantanlar bul
mak mecb.ur:yeti başgösterece• 
ği zannedılmektedir. 

- Ne olursa olsun, açalım. 
Paketi yırttıkları zaman, hay

ret ve sevinçle karışık bir 
halde kendilerinden geçtiler. 
Tarih kitabı birkaç kat elbise 
içine biç belli olmıyacak 
ve şüpheyi celbetmiyecek 
bir şekilde sarılmış ve üzerine 
de Amerikan bezinden bir ku
maş gc:çiribnişti. 

Robert yıllarca ayn kaldığı 
l.ir hasretlisine kavuşmuş gibi 
kitabı sevinçle bağrına basar
ken konuştu: 

- Vay keratanın kızı bel, 
Neler düşünmüş .. insan hırsız· 
lık mektebinden diplomalı olsa 
hu kadar marifeti becermek 
aklına gelmez .. Gelmez amma, 
bizim de elimizden hiçbir şey 
kurtulmaz .. 

Hakki Sabri de büyük bir 
hayrete düşmüştü: 

- Vallahi doğrusunu ister
sen, Robert, dedi.. Şu dakika
ya kadar hala bir türlü Şirleyin 
böyle bir hırs;zlığa tenezzül 
edece "ine inanmı\•ordum~ Sen 

Avusturya 
Krallı§ın iadesi teşeb· 
bUsUnde bulunmıyacak 

Paris 4 ( Ô , R ) ..._ " Pelit 
Journal " Avusturyada Krallı
ğın tesisi meselesi hakkında 
şunları yazıyor : 

Restorasyon için Avusturya• 

Arşidiik Otto 
da dahili şartlar müsait ise de 
harici şartlar henüz yaratılma· 
mıştır. Avrupanın ve Fransa· 
nın Avıısturyada rejimin kuv
vetlenmesinde şüphesiz men· 
faatleri vardır. Fakat krallı· 
ğın iadesi halinde Almanların 

teşebbüs edebilecekleri bir 
kuvvet darbesinin önüne geç
mek için bütün devletlerin tam 
olarak anlaşmaları lazımdır. Bu 
sebepledir ki Schusbnig şim

diki halde krallığın iadesi te
şebbüsünden çekinecektir. Zira 
bilir ki dikkatsiz bir hareketin 
neticesi Avusturyanın Alman
vaya bağlanması olacaktır.Hal
buki Avusturyada şimdiki reji
min ancak bir intikal rejimi 
olduğunu gözden kaçırmamak 
lazımdır. 

Londra, 3 ( A.A ) - Daili 
Mail gazetesinin bildirdiğine 
göre Avusturya kral taraftar
ları başvekil Şuşnig nezdinde 
kraliyetin derhal iadesi için sıkı 
teşebbüslerde bulunmuşlardır. 

Kraliyetçiler Habsburgların 
yeniden tahta getirilmesi şimdi 
derhal yapılmazsa bilahare 
gayri kabil bir hale gelmesinden 
korkmaktadırlar. Halbuki bu 
gün küçük antantın bu mese
leye karşı muhalefeti daha 
zıyade gevşemiş bulunmaktadır. 

Adliye yangını 
Geçenlerde adliye binasının 

kalörifer dairesinde zuhur eden 
yangın başlangıcına, dikkatsiz
lik ve tedbirsizlik neticesi ola
rak sebebiyet vermekle maz
nun bulunan adliye mahzen me· 
muru bay Fehmi hakkındaki 

tahkikat bitmiş ve kendisi as · 
!iye ceza mahkemesine veril
miştir. 

.l\1enemende bir yangın 
Menemenin Mermerli mahal

lesinde Azizin evinin alt ka
tındaki fırından yangın çıkmış· 
sa de söndörülmüştür. 

onu benden daha iyi bilirsin 
tabii.. Yüzündeki asaleti ve 
sözlerindeki masumiyeti düşün
dükçe insan adeta çığırından 

çıkacak .. Kısa bir zaman için
de ona öyle büyük bir itimad 
beslemiştim ki ... Dünyada neler 
oluyor yarabbi.. 

Robert cep fenerinin yar
dımıyle yazı masasına doğru 

ilerledi ve eline geçirdiği 
bir kağıda şunları yazdı: 

"Çocuğum! 
A~zm daha pek süt koku· 

yor. Yapmak istediğin alçaklığı 
muvaffakıyetle sonuna kadar 
devam ettirebilseydin seni cid
den tebrik etmekten kendimi 
alamıyacaktı:n .. Fakat görüyor
sun ki herşeyi ağzıaa yüzüne 
bulaştırdın . .,, 

,,Tarih kitabını çalmaktaki 
maksadını bir türlü anlıyama
dıksa da, bunun altında gizli 
maksat ve ihtırasların saklı 

olduğu pek aşikar .. Lakin öyle 1
1 saçma bir ihtırasa kapılmışsın , 

ki kahkahalarla gülmemek kabil ı 
değil.Sen in bu kadar kuş beyinli 
bir kız olduğunu asla aklıma 

s Marı ıs;sl' 
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Eşeklik ne olacak? 
- Kınalı boyalı tomat... Mor 

mor patlıcan ... Elma gibi soğan. 
marul gibi ispanak... ilah .. 
Sormağa hacet yok. Her gii0 

sabahtan akşama kadar, baştı 
manavlar ve sebzeciler olınak 
üzere, mahalle sokaklarından 
geçen merkepli satıcıların ber 
günlük destanlarıdır! 

Ne için hep eşekliler böyle 
şiirli!, teşbibli söyliyorlar da 
sırt manavları bu zarafeti gör 
teremiyorlar?. Acaba o uzuıı 
kulaklı mahlukların verdiği 
ilhamdan mı! 

Hamallar gibi, şehirlerden 
merkepler de kalkıyor. 

Hamallar kalkınca haınallık 
ta tabiatile kalkar. Lakin mer· 
kepler kalkınca "eşeklik" kal· 
kar mı? 

Bildiğim bir manav dükki• 
nında hem alışveriş ediyor, 
hem bu meseleyi görüşüyor· 

dum • 
Bu aralık dükkan kapısının 

önüne kılık kıyafetleri düzgün, 
kıravatlan süslü iki müşteri 
geldi. Kilosu yedi buçuk ku• 
ruşluk ucuz patates ile oniki 
buçuk kuruşluk yarı çürük 
elma pazarlığını on dakik• 
bitiremediler. Patatesleri, elma· 
lan ellerile yokladılar, evirdi· 
!er, çevirdiler. Ve nihayet al· 
madan gittiler. 

Bir halk filozofu olan manav 
onların arkasından baktı, sonra 
bana döndü: 

- Hala eşeklik kalkar oıı 
kalkmaz mı? Diye soruyorsun· 

Dedi. Tam bu aralık dükka· 
na komşu lokantanın garsonll 
geldi. Su tenekesini istedi. 
Öyle bir tavırla aldı tenekeyi 
ve öyle bir yürüyüş yürüdü ki 
salatalık marullar ile kuzu kes· 
tanesi seleleri yerlere saçıldı. 

Manava baktım. Başını sal· 
lıyordu. 

Gülerek giderken, yirıni 
adım kadar aynlınca arkam· 
dan gelen ve önüme geçınek 
istiyen biri omzuma öyle çarptı 
ki üstüme düşmesinden korkup 
dıvar dibine kaçtım. 

Bunlar her halde öbürleriıı· 
den daha nezaketli idiler . 

'I' C> :ıp'CJ'"-.Z:. 

Hayvan kesimi 
lzmir mezbahasında şubat 

ayı zarfında 693 karamallr 
2291 dağlıç koyunu, 55 keçi, 
4008 kuzu, 20 oğlak, 79 ınaıı· 

da, 408 öküz, 394 inek, t73 
dana. 9 malak, 13 deve ve 11 
domuz olmak üze~e 8154 bat 
hayvan kesilmiştir. 

Bornova mezbahasında mub· 
telif cins hayvanlardan 49S 
baş hayvan kesilmiştir. 71"' 

bile getirmemiştim . . Bir de 
kendi kendime ben acaba bU 
kızla mes'ut olabir miyim, d.i· 
ye düşüniiyordum. Senin içın 
ne zengin ve renkli hülyalar 
kurmuştum .. Şimdi bütün buıı· 
ları hatırladıkça yüzümün kı· 
zardığını hissediyorum .. 

Artık herşeyin üzerine kahll 
bir perde çekildi. .. 

Müsaaden olmadan 
girdiğimiz için Hakkı 
ile beni affedeceksin tabii. · ; 
Hertarafı altüst ettik, fak.~ 
hiçbir şeyine elimizi sürıııed•k: 
Yani bunu söylemekten "'.a·:ıı 
sadım, Allaha şükür bıı• 

0 
1. . . k' k d uıu e ımız senın ı a ar .• 
değildir. Geri döndüğünde e~. 

1 ı . . d e eks• ya arını yer ıyerm e v yııl• 
memiş olarek bulacaksın. 
nız tarih kitabı müstesna··. e• 

Allaha ısmarladık de~•Y el' 
cegım. Sana bir fenalı p.Uş• 
yapmak istemem. Yalnız 
hından bul kafi ... ,, bert 

Ro ..-
- [lı lır>I"' 
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Madridin c 
Asiler iki martta Madri 

haber vermekle tekra 
Paris, 4 (Ö.R) - Gazete

cileri kabul ede.o Madrid ku
nıandanı general Miaja asilerin 
Madrid cenubunda Jorama 
cephesinde şıddetli hücümleri
nin püskürtüldüğü ve cumhu
tiyet kuvvetlerinin harp kabi
liyetlerini tekrar isbat ettikle
rini söylemiştir. General Sevil 
radyosu Spaokeri Bayan Ko
rominanm nasyonalist kuvvet
rin 2 Martta Madride girecek
lerini evelden haber vermekle 
tekrar yaoıldığını ilave etm:ş
tir. 

00 
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Nasyonalistler ise Jarama 
cephesinde hilkümetçilerin bü- Frankonun askuuri Malag-adan Madtide sevkol11nt1J•orfar 
cumlarının seyrekleştiğini bildi· çıkmıştır. 1 tahliyesinden sonra ric'at yolu 1 zaruri ihtiyaçlar pek bahalı 
riyorlar. Bunlara göre Valansia Paris, 4 ( Ö.R} - Almeria- asiler tarafınctan kesilmişti. Ta- satılmaktadır. 
yoluna bakim mevzileri takviye den bildirildiğine göre, Hükü- burun başında olan albay 3 Roma, 4 ( Ö.R) - Paristen 
etmiş olan asiler şimdilik bu met kuvvetleri Rozone ve hafta devam eden mücadele- bildirildiğine göre milli müda-
İstikamette daha ziyade ilerle- Monte mıntakalarında hücum- den sonra asi hatları arasında faa nezareti, ispanyada Toledo 
tnek fikrinde değillerdir. Gua- larına devam etmektedirler. bir yol açarak askerlerini Cum şehrinde Alkazar kalesini cum-
da Joraha cephesine inen bü- Fakat neticenin şimdiden tayi- huriyetçiler arasına geçirebil- huriyet kuvvetlerine karşı mü-
lün yolJar asi tayyareler tara• ni imkansızdır, zira hareketler miştir. dafaa etmiş olan albay Macba-

f d k L d 4 (ö R) daya bir "şeref kılıncı,, vermek 
ınclan bombardıman edilmek· evam etme tedir. Başkuman- on ra, · - " Daily i 

d ı k T h maksadiyle spanyaya geçmek 
ledir. Herşey Madrid cephe- an ı vaziyetten memnun olup elegrap ,, gazetesine göre, isteyen sağ cenah gazetecile-
sinde harp faaliyetinin yeniden müdafaanın tam muvaffakıyetle ispanyada gerek cumhuriyet- rine pasaport verilmemesini 
canlanacağını gösteriyor. neticeleneceğine kanidir. Dün çilerin, gerekse nasyanalist· dahiliye nezaretinden istemiştirl 

Roma 4 ( Ö.R ) - Londrada Karabina taburu yüz kadar )erin ellerinde bulunan şehir- Sağ cenah gazeteleri bu ted-
ç1\,an " Daily Telgrapb 

11 
ga- neferle Almeriaya gelmiştir. lerde açlık hissedilmektedir. biri tenkid ederek bunu bita-

ıete.sinin bi.ldirdiğine göre V ~- Bu tabur Ma~aga mınt~kasında Günde şahıs başına 3?~ gram raflık kanununun çok taraf ki· 
lensıada yıyecek fıkdanı yu· harbetmekte ıken şebrın Cum- ekmek ayrılması nazarıdır. Ha- rarıa bir tefsiri suretinde gös-
ıünden gürültülü hadiseler huriyet kuvvetleri tarafından kikatte ekmek ve diğer birçok teriyorlar. ................................................................................................................................................................................. 

Ruzvelt beyanatta bulundu Almanyanın dahili vaziyeti 

Alman Halk cephesi 1941 de siyasi hayattan 
yavaşça canlanıyormuş çekileceğim doğrudur 
Bu gizli teşebbüsün şimdiden 

yüz binlerce azası varmış .• 
" Amerikayı Lincolne'in bıraktığı 

halde brakmak istiyorunı ,, 
~---~----__....-.......... --.... _______ ___ 

Vaşington 3 ( A.A ) - B. Paris 4 (Ö.R)- Meşhur Al
ınan muharriri Heinrich Mann 
Tuluzda çıkan "Depeche,. ga
zetesinde Almanyanın dahili 

!fitler ve aıkadaşları 
Vazıyeti hakkında dikkate çok 
değeri olan şu malumatı ver
mektedir. Yazının başlığı şu
dur: "Alman halk cephesi mu
~alefeti yavaşça kuruluyor,, Mu-

arrir diyor ki: 
h Demokrat memleketlerin ta-

ayyü! edemiyecekleri kadar 
Vahim güçlükleri atlatbktau 
sonra Almanyada işçilerin he
~e~- bi~leşmiş oldukları bugün 
. at ı bır hadisedir. Bu kadro 
içinde demokrasi dostu burju
~a mahfiller de çahşmaktadır
dar. Bu gizli te~ekkülün şimdi-

cn yüzbinlerce azası vardır ve 
tnilyonlarca kişi, menfada ol
ltı•kla beraber kendilerine Al
~anyanın şimdiki hakimlerin· 

en daha yakın olan bu hare-

ketin şeflerine ümit bağlamış· 
!ardır. 

Bunların beyaonemeleri o
kunmakta ve Nazi hükmü al
tınde muhalefete vücut veren 
melodları tekip edilmektedir. 
Aldatılmış olan millet vaziyeti 
aydınlık göreceği zaman de
mokrasi Almanyada canlana
caktır. Şimdilik demokrat dev· 
letler Almanyada tolaliter 
( loptan salahiyetli ) devletin 
kudreti hakkında görünüşe 
kapılarak aldanmamalıdırlar. 
Faşist aleyhtarı muhalefet Al
manyada görüldüğünden daha 
kuvvetlidir. 

Londra, 4 (Ö.R) - Simdiki 
halde Berlinde olan ve 8. Hit
lerle görüşmekte olan Von 
Ribbentropun yakında Londra-

ya dönmesi beklenmektedir. 
Alman sefirinin yeni bir Lo
karno paktı için İngiliz hüku
metile müzakereye girişmesi 
beklenmektedir. 

Ruzvelt dün gazetecilere ber 

yanatında Nevyork Times ga· 

zetesinde Pazar günü kendi 
tasavvurları bakkmda intişar 

eden yazının kendisi tarafın

dan yazılan beyanata uygun 

olduğunu, ildnci cumhur baş

kanlığı müddeti bitince yani 

1941 de siyasi hayattan çeki
leceğini ve fakat memleketi 
vaktile cumhur başkana Buc-

ban::ının halefi Lincolne bırak· 
ttğı halde bırakmak iste
diğini söylemiştir. 

B. Ruzvelt büyük ve zor 
meseleleri tamamen hal!ede

memiş olmakla beraber bun
ları halefleri tarafından tama

men halledilebilecek bir hale 
getirmiş olduğunu söylemiştir. 

Cumhur başkanı kendi ısla
hat kanunlarının mürteci ha-

kimler tarafından tesirsiz hıra-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yugoslavyada Komünizmle müca
dele için ciddi tedbirler alınıyor 
Belgrad, 4 (A.A)- Dahiliye nazırı B. Korchetz Yugoslavya 

siyasi zabıtasının komünist unsurların tabrikatına karşı daha 

büyük bir faaliyet gösterebilmesi için asrileştirileceğini beyan 
etmiştir. 

B. Korchetz, Komünist propagandasın;n geçen sene Yugos

lavyada pek ziyade inkişaf etmiş olduğunu kaydetmiş ir.Dahiliye 

nazırı memlekette bulunan ve en ehemmiyetlisi Zagrepteki 

teşekkül olan gizli komünist te~ekküllerinin bir listesini oku
muştur.Zagrepteki teşekkül Viyananın gizli komünist merkezinin 
bir şubesidir. 

kılmamasının emniyet altına 

alınmasını ve keza hükümetin 
istihsali tanzim edebilmesini, 
fi::ıtler üzerinde kanunsu7. mu-

Roosevelt 

amelata, spekülasyona ve sos· 
yal terakkinin düşmanı olan 
patronlara karşı hareket ede-

bilmesini ve amele ile patron· 
ların müsavi şekilde müzakere 

masasına oturabilmelerini iste
mektedir. 

Vaşington, 3 (A.A) - Meclis 
bütçe komisyonu önümüzdeki 

yılın deniz bütçesini tasdik et

miştir. Bütçe ' şimdikinden 
35,870,0()0 eksik olarak 5 mil
yar 265,555,428 dolardır. 

Yeni inşaat arasında 397 tay
yare, 2 balon, 8 distroyer ve 
4 denizaltı gemisi vardır. Keza 
zırhlı 3 tayyare gemisi 11 kru

vazör 48 distroyer ve 16 de
nizaltı gemisi inşasına devam 
Prti}P.cektir. 

abinesi ıo ~e kii 
çok kuvvetli g ·· r ··nü yor 

··--Vergi tahsilatında göı·ülen salah, 
alakadarları memnun etti 

Paris, 4 (Ö.R) - .. Allah 
Fransız mıdır?,, adlı eser!e bü· 
yük bir şöhret kazanan ve 
şimdi "Frankfurter Zeitung,, un 
Paris muhabiri olan B. Siebur 
gazetesinde Blum kabinesinin 
mevkii hakkında mühim müşahe
deler neşretmektedir. Fransada 
nazi partisinin propagandacısı 
telakki edilen bu gazeteci 
Blum kabinesinin mevkiinin 
çok lrnvvetli olduğunu l<ayde· 
diyor ve diyor ki: Frangın 

Poancara tarafından istikra· 
rından beri hiçbir hükümet 
Fr:rnsada bu derece kuv
vetli olmamıştır. Umumi 
efkar B. Blum'un yerine geçe
cek başka bir şahsiyet bulu
namıyacağa kanaatindedir. Zira 
bugün Fransada iki şeye ihti
yaç vardır. Halkın emniyeti ve 
sermayenin emniyeti .• 

1llum sermayenin emniyetini 
kazanabilir. Fakat şımdiki mu
halefetin balkan emniyetini 
kazanması daha güçtür. 1934 
senesi 6 şubatta Fransada par
lmantarizmin sonu gelmiş gibi 
görünüyordu. Nasıl ki 1936 
Ağustosunda da bir komünist 
kuvveti darbesi bekleniyurdu. 
Blum buna rağmen vaziyeti 
iade edebildi. Buda gösterir ki 
Franııada ananevi kuvvetler 
tükenmiş ulmaktan uzak 
değildir Halk BJum'un bu 
vaziyetini gözönünde tutmak
tadır ve diğer memleketler de 
buna lakayt kalamazlar. Esa
sen Fransada sosyalizm daha 
geniş bir esas üzerinde milli 
bir hükümetin çekirdeği olacak 
vaziyettedir ve sosyalist partisi 
Fransanın en büyük partisi ol-

mağa haı11fanmaktaır. Elde edi
len neticeler ehemmiyetsiz de
ğildir, işsizlik azalmıştır. Ev-

B. Blum 

velce yalnız kısmen iş bulan 
yüz binlerce işçi şimdi tam 
randman halinde çalıştmliyor. 
Tasarruf sandıklarında mevduat 
armakta ve vergilerin tahsilatı 
çoğalmaktadır. Yeni müessese· 
ler açılmiş ve bunlara yeni ser
mayeler konulmuştur. 

Paris mahafili bu makaleyi 
memnuniyetle ikaydediyorlar ve 
şimdiye kadar yapılan propa· 
gandaların aksine olan bu ya
zıların Almanyaya hakikab bil· 
direccğini umuyorlar. 

ilk maddeler tevzi için 

Kurulan komite 
Cenevrede toplandı 

Alnıaııya ve ltalyanın hazır bulunıııanıası 
koıuiteni~ ehenııniyetini &zaltınaktadır. 

Lo?dra, 4 .~0.R)- ilk mad- ziyade alakadar olan ve isteyi-
delerm . t~vzıı meselesini mü- ci vaziyette bulunan Almanya 
zakere ıçın kurulmuş olan yeni ve Italyanın hazır bulunma-
beynelmilel komite Cenevrede nıası komitenin ehemmi t' • 
·ık · · ye mı 
ı ıçtımaını yapmıştır. it kt d R aza ma a ır. omanın ma-

Komitenin telkinleri arasın- yıstan sonra, Mısırın Milletler 
da şunları kaydetmek la
zımdır. ilk maddelerin tevzi· 

ini koatrol etmek üzere bey· 
nelmilel bir kontrol teşki
Jatinın yaradılması, ilk madde· 
lerin emtia ile mübadele sure
tilc tedariki için beynelmilel 
bir anlaşma ve müstemleke
lerin kıymetlendirilmesi için 
beynelmilel kumpanyalar teşkili. 

Bununla beraber bu işte en 

Cemiyetine kabulünü müzakere 
jçin toplanacak fevkalade asam
ble içtimada Habeşistanın Mil
letler cemiyetinde temsiline ni
hayet verc:cek bir karar ittiha
zını müteakip komitede kendi
ni teme.ti! ettireceği umuluyor. 

Almanya ise sömürgeler mes· 
elesi hakkında önceden bir an
laşma hasıl olmadıkça komite
iştiraki reddetmektedir. ............ 

Romanyada kilise !Kanada Başvekili 
Bükreş, 4 (A.A) - Mezhep- Londra, 4 ( A.A ) - Ka-

ler nazın Romen kilisesi pal- nada Başvekili B. Machenzie 
riğine bir tezkere ğöndererek King pekyakında Vaşingtona 
kilisenin siyasetle katiyen meş- giderek Cumhur Başkanı Ruz-
gul lllmaması lüzumunu bil- veltin misafiri olacağını bildir-
dirmiş ve bu tebligatın icap miştir. 

edenlere yapılması için Sinod Bu mülakat esnasında ikl 
meclisinin derhal içtimaa da- memleket arasındaki ekonomi 
vetini emreylemiştir. münasebeUerinio görüşüleceği 
Bükreş, 4 (A.A)- Milli parti zannedilmektedir. 

mensupları bugün parlamen-
toda üniversitelerin kapatılma- Y ı)dırını isabetile öldü 
sını şiddetle protesto etmiş
lerdir. Bu yüzden ekseriyet 
hükümet partisi meb'usları ile 
aralarında gürültülü sahneler 
ofmustur. 

Menemenin Seyrek köyüle 
Kesik köyü arasında koyun ot
latan Niyazi kahyanın çobanı 

B, Nezire yıldırım isabet ede
rek ö!müştür. 



sanlte & 
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iman yada harp ekonomisi 
'Harp halinde her fabrikanın istihsa
latını ne kadar arttırabileceği sıkı 

tedkikatın mevzuu olmuştur 
" Banker ,, lngiliz 

mecmua5ı bugünkü Al-
manya hakkında mühim 
bir reportaj neşrediyor. 
Bunda Almanyanın harp 
hakkındaki ekonomik 
hazırlığı, müesellah kuv
vetleri ve fenni faaliyeti 
anlatılmaktadır: 

Alman teşkilatı harbın 
ekonomik hazırlık saha-
sında hayret verici işler 

görmüştür. Her fabrika, 
harp halinde istihsalatı
nın ne derece artabile
ceğini ve işçiierinden ka

çının ve hangilerinin se
ferber edilebileceğini ta
yin için sıkı tetkikatın 

mevzuu olmuştur. Harp 
halinde zirai emlakin 
kolektivist (müşterek iş) 
esası dahilinde işletil

mesi için bir plan ha
zırlanmıştır. Böylece iki 
çiftliğin işçileri harp ha
linde beş çiftliği işlet

meğe yetecektir. Harp 
haliHiçin tetkik edilen 
projelerin dikkate değer 

·.~·. ~ 

noktası şudur: Harp halinde 
Alman halkı elbise satın almı

yacak, mevcutlarile geçinecek
tir. Zira dokuma ve kumaş 
fabrikaları harp malzemeleri
nin imali için kullanılacaktır. 

Almanyada ordunun vaziyeti 
bilhassa dikkate değer. Ordu 
tayyarecilikten daha az rol 
oynıyor. Bunun sebepleri siya
sidir. Ordu müstakil bir teşek
küldür. Nasyonal sosyalizme 
muhalif olarak da harekete 

' 

iki motörlı2 tayyareler 
tamamile muktedirdir. Halbuki 
tayyarecilik General Göring'in 
idaresi altındadır ve nuyonal 
sosyalizmin aleti olabilir. Bu 
sebeple harp patlarsa General 
Göring siyasi diktatör olacak
tır. Böylece ispanyada Al
manyanın ilk müdahalesi 
tayyare, tayyareci ve hava 
müdafaa topu göndermek 
suretile olmuştur. Ordu ve do
nanma ise, malüm olduğu üzere, 
muhalefet etmişlerdir. 

-27-
Artık seni aldatmaya muktedir değll'lm, defterim .. 

Hastalığım nüksetti 

Kızım, sizinle uzun uzadiye 
görüşmedim. Ooa büyük fena· 
lık yaptınız. Hareketinizle 
mahvoldu o .. Onun için haya
tın manası kalmadı. Şimdi ne· 
rede olduğunu bilmiyorum. Ha
yatını ifna ettiniz. 

Ağlıyordu ihtiyar kadın •• 
Sanki ıeöğsüm sıkılıyordu. Sor· 
dum ona: 

- Valide hanım, dedim. Si
ze nasıl faydalı olabilirim. Onu 
nasıl buluruz. Ben hala onÜ se
viyorum. Eğer beni affetmiye 
razı olursa .• 

- Zannetmem kızım .• O, yu-

va bozmıya razı olmaz .. 
- Hangi yuvadan bahsedi

yorsunuz siz .. Ben yalnız onu
num .. Hayatta ondan başkasını 
sevmedim ki .. Ben onun için 
bir anda her şeyi feda ederim. 

- 29 llkk/inıın -
Ne Müthiş gece.. Beynim, 

vücudum ateşler içinde yanıyor. 
Onu görür gibi oluyorum. Ar
kasında siyah bir kışlık palto 
var .. Yakasını kaldırmış, taze 
bir mezarın önünde bir heykel 
hissizliğiyle duruyor. 

Aceba neden ağlıyor, kime 
ağlıyor. Sakın, sakın sevgilisi
ne mi? 

Buna rağmen Alman 
tayyareciliği - bilhassa 
ispanyadaki hareketin
den anlaşıldığı] üzere -
mükemmel değildir. Bu
nun sebebi de şudur ki 
teslihahn acele ile yapıl· 
ması ve yeni silahların 
planları süratle hazır
lanması sebebile yeni tip 
tayyarelerin büyük mik
tarda siparişi önceden 
kafi miktarda tecrübe 
yapılmaksızın verilmek-
terdir. Bu sebeple birçok 
tayyareln ve avcı tayya
releri beklenilen derece· 
den aşağı çıkmıştır. is
panyadaki "tecrübe hı.r
binde., Alman tankları 
ve diğer modern silahları 
için de ayni hal hasıl 
olmuş ve bunlar Alman 
erkanıharbiyesinin ümit
lerini teyit edememişler
dir. Meşhur "Cep kru
vazörleri., de zaif nokta
lar sröstermişlerdir. 

Bunlardan " Graf 
Spee., ve "Kolonya., ay
lardanberi lspanyol su· 

larında bulunuyorlar ve ha
reket üslerinden uzak mesa
felerde uzun müddet denizde 
kalmak tecrübesinden muvaf
fakıyetle çıkmamışlardır. Hatta 
bazı gazı::telerin bildirdiklerine 
göre ispanyada harp silahla
rını tecrübe ettikten sonra Al
manya bütün teslihat progra
mını yeniden gözden geçirmek 
ve ihtiyaç halinde harp maki
nesini değiştirmek tasavvurun• 
dadır. Almanyanın bir müd.det
tenberi harpçı tahrikleri bıra-

Çıldıracağım şimdi.. Gücüm 
yettiği kadadar bağırıyorum: 

- Ümit, Ümit .• 
Kapı açılıyor. içeriye giren 

gölge soruyor: 
- Ne var hanımfendi, neden 

korktunuz? 
Gözü.nü açıyorum •. Oda hiz

metçisi Zümrüt karşımda.. He
candan nefes nefese koşmuş .• 
Soruyor bana: 

- Beyefendi soruyor, ne ol
dunuz diye.. Kapının önünde 
haber bekliyor. Kendilerine ne 
cevap verebilirim. 

- Ne münasebet kızım .• 
Kim bağırdı. ' 

- Siz bağırmadınız mı? 
- Hayır, beni yalnız bırak 

kızım. Birşey yok burada? . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
Sabah, şafak söküyor. Ka

pımda bir dokunuş •. Ve başka 
neviden bir ses : 

- Seniha, girebilirmiyim kı
zım. 

Nihat.. Ah ne istiy_or a_caba. 

s Mart , ...... 7 

Denizlide köycülük 
Denizlinin Eskihisar köyünde bir 

ağaç dikme bayramı yapıldı 
Atlıspor kulübü faaliyette 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Denizli, 3 Mart (Özel) -

Halkevi köycülük komitesi 
Denizliden beş kilometre me
safedeki Eskihisar köyünde 
bir ağaç dikme bayramı tertip 
etmişti. Halkevinin bütün ko
mite azaları, dağcılık ve yürü
yücülük kulübü üyeleri yayan, 
bisikletçiler bisikletle, atlıspor 
kulübü üyeleri atlarla, bir kı
sım halk ta arabalarla mez
kur köye giderek tespit edilen 

alanda toplanıldı. Bütün köylü 
de orada hazırdı. Denizli ziraat 
bahçesinden köycülük komitesi 
tarafından alınan fidanlar da 
götürülmüştü. Köylümüzün ha
zırladığı çukurlara törenle muh
telif fidanlar dikildi. Eski!ıisar ağaç dıkme 

1 

Denizli Atlıspor kulübü üyeleri Eskilıisar gezisinde 
Bu münasebetle Köycülük Jümüzü memnun etmiştir. Bu 

komitesi başkanı Ahmet Akşit, törenden sonra Halkevimizin 
Halkevi bı.şkanı Esat Kaymakçı Dil, Tarih, komitesi o köye 
ve köylü namına da bir genç yakın (Laodikya) harabelerine 
köylünün kalkınması hakkında giderek tetkikat yapmıştır. Sos-
söylevler verdiler. Bu arada yal yardım komitesi üyesinden 
Halkevinin bandosu da fasıla Dr. Bay Süzan Güney köylü-
ile neşeli parçalar çalarak köy- nün hastalarını meccanen bak-

bayramında bulunanlar 
mış ve reçeteleri vermiştir. Köy
cülük komitesinden tavukçuluk 
üzerinde mümaresesi olan lb
rabim Saraçoğlu ev ev dolaşa
şarak bütün köy tavuklnrının 

cinsleri hakkında tetkikat ya• 
pılmış, iyi cinsler yetiştirilmesi 
hakkında öğütler vermiştir. 

Yine köycülük komitesinden 
baytar A. Rifat Haznadar köy
lünün hasta hayvanlarını bak
mış, hayvan bakımı ve yetişti
rilmesi hakkında bir çok Ö· 

ğütlerde bulunmuştur. Müze 
ve sergiler komitesi d~ orada 
bulunan harabelerin fotoğraf

larını almıştır. Ağaç ekme 
bayr:.mı çok neşeli geçmiştir. 

Köylü şehirlilerin kendileriyle 
ilgilenmesinden çok memnun 
kalmıştır. Akşam üzeri aynı 

kafile aynı vesaitle Denizliye 
dönmüşlerdir. 

- · Sonu 7 inci sa!ıi/ede -
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karak karici siyasetinin şivesini ı nı hububat istihsalinin yüz- İngiliz mecmuası hesabına ya-
umumi olarak değiştirmesinin de altmış, şeker istihsalinin pılan tetkiklerin umumi netice-
sebebi de bu olsa gerektir. yüzde 40 artmasını gaye bili- leri şunlardır: 
Diğer taraftan Almanyada tay- yor. Fakat şimdiye kadar istih- Almanyada müthiş harp mal-
yare istibsalatı talim görmüş sal artacak yerde azalmıştır. zemesi stokları kurulmuştur. 
tayyarecilerin sayısından çok Bunun sebepleri şunlardır: Bunların emsaline dünya tari-
fazladır. 1 - Nasyonal sosyalizmin hinde tesadüf edilmez. Fakat 

Alman milletine gelince: Nas- ıslahatçıları ziraat işlerine pek harp malzemesini teşkil etmek 
yona! sosyalizmin hulyası Al- vakıf değillerdir. 2 - Alman için Almanya bütün parasını 
manyayı zirai bakımdan ken- çiftçileri pek ferdiyetçi olup sarfetmiş ve bütün kaynakla-
dine yeter yapmaktı. Halbuki bükümetin zirai proğramımn rını tüketmiştir ve artık yeye-
şimdiye kadar yapılan tecrü- tatbikine o kadar yardım etmi- cek veya harbın devamı için 

yorlar. Bunların zannettiklerine lüzumlu olan diğer maddeleri 
beler, çok masraflı olduğu hal-
de, semeresiz kalmıştır. 

1932 
göre zirai birlik planı küçük satın alacak parası kalmamış-
işletmelerin tasfiyesi ve yerine tır. Bundan çıkan netice şudur: 

den beri zirai yeterliğin tahak-
kuku için verilen tahsisat 

400 
Rus sisteminde kolektivist iş- Almanya -kısa müddetli olmak 

bin lsterlin lirası kadardır. letme rejiminin ikamesi neti- şartiyle- bir harbı muvaffakı-
cesini verecektir. Bu sırada yelle yürütebilir. 

Diğer fiat farkı suretyle Al- hiçbir netice alınmaksızın bir işte bunun içindir ki altmış 
man milleti .ziraata . bir milyar milyar lira sarfedilmiştir. Al- milyon insan sulh halinde ya-
iki yüz mılyon !ıra ödemiş, manyada iaşe seviyesi yüzde şıyorlar. lngilizlerin böyle bir 
yani masraf yekünu bir mil- 20 aşağı düşmüştür. En ziya- sulh içinde yaşamağa mecbur 
yar altı yüz milyon liraya de zenginler bunda!l müteessir kalmalarından tanrı bizi ko-
çıkmıştır. Zirai yeterlik pla- olmuşlardır. rusun. 

Ona nasıl cevap vermeli.. Ne 
söylemeli kendisine.. Sesleni
yorum: 

Hayret, o da uyumamış •• 
Gözleri kıpkırmızı •• Soruyor: 

- Geçmiş olsun Seniha, 

diyor. Ne oldun dün gece •• 
Öyle korktum ki,. Doktor 
göndereyim mi? 

- Ne lüzum var, kuzum •• 
Ben iyiyim. Ufak bir kriz ge
çirdim. Sen yabancısısın belki 
de .. Kadınlar arada sırada ge
çirirler böyle şeyler. 

- Ben bugün erken çıkmak 
mecburiyetindeyim. Müsaadeni 
dileyeceğim. 

Soğuk, kayalar kadar so
ğuk dudakları alnımda gezi
niyor. iğreniyorum bundan •• 
Çıkıyor ve yalnız kalıyorum. 

Defterim, arbk seni aldata
mıyacağım. Her şeyi tamam
lanmış sayabilirsin bu glinden 
itibaren.. Hastalığım nüksetti. 
Ümüd'i istiyorum. Acaba ne
red~ diye üzülii.Y<>rıım. 

-- J 8 I kincıktınun -
Gelmiş, lzmlre döıımüş •. An

nesini gördüm, o söyledi. Onun
la ana-kız gibi dertleşiyoruz. 

Anlatb: 
- iki gözüm çeşme, ağlı

yordum. Acaba oğlum ne oldu 

diye .• Kapı vuruldu. Girdi içeri, 
şüphe götürmez, oğlumdu •• 
Ümidin sararmış, bakışlarındaki 
renk değişmiş, yedi ay içinde 
mariz bir insan olmuş.. Öpüş
tük, dertleştik. Çok konuşmak 
istemedi: 

-"Ne haberlerin var anne •• 

Beni arıyan oldu mu? 
Kızım, müsaadeni almadan 

ona bir muziplik yaptım. Sizin 
için "arıyor, dekim. Hatta si
zinle konuştuğumu bile anlat
tım. Beni dinlemedi bile. Bırak, 
dedi. Bana böyle şeylerden 
bahsetme .. Artık her şey bitti. 
Çok içlendim sözlerine •. Bana: 

- Bir şey düşünüyorum an
ne, dedi. Ben bundan sonra 
_yalnız bir hayat .ız:ecirmi.Ye ka-

rar verdim, Sen lstanbula nak
let .•• Ben Erenköyde bir ev 
kiraladım. Şimdiye kadar ora
daydım. Sen orada daha çok 
rahat edersin. Her ihtiyacını 

ayağına getirecekler •• 

Senin anlıyacağın kızım. Ben 
lzmirden ayrılıyorum. 

• • • • 

• • 
lzmirde, lzmire gelmiş .•. Ya

rabbi nereden bulmalı •• Ah bir 

rastlasam... Kaçıyor benden ... 
Gidebileceği heryerde arıyo

rum. Yok, yok ... Görünürlerde 
yok... Burnovada Abbers'lere 
telefon ettim. Ümidi iyi tanı
yan Amerikalı kız çıktı. Hiç 
çekinmeden adımı verdim: 

- Miss Seniha, dedi. Biz de 
hiç haberini almadık. O galiba 
alkolik olmuş... Mütemadiyen 
içiyormuş... Galiba Kızılçullu 
civarında, bir evde oturuyor
muş ... 

-Somı Var~ 
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Sahife 7 

Denizlide 
köycülük 

T eşkilitı Esasiye 
Kanunu hakkındaki müzakere 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz. 

23 bin 
muhtaç 

köyümüz on 
olduğu okula 

sene içinde 
kavuşacak 

- Baş ta1a/ı 6 uıcı salıi/rde -
DENiZLi ATLI SPOR 

KULÜBÜNÜN FAALiYETi 
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11 esasları müzakere edilecektir. 
Biz bu prensiplerimizi istatik Bir taraftan bu iyilik yapılırken, 

. tak almadık. Yani muayyen diğer taraftan hiç kimsenin 
r förmül tatbik ederek onu hukuku tasarrufiyesine tecavüz 

hediyen muhafaza için almadık. etmek niyetinde değiliz. Huku· 
ayabn gündelik zaruretlerin- ku tasarrufiyenin en mahfuz 
n nıülbem olarak aldık. in· olduğunu, bilhassa tekrar etmek 
lapçılığın esas ruhu budur. isterim, hükuku tasarrufiyenin 
Ünya için eo iyi yapılan ka· en çok mahfuz kaldığı yer 
~nlar bugün kiitüpbane came- Türkiyedir. Ve buou böyle tut-
anıarında tozlarla örtülüdür. mak mecburiyetinde olduğu-
e nıükemmel sistemler vardar· muzdan toprak kanunu tatbik 
İ biç bi; tatbik sahası ve edilirken, getirilecek kanunla· 
kanı bulamamışbr. En iyi da muhafaza edilecektir. B·elki 

anunlar maddeleri en iyi olan kendilerinin dediği şekilde ve· 
anunlar değildir. Millete en ya başka şekilde Büyük Mecli41 
Ygun olan kanundur. (Alkışlar) onun şeklini tayin edecektir. 
~ Millet Meclislerinin en bü· Bence Toprak Kanunundan 
ük vazifesi milletlere en muva- dolayı gönüllere bir endişe ge-
le gelen l<anunlan yapmaktır tirmek ve düşünmenin hiç bir 
e bizim Meclisimiz de böyle manası yoktur. 

?nnştır. Millet Meclisleri bir Arkadıaşların bilhassa bu 
un filozoflarm ve hukukçu- noktaya nazarı dikkatlerini cel-

tın mabalJi içtimaı değildir. betmek isterim. Burada haya-
illet Meclisleri günün ihtiyaç-
tından bayatın zarurctlerinden 
ldıkları ilham üzerin~ milletin 
kişafı için en iyi kanunu yap· 
•kla mükelleftir ve bizim 
iiyük Millet Meclisimiz d~ 
~ğduğu günden bugüne kadar 
0 Yle kanunlar yapmışbr. Ve 
iirlciyeyi böyle kurtarmıştır. 
/\lk1şlar bravo sesleri) 

Toprak Kanunu, çiftçiye top
ak vermek kanunu, çok ister• 
iın ki benim dairei intibabiye 
tkadaşım Milaslı Halil Mente• 
t de esasta bizimle beraber 
lsun. Çünkü Türk Köylüsünün 
tktiği, topraksız Türk köylü
Ünün çektiği iztirabı, bilhassa 
endi dairei intihabiyemizde 
tnim kadar o da görmüştür. 

Nitekim, topraksızlığın delili 
larak kendi çiftliğini köylülere 
evıi ettiğini burada kendisi 
80Ylenıiştir. Eğer, köylüye bu
l! uzun vadelerle veyahut 
tdelsiz olarak vermişlerse, 

huradan kendilerine alenen te· 
•tldcür ederim. Demek ki top
taksıılık ihtiyacını kendisi de 
aarnıüş ve biz bu kanunu y;tp
llladan daha evel bize tekad· 
dünı ederek icabını yapmıştır. 
. Arkadaşlar, Muğla Vilayeti· 

Q~tı Köyceğiz Kazası tamamile 
~.!tlik ağalarıoın elindedir. Hü
h~nıet konağı merkezi kazada 
it çiftlik ağasının tarlası için· 

dtdir. Köylünün bir karış top
ta-
\'·g~ yoktur, orada çalışır. 
ılayetimizin diğer kazalarıo• 
~ ~a hal böyledir. Dairei inti
abıyemizin yarı çiftçisi toprak· 

~~dır. Çalışmıyan ağa oturur, 
l ()~lü çalışır. Antalya da böy-
Cdır, Şark Vilayetlerimiz de 
lanıanıile böyledir. 
. Bu memldketin ağrerlerinin 
•ıtirabı büyük ve milli bir izti
tabdır. Eğer bunu halfetmiye
tel;;sek, memleketimizde top
~aksız çiftçiyi Cümhuriyetin ve 
ltı~ ılabın büyük nimetlerinden 
lll~hrum bırakmış olacağız. Eğer 
llııllet kendi topraklannda ek
lllt eğine hakim olmazsa ve bunu 
cm· le . •n edemezsek yapılan şey-
tın manası kalmaz. Vatanda-

Şın1 k aç ve topraksız bıra ıp şu 
"ey 

tını, hukukunu temin ettiğimiz 
kütle, dili olup da söylemiyen 
fakat söylemiye sizleri tevkil 
etmiş olan kütledir. Bizim yap
tığımız kanunları okumıyacak, 
gazeteleri okumıyacak, onlar 

için nasıl çalıştığımızı bilmiye
cektir. Bizim eserimizin büyük

lüğü buradadır. (Alkışlar) Bunu 
bilecek kütle menfaatine doku-

nur gibi görünenler kütlesidir. 
Biz onların da menfaatlerine 

dokunmuyoruz. Bilakis menfa· 
atlerini müdafaa ediyoruz. Biz 

kendisine hakkını vermezsek 
o almak yolunu bilir. Biz doğ· 

ru yollardan, kanuni yollardan 
herkesin hakkını vermek, her-

kesin haysiyetini, hayatmı ve 
hukuku tasarrufiyesini kurmak 

ve korumak istiyoruz. (Şiddetli 
alkışlar) 

EMRULLAH BARKlN (Ma
latya) - Bir daha söyle, bir 
daha söyle ... 

DAHiLiYE VEKlLI (Devam· 
la) - Arkadaşlar bizim bu 

inkılaplarımız kendi kendine ve 
demin dediğim gibi tarihin za· 
rureti olarak doğmamıştır. Bu 
uğurda çok kanlar dökülmüş 

ve çok iztirablı olmuştur. Asır· 
larca Türkler bu inkılaba ka
vuşmanın iı:tiubıoı çekti, niba· 
yet büyük dehanın Atatürkün 
milletin kudretile kendi irade 
ve kudreti birleşti, Türke vatan 
verdi, istiklal verdi, prensip 

verdi. 
- Bilmedi -

Köy kalkınması da en kısa zamanda gerçekleşecek 
-8aşta1a/ı bilinci. sahifede- yıllar için şimdiden hazırlanmış öğretmeni, Hizım olan vasıta-

' tün tezahürlerine kolaylıkla in- öğretmen yetiştirmektir. Jarla cibazlanrnış olarak köye 
tibak edebilmiştir ve içlerinden BÜTÜN HA YAT BiLGiSi sokmaktadır. Öğretmenin zen· 
biri olmak itibariyle de bu l~a- Kursa gelen erbaşlar beşer gin bir kitaphanesi vardır. Bu 
yata verilmek istenen yönü ve onar kişilik gruplar halinde kitaphane bir taraftan onun 
kolaylıkla şaşırmadan ve sı· ayrıldıktan sonra birer öğret- bilgisini arbracak, diğer taraf-
kıntı çekmeden tayin etmiş- menin idaresine verilmektedir. tan köylüyü aydmlatacak kitap· 
tir. Bugün Ankaranın 79 Ayrıca bütün namzetler için !arla doludur. 
köyünde oturan vatandaşlar; müşterek dersler de vardır. ÖCRETMENIN KÜTÜP-
ahırla birleşik evden gelecek Bu derslerden bazıları, Ziraat HANESi 
hastalıkları; sıt:nanın sebeple· Vekaletinin mütehassısları ta- Bu kitaphanede köyde ya· 
rini, dereceyi, ağacın değerini rafından verilmektedir. pılması istenen ve düşünülen· 
iyi tohum kullanmayı, pulluğun 
faydalarını, köy kanununu öğ
renmişlerdir. 

10 YILDA 32000 ÖGRETMEN 
ilk öğretmen o1ıcullarının bu

gün yetiştirmekte olduğu öğ· 
retmen sayısına göre bütün 
Türk köyleri ancak 96 sene, 
yani bir asır sonra tamamen 
okula kavuşrnuş olacaktır. Kül
tür Bakanlığının yeni progra
mı ise bu bir asırlık müddeti 
10 seneye indiriyor. 

Mesela bu sene Nisan ayında 
Karsta 50, Erzincanda 100, 
Eskişehirde 300, Trakyada 100 
mevcutlu 'kurslar açılacaktır. 
Ayrıca üç yerde daha kuıs 
açdması ihtimali vardır. Önü
müzdeki sene de bunlara ilave 
olarak Van, Diyarbekir, Kay
seri, Adana, Konya, Anta1ya, 
Akhisar. Balıkesir, Karacabey . 
ve KocaeHde kurslar açıla· 
caktır. 

Netice şudur: Kültür bakan· 
lığı, bu kurslar vasıtasiyle 10 
senede 32.000 köy öğretmeni 
yetiştirecek ve nüfu!u 400 den 
az olan 32.000 Türk köyü de 
okuta ve öğretmene kavuşa· 

caktır. 
YENi ÖGRETMENIN 

HÜViYETi 
Yeni kü1tür seferberliğinin 

üzerinde bilhassa durmıya de· 
ğer taraf, yeni öğretmenin hü· 
viyetidir. Yeni öğretmen. dev
letin köy için düşündüklerini 
gorçekleştirpıek, köy kanununu 
tatbik etmek ve bir cümle ile 
Kamalist köyü yaratmak için 
cihazlanmış ve hazırlanmş ola
rak köye gönderilmektedir. 

Bakanlık, geçen yılın tedris 
programında baıı değişiklikler 
yapmıştır. Buseoe derslere 
nisan başında başlanacak ve 
ikinci teşrin sonuna kadar, 
yani bir üretim mevsimi bo· 
yunca devam edilecektir. Bu
sene kurslara daha çok ilk 
öğretim müfettişleri gönderile
cektir. Bunun sebebi gelecek 

-~ 

Köy/ti üğre11ciler 

Kurstaki ders öğleden evel 
ve sonra olmak üzere iki kıs· 
ma ayrılmıştır. Öğleden evelki 
çalışma tamamen praHktir: iyi 
tohum nasıl ekilir; pulluk nasıl 
kullanılır, selektör nedir, hay
vana nasıl bakılır, hastalık
ları nasıl tedevi edilir: köy 
kanununun köyde tatbiki gere· 
ken hükümleri nasıl yerine ge
tirilir, sıhhi meskenin tabanı 
pençeresi. çatısı nasıl olmalıdır 
köyde yaşayacak olan sporlar 
nelerdir? Atçılık, atıcılık, avcı· 
lık nasıl gelişecektir, ağaç sev· 
gisini yapma, köyün fidanlığına 
kurma işi nasıl olacaktır? Çe
şitli tarım, toprağı dinlendirme 
gübreleme, köye yeni gelir 
kaynakları b.ulma işi nasıl ba
şarılacaktır ? 
Öğleden sonraki proğrarn 

daha fazla kültüre ve sosyal 
bayata aittir: Okuma, yazma, 
hesap, yurd, yaşama bilgisi ve 
bir köy öğretmenine ]azım 

olan mesleki bilgiler... Köy 
odasında köylünün akşamlan 
toplanarak köy işlerini görüş· 
melerini, okulun kitaplarından 
faydalanmaları, çocukların mü
samereler vermesi; öğretmenin 
memleketin ana işlerini köylü
ye anlatması, iyi yaşama, bol 
hava, iyi uyuma, derece kul
lanma ve bir cümle ile basit 
sıhhat bilgileri; köylü annenin 
yavrusunun sağlam ve gürbüz 
olması için yapması gereken 
işler; ve nihayet köyde canlı, 
hareketli bir hayat, okuması ve 
yazması olan, tohumunu ne 
alacağını bUerek atan, şen ve 
mes'ut, cemiyetçi Türk köy
lüsü ... 

Kursun sonlarına do~ru, öğ
retmen namzetleri, bütün bu 
büyük işleri kendi köylerinde 
başaracaklarmı iki ay sürecek 
olan bir tatbik<stla ispat etmeğe 
mecburdur]ar. Bu itibarla on
lar, tecrübe edilmiş ve muvaf-

öğ1etme11/e1İl'lt• 

lerin tatbik şekillerini veren 
sağhk, tarım kitaplariyle insan 
teşrih modelleri, kılavuz ve 
saire vardır. Milli Şef Atatürk'ü 
anlatan kitaplar, çocuk bakımı 
öğütleri, insan bedeni, yiyecek· 
Jer, dört azgın canavar, hayat 
bilgisi, insan yaşayışı, seri ha
linde coğrafya, istiklal savaşı 
ve savaş hikayeleri, hayvanlar 
alemi, yeryüzü gök yüzü seri 
halinde okuma ve tarih ki
tapları köy öğretmeninin 

zengin ikitaphanesinden yal
nız bir kısımdır. Bu kitap
baoe durmadan ve devamlı 
olarak zenginleştirilmektedir. 
Vekalet, köy mektepleri için 
yeni bir neşriyat serisi hazır

]amaktadır. 
BiR KiTAPTAN 

ôCRENDIKLERlMIZ 
Kültür Bakanlığının bu neş

riyat serisine verdiği ehemmi
yeti elimize gelen birinci yıl 
kitabına bakarak anlıyoruz. 
Ankaranın 79 köyünde, üç ay
lak bir uman içinde bu alfa
beyi bitirmiş olan yeni öğret· 
menin birinci yıl kitabı olarak 
hazırlanan bu 145 sayfalı oku· 
ma ki!abı, gerçekten, övülmeğe 
değer bir eserdir. 

KIT APT AN BiR PARÇA 
Kitabın birinci bö!ümü hesa

ba, ikinci bölümü yurd ve ya
şama bitgisine, iiçüncü bölü
de okuma parçalarına aittir. 
Kitapta bütün bilgiler en yeni 
pedagojik yollarla çocuklara 
veriliyor. Sahifeler birer birer 
çevrilirken aydınlık bir görü
şiln bütün teferruata h:ikim 

. a bu muhayyel idealler pe-

:"de koşmak, kendini aldat- 1 • • En Lu·· ks Otelı· :::111••"'11 

i 'k değil midir? Kendi ırkdaş- •11111ill::: Zffilfln 
fak olmuş bir unsur halinde 
köye gönderilmektedirler. Köy
de altı HY staj görenler tekrar 
imtihan edilecekler ve muvaf
fak olurlarsa öğretmen olabi
leceklerdir. 

olduğu farkedilmektedir. Şim· 
diye kadar terbiye mecmaları
mızda yalmz nazariye halinde 
kalmış o~iln ilmi telkinler bu 
kitapla tatbiki bir mahiyet 
alıyor. Öğretimin muhite uygun 
olması. realiteyi hiçbir zaman 
göz önünden kaybetmemesi, 
aile vasıtasiyle çocuğun, çocuk 
vasıtasiyle ai!enin terbiye edil· 
mesi öğretmen ~kullarında mu
allim namzetlerine söylenir. 
Bunlarm nasıl yapılacağım 
filen gösteren def?erli müreb
bilerimiz de yok değildir. An
cak bütün bu icapların kitap· 
lanmızı yazılı~ tarzına tesiri 
bugüne kadar pek az olmuş

tur. 

-tırnıı.ı ve bu ırkdaki büyük AN KARA p AL A s ~Cciyenin asaletini göklere çı- , 
kardığımız Türkü bu halden 

1 Urtarmak lazımdır. (Bravo ses-
tri, ~!kışlar) 
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Şehrin ticaret ve iş mevkileri arasıoda yeni yapı1an bu ote 

Türkiy enin en konforlu otellerinden biridir. 

Diğer taraftan Kültür Ba
kanı köyün öğretmeni, dokto· 

Geçen sene kurulduğu halde 
hiçhir faaliyet gösteremiyen 
atlı spor kulübü bu defa faa· 
liyete geçmiştir. Kulübe dahil 
üyeler hepsi bir örnek elbise 
diktirerek kıyafet hususunda 
b'rlik t~min etmişlerdir. Bu 
hafta bayan üyelerin de . işti· 
rakiyle 10 kişilik bir kafile 
Denizliden beş kilometre me-
safedeki (Eski Hisar) köyüne 
bir gezinti tertip edildi. 

Bir müddet köyde istirahat 
edildikten sora o civardaki ta-
rihi kıymeti olan ( Laodikya ) 
harabelerine kadar gidilip az biı 
ihtirahatten sonra yine ayni 
samimiyet içinde Denizliye dö-
nüldü. Bu seyahat esnasında çok 
iyi binici olan Macit Vargın 
arkadaşlarına biniciliğe ait muh
telif usul ve kolaylıkları da 
öğretmekte idi ki, kendisine 
bu husustaki yardımıodan do· 
layı diğer biniciler müteşek· 
kirdirler. Bu hafta hava gUzel 
olduğu takdirde '-oncah ) 
köyüne ikinci bir atlı ~hat 
yapılıscaktır. 

Bürban .....•.•.•.........••••••........••••.... , 

(BORSA 1 

Uz Um 
Çu. Alıcı 

60 S Gomel 
42 inhisar 
19 S Ergin 
121 Yekun 

10 
10 
13 'l5 

417457 Eski yeku:ı 
417578 Umumi yekuo 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 

Fi at 
11 
11 22 
15 25 

244 H Alyoti 4 375 4 375 
Zahire 

Çu. Cinsi fiat 
394 Buğday 6 125 6 375 
60 ton Arpa 4 50 4 50 

100 Susam 17 17 
75 Fasulya 9 50 9 50 

100 ba. Pamuk 45 45 
344 ke. Palam. 250 450 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
karşıladlğ&nl anlamak için şo 
parçayı okuyalım: 

Topçu daymın evi 
Topçu dayı (Işıklar) köyiine 

yerleşeli on iki yıl oluyor.Yer
leşmeden önce köyün suyunu, 
havasını yokluyor. Bakıyor ki; 
havası da suyu da iyi. (Ey bu
raya yerleşeyim} diyor Evini 
kuracağı tarlanın dört yanını 
dıvarla çeviriyor . Yapıya 
başlamadan önce, ol! bıçım 
ev yaptırat ağını iyice düşünüp 
tasarlıyor. istiyor ki, bu su
yu ve havası iyi köyde güzel 
bir ev yapsın. 

Evin içini dörde bölüyor, Ya· 
tılacak ve oturulacak odalarını 
büyük yapıyor. Hem de içine 
güneş gırecek yana koyuyor. 
En l<üçük odayı mutfak biri· 
ni d~ buğdayım, bulgurunu 
koymak için kiler yapıyor. Do· 
gu ve bata yanlarına da birer 
sundurma koyuyor. 

Topçu dayı, karı, kızan, ço· 
Jule çocuk evi yapmağa girişi
yor. iki ayda yapıyı bitiriyor. 
Üstünü kiremithyor. içini, dışı· 
na, kireçle güzelce badana edi
yor. Köyün içinde herkese 
parmak ısırtacak kadar güzel 
bir ev yapıyor. 

Evin karanlık hiçbir odası 
yok. Her odaya güneş giriyor. 
Her tarafı tertemiz, çiçek g ' bi 
bir ev. 

NETiCE : 
Bu kitap bile bu büyük c'a

vanın gayes:ni anlatan bir \'e
sikadır: Bu iş bir bütün olarak 
ele alınmıştır. Bir taraftan r~ e· 
r~k kafa, gerek beden ci\,e
tinden köyün türlü ibtiy3çları· 
na cevap verebilecek öğr,.t· 
men1er yetiştirilirken, dığer 
taraftan da yeni ilmi e aslara 
göre bu öğretmenlerin okuta
cakları kitaplar hazırianmakta· 
dır. 

Kültür bakanlığına girişt ği 
büyük işinde başarılar di'er .z: b 1 Oprak, çiftçiye toprak; es· 

b•bı nıucibesinde söylendiği gibi 
t' bir defalık iş değildir. Top· 
•kııılık hissedildikçe vetile-

ktir. Kanun eldi- i vakıt 

Kaloriferle teshin edilmiş, dahili ve harici telefonu, sıc~k v~ 
soğuk suyu, banyosu olan her fiatte odaları ve hususi daırelerı 
vardır. Telefon numarası: 3438 

1 - 6 ( ) h-3 

ru, mühendisi, mimarı, sanat· 
karı, idare memuru, bankacısı, 
muhasebt.cisi, tetkikçisi ve tek 
kelime ile kadrosu olan veni 

KIT APT AN BiR PARÇA 
Yeni eserin bu eksi2i nasıl 

Çünkü bu davanın sonıında 
bol nüfuslu, şen, mesud, ba
yındır Kamalist Türkiye vardır. 



Sah lfe a 
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AŞK MACERALARI 
PARDAYANLARIN ALTI 

YAZAN : MIŞEL ZEVAKO Çiftçi ve hayv~n 
sahiple,ri.nin na-

na & ı itf#tWMwımz 

- 127 
Takip edenlerin arasından 

bir ses yükseldi: 
- Ateşi Ateş!. 
Gayri ihtiyari bir sıçrayışla 

1'ral bunların arasına atıldı. 
Gözleri kan çanağına 
barul dumanlarından 
kapkara olan, saçları 
adamlar mırıldandılar. 

Şa~l bağırdı: 
- Geri çekiliniz! 

dönen, 
yüzleri 
dimdik 

- Bunlar kafirdirler. Kral 
dinsizleri himaye ediyor? 

- Bunu söyliyen kimdir? 
Önümde bu cür'eti gösteren 
hayasız kimdir? 

Bu dakikada kral şimdiye 
kadar gösteremediği haşmetle 
dimdik kesilmişti. 

itiraz sesini yükselten arka-
daşlarının arasına karışarak 
kendisini gizlemişti. 

Canavarlar yavaş yavaş geri 
çekildiler. Avlarını ellerind~n 
kaçırmanın yeisi yüzlerinde 
okunuyordu. Kral odanın ka· 
pısıoı kapadı. Kızgınlığından 
tir tir titriyordu. Masanın üs
tüne yumruğunu vurarak ba
ğırdı: 

- Demek hükümetimin için
de kraldan daha nüfuzlu adam
lar varmış ha?!. 

Konde cevap verdi: 
- Evet şevketlim ! • 

kuvveti! 

nın 

Ölü gibi sapsarı k esilen Na
var kralı •sus! sus,, diye ba
ğırdı. Fakat genç prens titre
miyordu. Krala korkunç nazar
Jarla bakarak söıüne devam 
etti: 

- Ben buraya merhamet 
dilenmeğe gelmedim. Navar 
kralı! Sizi Fransa kralının ya
nına getirmekliğimdeki .mak- , 
sat, din kardeşlerimizin dökü
len kanlarının hesabını kendi
sinden sormanız içindir. Söyle
yiniz. Yoksa ben söylemeğe 

başlıyacağım. 
Navar krah gülümsiyerek 

prense .. bizi kurtaran amcamın 
o~luna teşekkür et" diyerek 
arkasını çevirdi. 

Şarl her ikisini de baştan 
aşağı süzüyordu. Arasıra alnını 
sildiği mendili elinde büküyor, 
tirtir titriyordu. 

Kendisini sarayın içinde ora
dan oraya kaçırtan delilik yine 
başgöstermek üzere idi. Fakat 
bu defa başka şekilde tecelli 
ediyordu. Devam eden kitalin 
akisleri beynini gıcıklıyor göz
lerinden ateş fışkırıyordu. 

Hala sarayda silah gürültü
leri yürekler sızlatan iniltiler 
bütün şiddetle devam ediyordu. 

Parisin afakında çan sesleri, 
zulüm görenlerin feryatl:ırı çın
lıyordu. Konde tekrar söze 
başladı: 

- Sözünii geri al. 
Şarl daha cevabJ almadan 

şaşkınlıkla silahın namhsını Na
var kralına tevcih etti : 

- Sözünö geri al ! 
ihtarını tekrarladı. 
Hanri cevap verdi : 
- Amcamın oiifo, bayatım

danda mı vazgeçeceğim. Ya
zık. Gii7.el ~vlarımıza veda ... 

- Dinini değ1ştirmekliğini 
istiyorum. Hu suretle İş iyi ne
ticeye bağlansın. Herkes kato
Jik olacak. Artık bunun üzerin
de münakaşa kabul etmiyo
rum. 

- Katolik D"i ·? . 
- Evet ya katolikliği veya-

hut ölümü. Bu ikisinden ••irini 
seçiniz!. 

- Peki öyle olsun, haydi 
hemen nereye icap ediyorsa 
oraya gidelim katolik olalım. 

Şarl bu defa namlıyı prens 
Koncfe tevcih ederek sordu: 

-- Ya sen?! 
- .Şevketlim ben ölümü ter-

cih ediyorum. 

Kral ateş dti. Hanri bir fer
yat kopardı. 

Dumanlar arasında Kondc 
kollarını göğsü üzerine kavuş-

turmuş ~ldu~u halde ayakta 
duruyordu. Şarl heyecandan 

o kadar şaşırmıştı ki, elleri 
o kadar titriyordu ki kurşun 
delilrnnlınm bir metre kadar 
başının üstünden boşa gitmişti. 

Navar krala işe müdahale 
ederek dedi ki = 

- Şevketlim. Onun namına 
ben söz veriyorum. Üç güne 
kadar o da katolik olacaktır. 

Fakat Şarl hiç birşey dinle
miyordu. Gözleri hiç birşeyi 
görmiyordu. Gerek sarayda ve 
gerek dışarıda devam eden 
facia kralın kafasını altüst et
mişti. Aklı başında de~ildi. 
Gözlerinden vahşet parlıyordu. 
Delilik alametleri tamdı. Si!a
hın dipçik tarafiyle camları 
çerçeveleri kırıp döküyordu. 
Paris kanlı bir ~is altında göz
leri önüne dikildi. 

Silahı elinden attı. Pençere
den eğilerek dışarıya baktı. 
Sen nehri kenarında Parisin 
her yerinde katliam devam edi
yordu. Bir papas geçti. Elinde 
Salip: 

zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekir~ğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkanlmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha-
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz başı) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiR"ini ·ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılt 
ve J. C. Hemsiye m~racaat ediniz. 

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

Şehitler 
Posta 

Fabrikaları 
Limitet Şirketi 

Caddesi Makara Sokak· 
Kutusu 12& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamu}f: iplikler, boyanır, kaster
katlamr kırmızı ve mavi boyaların ç~şitleri. 

FIATLERIMlZI iSTEYiNiZ 

Daim on 

Daim on 
No. 3399 

Yirminci asrın elektrik devrinde icat edilen bu fenerler 
velesbit, motosiklet otomobiller için imal ediimiştir.Gözlerin 
kamaşmaması kazaya meydan verilmemesi hususunda ziyayı 
yükseltir, alçaltır, uzaklaştırır ve yakınlaştırır. Üç piUidir; 
hem pille hem dinamo ile yanar, tavsiye ederiz. 

Umum deposu: lzmirde Suluhan civarı No. 28-9 
Hüsnü Özödemişli 

- Bitnu di - : .• ~ .. "> -. ----- ::::..-.---· 

iz mir 
Tesbit 
No. Adet 
612 1 
562 2 
571 1 

671 1 
712 4 

ithalat Gümrüğü Müdürlüğünden : 
Kapların Sık!eti Kıymeti Cinsi 
Nevi Markası No. .Ki. gr. Lira 
Çuval p M 1 67 700 50 Kına ·-U) 

cu 

Balya LRA 1·2 188 500 36 Adi boş 
. ...... 
şışe ... 

llS 

Sandık CPC o 18 54 F otin li~tiği N 
llS 

F B 
c:ı.. ,... 

Sandık G J B A/BR 2 11 50 Alkolsuz esans C't") 

a-. 
Sandık MJT 838/41 596 150 Demir perçin çivisi • C't") 

• 
- Şevketlim. Artık kalbinde 

hiç duygu izleri kalmadı mı. 

Bu canavarca katliam ne? Bizi 
buraya siz getirttiniz. Biz sizin 
misafiriniz bulunuyoruz. Dinle-

715/16 2 Sandık L K/V B 949150 296 290 Pamuk mensucat C't") 
N 

yiniz. Şu müthiş hallere kulak 
verini:c.. 

Dişlerini gıcırdatan Şarl ce-
vap verdi: 

- Susunuz. Beni öldürmek 
istiyenler öldürülüyorlar. iki 
yüzlü manevraları:uzın neticesi 
budur. Sizin hatalarınız buna 
sebebiyet vermiştir. Siz ecda
dımızın dinini değiştirmek ana
nelerimizi lekelemek istediniz. 
işitiyor musunuz?.. Sizleri an
cak dininizi değiştirmek kur
tara bilir. 

- Din değiştirmek ha! Ne 
alçakça bir oyun!. 

- Ne dedin, ne dedin. Bak 
dine hakaret ediyor. Öyle ise 
bekle! 

Kral hemen köşede dayalı 

Ye dolu duran silahı kaparak 
genç prense nişan aldı. ihtar 
etti : 

504 
31 

1 
57 

718 

67 

66 

58 
64 
72 

751 

548 
445 

1 
10 
1 
4 
2 

1 

1 

2 
2 
5 
6 

1 
1 

Sandık 
San ılık 
Paket 
Sandık 

Sandık 

BaJya 

Sandık 

.. 
" 
il 

" 

" 

s 
RAW 

OP 
AC 

BCT 

ERR 
M J B 

104764 
11-20 

1-4 
1-2 

3 

956 

L M W 3775-76 
J EM/AD 10-11 

S D/ A H T 3283-84 
J B F j 1044-1056 

1048-1339 
1054-1058 

E 8 No. 
MS 8515 

3 500 
465 

14 900 
71 740 

175 

291 adet 

113 500 

213 
275 800 

1324 
420 

42 
26 500 
9 500 

4622 640 

50 
100 

50 
90 

100 

100 

100 

40 
309 

1195 
50 

100 
50 
5 -2969 

Ültra ViyolP. lambası 
Elma şarabı 

Yün ince mensucat 
Komple radyo makinesi 
Kağıt üzerine yapışık alminyom 
Varak 
Keçe taslak şapka 

Pamuk mensucat 

Porselen elektrik sigortası 
Pamuk mensucat 
Pamuk mensucat 
Boyalı demir soba 

Radyo 12 a 
ipekli pamuklu mensucat 
Pamuk mensucat 

llS 
..tJ e 

11:1 
11)4 ... 
llS 
CJo 

,... 
• C't") 
• 
~ 
N 

ı::s 
c 

:::s 
bel 

cu 
8 
::ı 
u 

Yukarıda yazılı eşya 22-24-26-3-937 günlerine rasthyan günde saat 14 de açık arttırma 

suretiyle dahile ve satılmadığı takdirde de ayni günde ecnebi memlekete götürülmek üzere 

satılacağından işine gelenlerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

5-12 625 (3~1) 

MEYVA TUZU 

En hoş meyva t.uıudur. fnk,baıı def eder. Mide, bağırMk. 
karacigerden mütevellit rahatsııhkları önler. Hazmı kolaylaıbd• 

İnsziliz Kanzuk eczanesi Beyoglu - İstanbul 

lzmir beledlyeslnden: 
lzmir Enternasyonal Fuarı 

sahasında yer altı elektrik te-
sısah malzemesi ve montaj iş
çiliği Belediye makina ve elek-

trik mühendisliğindeki şartna

me ve planına göre on bir bin 

doku yüz doksan dört lira e!Ji 
kuruş muhammen bedel ile 

18 • 3 - 1937 Perşembe günü sa· 
at on altıda belediyede Fuar 

komitesinde açık eksiltme ile 
talibine ihale edilecektir. istek

lilerin dokuz yüz Jira teminat 
makbuzu veya banka teminat 

mektubu ile birlikte Bildirilen 

günde Fuar komitesine müra
caat etmeleri. 

5-10 637 (360) 
SeneJik kirası yüz eJli lira 

bedeli muhammenli Güzelyalıda 

tramvay caddesindeki benzin 
satış yerinin bir senelik kirası 

baş katiplikteki şartname veç
bile 9.3.937 Sah günü saat 16 

~a açık artırma ile ihale edi
lecektir. 

iştirak için on iki liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta encü· 
mene gelinir. 

19-26-2-5 507 (294) 

1 - Senelik kirası 106 lira 
bedeli muhammenli Balcılarda 

137 sayılı dükkanm bir senelik 
kirası baş katiplikteki şartoa

m~ veçhile 9.3.937 salı günü 
saat on aJtıda açık arttırma 

ile ihale edilecektir. iştirak 
için sekiz liralık muvakkat 

teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta encümene geli
nir. 

2 - Beher metre murabbaı 
iki yüz elli kuruştan bin iki 

yüz kırk üç lira on üç kuruş 

bedeli muhammenle 61 sayılı 

adanın 497,25 ~etre murabba
ındaki 3 sayılı arsası baş ka-

tiplikteki şartname veçhile 
9.3.937 sah günü saat on al-

tıda açık arttırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için doksan 
beş lirahk muvakkat teminat 

makbuzu veya banka mektubu 
ile söylenen gün ve saatta en
cümene gelinir. 

19, 26, 2, 5, 508 (296) 
1-Yüz bir lira bedeli keşifli 

sahil park yanından denize 
kadar olan yoldaki molozların 

kaldırılması işi 9-3-937 .,la 
günü saat 16 da açık eksiltlll• 

ile ihale edilecektir. Keşif •• 
şartnamesini görmek üzere b•f 
mühendisliğe iştirak için d• 
yedi yüz altmış kuruşluk aıo-

vak kat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte ene&' 
mene gelinir. 

2 - Beher metro murab.,.a 
iki yüz elli kuruştan 878,'15 

lira bedeli muhammenle 59 _. 
yılı adanın 351,50 metre •r 
rabbaındaki 20 sayılı arsası bat 

katiplikteki şartname veçbil• 

9-3-937 Salı ~ünü saat 16 da 
açık artırma ile ihale edilecek-

tir. iştirak için altmış altı lira
lık muvakkat teminat makb
ile söylenen güo ve saati• 

encümene gelinir. 
20-26--2~5 524 

Tashih 
· 2 Mart 937 tarihli gazete"' 

mizin ve 299/524 sıra nuınarall 
o günkü nüshasında BelediJ' 
ilanlarından sahilpark ya-· 

dan denize kadar olan y 

molozlarının kaldmlması bed 

olunur. 

Göz He~imi 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Num_. 
zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon : 3434 

(229) 

'öôRToR 

HANDA 
K. SARACOGLU 

Doğum ve kadın hastalıklart 
Mütabassısı 

Muayenehane: ikinci ~r 
ler sokağı 65. Tel. 39.:ıv • 

Evi : Köprü ,·apur iskeld' 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon No. 2 



...,,_ fS Mart 1937 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
Ray ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
CERES vapurl! 4 martta 

ıtel' 
'P Burgas, V arna ve Kös· 

lence li 
c k manian için yük ala· 
a tır. 

GANYMEDES vapuru 10 
llıarttan 14 marta kadar Ams· 
lerda 
b ın, Rotterdam ve Ham· 

Urg liman ları için yük ala
caktır 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

t NORRUNA vapuru 2 mart
~ limanımıza gelip Rotterdam 

1 
aıııburg, Skandinavya liman· 

aıı · · . ıçın yük alacaktır. 
ıs · 

R A vapuru 14 martta gelip 
otterdam, Hamburg, Gdyoia 

~, Skandinavya limanları için 
~ük alacakt ır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

Sıs SUÇEA VA vapuru 21 
~arta doğru bekleniyor. Pire, 

alta ve Marailya limanları içın 
Yolcu \'e yük kabul edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

~ Daha Fazla tafsilat için ikinci 
b~tdonda Tahmil ve Tabliye 
S ltıaeı arkasında FRA TELLi 
i>E:Rco vapur acentahğına 
~Üracaat edilmesi rica olunur. 

n:•l~ıı.lardaki ve hareket ta· 
lerıadeki değiıikliklerden 

a~ent• mesuliyet kabul etmez. 
elefon: 4142-4221-2663 

.~Böyle 
lyv, ı} ~ 

~\f!fg) "~~ 
ldlrn Oldum 

l<JNAKQL Eski ~e 
yenı 

•ıtınalılara, iıtibasızlara, za· 
t•flara, kuvvetsizlere iıtiha, 

ıi;~ • .;;'·iı;~İarı : 

N. V. 
W. F. H. Van iler 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
MILOS vapuru 17 şubatta 

beklenilıııektedir. Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen limanları 
için yükliyecektir. 

DELOS vapuru 18 şubatta 
beklenilmektedir. Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için yük 
kabul eder. 

HERAKLEA vapuru 3 martta 
Hamburg ve Anvers limanların• 
dan yük getirecektir. 

ACHAIA vapuru 3 martta 
beknilmektedir • Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
kabul eder. 

• R -American Export Lines 
The Export Steamship Corpo· 

ration • Nevyork 
EXIBITOR vapuru 19 şu· 

batta beklenilmektedir. Nev· 
york için yük kabul eder. 

EXPRESS vapuru 26 şubat· 
ta beklenilmektedir. Nevyork 
içın yük kabul eder. 

- •ı:n &i -Reederei H.Schuldt • Hamburg 
DUBURG vapuru 15 şubatta 

bekleoilm~ktedir. Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen limanları 
için yük kabul eder. 

MARITZA vapuru 25 şu· 
batta beklenilmektedir. Rot· 
terpam, Hamburg ve Bremen 
limanları için yük kabul eder. 

•• ® •• 
S. M. R. BUCAREST 

DUROSTOR vapuru 5 mart• 
ta beklenilmektedir. Köstence 
Sulioa ve Galatz limanları için 
yükliyecektir. Galatı aktarması 
olarak ta Belgrad, N ovisad, 
Bratislava, Viyana ve Linz 
limanları için de yük kabul 
eder. 
~ 

D. T. R. T. Budapeste 
SZEGED vapuru şubat niha· 

yetinde beklenilmektedir. Bel· 
grad, Novisad, Budapeste, Bra· 
tislava, Vivana ve Linz liman· 
!arı için yük kabul ede. 

•• 181 •• 
Den Norske Middelhavslinje 

Oslo 
SARDINIA vapuru 16 martla 

beklenilmektedir. Pire, isken• 
deriye, Hayfa, Diyep ve umum 
Norveç limanları için ybk ka· 
bul eder. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi· 
rişilmez. 

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

~kıbaz hayatın dilşmesidir. 
•
1 

Ynet ve amel için nebati 
1 • 1 ,aç arla yapılan bu hapları Birinci Kordon Telefon No. 

;;;.;.,,.2;;,,;007 • 2008 
112 de kullanınız. 

!!!!!!!!!!!!!! 

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriy)e süsleyiniz 

Şubeleri 

.Eı..'. 
Merkezi 

Ankara iz mir 

Is tan bul 
Telefon 

3778 

--rvı~~tısat Vekaleti iç Ticaret Umum 
t~~Ür lüğünden: 

!ışın Ukkı_rede yangın hayat, nakliyat kaza ve sigorta işleriyle ça· 
f;ı;ıl'a uıere kanuni hükümler dairesinde tescil edilerek bugün 
te ıy~et halinde bulunan lstanbul Umum Sigorta Şirketi bu ker· 
~n llıfiacaatla lzmir ve mülhakatı acenteliğineşirket namına Yan· 
\t~ 'b ~yat, Nakliyat ve Kaza Sigorta işleriyle meşgul olmak 
tııild~ .1şlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde müddei, 
A\trı' Naleyh ve üçüncü şahıs sıfatlariyle hazır bulunmak üzere 

!< 1 .uri Meserretçi oğlunu tayiıı eylediğini bildirmiştir. 
25 ~Yf1.Ye t Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve murakabası hakkındaki 
o!ırı klzıra '\ 927 tarihli kanuou11 hükümlerine muvafık görülmüş 

• a i'an olunur. 4 - 5 615 ( 351 ) 

lürk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

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

TELEFON: 3937 

Ka!orifer, silindir ve her istenilen kömür 

- - - -- ----- ---

YENi ASIK 

Olivier Ve Şü. 
LıMİTET 

Vapur Acentası 
İRiNCİ KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
Lllermao Lines Ltd. 

POLO vaouru 21 şubatta 
Londra, Hull ve Anversten ge· 
lip yük çıkaracak ve ayni za
manda Hull için yük alacaktır. 

EGYPTIAN vapuru mart ip
tidasında Liverpool ve Svan
seadan gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpool ve 
Glaskov için yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru 15 martta 
Loudra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracaktır. 

The General Steam 

Na vigation Ltd. 
AD JUT ANT vapuru 25 şu· 

'ITONO 
Mübadil ve gayri mübadil 

bonoları bilumum banka ve 
şirket hisse s ımetleri Ergani 
Sivas ve yüzde beş ve iki 
faizli re eski istikrazı dahili 
tahvilleri ve buna mümasil 
her nevi esham satın alır. 

Adres : lzmir Kemeraltı 
Hacı Hasan oteli No. 60 

C AV 1 T 
Telefon 3903 

(77) S.7 h.3 
Li(77J.tz2Zl2 'YilZZ'TZZ'O..IOY2Z2.2.LJ """ 

.................... ~ 
Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

batta gelip Londra için yük Muayenehanesini Birinci 
alacaktır. Beyler sokağı 36 numaraya 

NOT : Vürut tarihleri, va· nakletmiştir.Hastalarını müs· 
purların isimleri ve navlun üc- takil olarak kabul ve tedavi 
retlerinin değişikliklerinden me- eder. TELEFON 2946 

~s;u~li~ye:.;tİıık:;a;;b;u;;.l .;e;d;ilm;;ez;. ___ ..:.;:::::ı;:::.:1 - 26 [2101] 

HüSEYIN K A. YIN 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 

LÜKS VE SAGLAM 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
SIHHAT BALIKYAGI ~ 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi : 
içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

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

Eczacı Kemal Aktaş 

Hilal Eczanesinde 
Bir şaheser yaptı 

Zümrüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Mas kulen 

( Dişi ) 
Feminen 

iki cins koku 

Erkek koku be· 
nim çok hoşuma 
gitti. 

Acaba erkekle
rin de Dişi koku 
mu hoşlarına gidi· 
yor. 

Galiba?! 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri No. 

c. 106 lzmir Fevzi Paşa mahallf'si 15 
Hacı Mahmut Sokak. 
Ada 178 Parsel 69 

Ne'vi 

Ev 

Depozito 
T. L. 
600 

izahatı yukarıda yazılı gayrimenkulün bedeli peşin veya faizli 
taksitle ödenmek üzere pazarlikla satışı 8 • 3 • 937 Pazartesi gü· 
nü saat onda yapılmak kaydile artırmaya konulmuştur. • 

istekli olanların yevmi mezkiırde " 600 ,. lira depozito akçes~
ni Veznemize yatırarak müzayedeye girmeleri ve yanlarında bı· 
rer fotoğraf getirmeleri ilan olunur. 

4 - 5 - 6 ( 359) 629 

Sanne 9 -· 
GB i p i 

Niçin daima tercih ediliyor? 
Çünkü , , . 

, "~ "'-..y,;;-·~r: 

Evvelki gün soğuk almıştı! , ~ • 
dün yatıyordu, bu sabah '":::S...::::.

dipdiri ayağa kalktı 
GRi PiN 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, 

nezleye, gripe, di ş , 

bel, sinir, adele, 
ağnlarile romatiz· 
maya karşı bilhas· 
sa müessirdir. 

GRiPiN 
• 
l 

tecrübe ediniz 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 1/2 kuruştur. 

S. Ferid Eczacıbaşı 

Kolonya ve Esansları 
Bütün Türkiyenin seve seve kullandığı 

hakiki birer şaheserlerdir. 
BAYRAM HEDiYESi iÇiN 

Herkesin tanıdığı san'at eserlerine 
Çok zarif şişelerde 

Beş Çiçek, Revdor Ferid, Krep 
Jorjet, LeylAk, Nergis 

isimli şaheserler ilave etmiştir. 
Bu misilsiz kokulan alırken eczacıbaşı isim 

ve etiketine dikkat ediniz. Taklitleri 
bir şeye yaramaz. 

Umumi Depo: 

S. Ferid Şifa eczanesi 

latif sab:t 

• 
Herkesin üzerinde ittifak 

hakikat ettiği bir 
Günde iki 
defa kullan~ 
makşartiyle 

Ra~yolin 
Dişlerinizi tertemiz 
bembeyaz ve sapsağ-

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

• 

Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitle sigorta ettirmiş sayılırlar 

lzmir iskan Müdürlüğünden: 
936 yılında gelmiş olan göçmenler için bin adet arabanın 

pazarlıkla satın alınacağı ve 11·3·937 perşembe günü saat 15 le 
Ankarada Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinde ihalesi yapı· 
lacağı vekaleti müşarileyhadan bildirilmiş ve bu husustaki şart· 
name de gönderilmiştir. 

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

Jzmir Muhasebei Hususiye mü
dürlüğünden : 

Hasibe ve evlatları Mustafa, Sa:lık ve Raşidin müterakim 
vergi borçlarından dolayı müzayedeye çıkarılan Karşıyakada 

Donanmacı mahallesinin Süleymaniye sokağında kain 4 sayılı 
evi 21 gün müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek iste· 
yenlerin lzmir Muhasebei Hususiye müdüriyetinde tahsilat ko· 
misyon kalemine gelmeleri. 

3-4-5-6 409 ( 347 ) 
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Faşist Büyük Meclisinin kararları etrafında 

Endişeli akisler devam ediyor 
Fransızlara göre Italya büyük bir oyun oynıyor 

Mussolini imparatorluk 
Paris. 4 (Ö.R) - "Oeuvre,, 

sıazete~i $U malumatı veriyor: 
Faşist büyük meclisinin karar-
larından anlaşılıyor ki B. Mus
ıolini bu dakikada büyük bir 
oyun oynamaktadır. Fakat hu
nun mahiyeti. nedir? Bir çok 
Faraziveler mümkündür. Habe· 
Jİstanda son çıkan vahim ha-
diselerden sonra b11 memlekette 
usul ve nizamm tam olarak tesisi 
için daha çok zaman lazim 
gelecei?i anlaşılmıştır. Bu se-
beple B. Mussolini imparatorluk 
siyasetine yeni veçhe vermek 
istemiş ve her zamandan ·ziya
de azim ve kararla bunu tat· 
bik etmek kararmda olduğunu 
göstermiştir. Diğer taraftan ha
beşistanda ltalyanın hükümran
lık hakları meselesi henüz 
Cenevre planında halledilmiş 
değildir. Gerci Milletler Ce
miyeti ltalyanm Habeşistanda 
yerleşmekten menedememiş ise 
de ltalyanın hareketini zorlaş
laştırmak için hala kafi dere
cede kuvvet sahibidir. Roma 
son bazı entrikalarla vaziyetin 
karışmasından korkmaktadır .. 
Belki bu da siyasetini son de" 
receye kadar germesi için bir 
sebep olmuştur. 

Paris, 4 (A.A) - Ami Du 
Peuple'den: 

takip edeceği siyaseti garip 
bir tarzda tehlükeye ilka et• 
miştir. Bunun bize taalluk eden 
bir ciheti olmadığı söylenile
bilir. Fakat bize taalluk eden 
bir nokta vardır. O da sulh 
esnasında bir milleti harp ha-
Jinde imiş gibi bir vaziyete ge· 
tiren askeri gayretlerin geniş
liğidir. 

Övr gazetesinde Mme Ta
bouis şöyle diyor: 

Fransa hariciye nezareti Ber
lin istikametine doğru dümen 
kırılmasından müteessir o'muş· 
tur. ltalyan siyasetinin kararsız 
ve mütemevviç olduğu do~ru
dur. Fakat B. Mussolini 1937 
senesinde Fransayı müşkil bir 
mevkie sokmuştur. Fransa iki 
şıktan birini tercih etmek mec· 
buriyetindedir: 

Boyun eğmek, veya muka
bele etmek. 

Roma 4 (Ö.R) - "Kölnişe 
Leitimg,., Büyük Faşist konse· 
yinin kararlarını tefsir ederken 
B. Mussolininin lngiliz askeri 
proğramına layık olan cevabı 
verdi~ini kaydediyor. 

siyasetine bir kuvvet vernıek istemiştir • 
yenı 

Faşist ko11serinirı göıüşmelerini endişe ile kaışılıvan Paıisten bir ğörünüş 
kurmak ve Milletler Cemiyetin· 1 hevesindedir. ispanya vaziyeti
de hakim mevkide bulunmak ne gelince, lngiltere bir taraf-

tan Londra komitesinde karış
mazlık siyasetinin tahakkuku 
için Rusya ile iş birliği yaptığı 
halde diğer taraftan Burgos 
hilkümeti nezdine bir ticari 
temsil heyeti göndermekten 
geri kalmamıştır. Halbuki ltal-
yada Faşist meclisi daha açık
ça hareket ederek ispanya 
Nasyonalistleri ile tesanüdünü 
ilan etmiştir. 

Londra, 4 (A.A) - Büyük 
faşist meclisinin tebliği büyük 
bir heyecan uyandırmıştır. Eve-
ning Nevs gazetesi ltalyanın 
Avrupadaki vaziyetin şimdiki 
kararsızlığı karşısında icabeden 
ihtiyat tedbirlerini almakta ol
duğunu yazmaktadır. 

Moming Post, Büyük Faşist 
meclisinin karannı lngilterenin 
teyekkuz ve intibahı üzerine 
ltalyada basıl olmuş bir aksül
amel diye tarif ve tavzih et
mektedir, 

Bu gazete yeni emirname
lerin hükümetio emrine amade 
kıldığı ihtiyat kuvvetlerinin 8 
milyona baliğ olduğunu hesap 
etmekte ve ltalya da lngilte
renin programına mümasil bir 
program tatbiki mevzuubahis 
olmadt~ını çünkü ltalyanın milli 
müdaafaasına ait tertibatı ik-
mal elmiş bulunduğunu yaz
maktadır. 

Roma, 4 ( Ö.R ) - Faşist 
büyük konseyinin dün akşamki 

celsesi demoğrafik (nüfus) ıne• 
selesine tahsis edilmiştir. Ital• 
yada doğum nisbetinin sene· 
den seneve azalması büyü1' 
meclisin ·dikkatini hu mesele 
üzerine cekmiş bulunmaktadır. 
Kon!teyin kabul ettiği ruzna· 
me demoğrafik yeni bir siya· 
set mahiyetinde olmayup me~· 
cut nüfus ~iyasetinin mükelll'" 
mel bir şekle ifrağı q-ayesinİ 
takip etmektedir. Kalabalık 
aile babaları müsavi iş için 
bekarlara tercihan ve yiııe 
müsavi iş için bekarlardan 
fazle ücretle istihdam edile• 
cektir. Genç evlilere istikraı 
akH için kolaylıklar göserile• 
cektir. Kalabalık aileler milli 
cemiyeti tesis edilecektir. Do" 
ğum nisbeti az olan nahiyeler 
kanuni bakımdan aşağı mef" 
kide kalacaklardır. Merke:ıi 
bir kontrol teşkilatı kurulacaktır. 

Bu kararlar, yeni tedbirler 
olmaktan ziyade, direktif 01a· 
hiyetindedirler. Fakat dört 
çocuktan daha at çocuğu olan 
aileler hakkında hiçbir şeyden 
bahsedilmemektedir. Buna mu" 
kabil çok çocuklu aileler vatan 
namına tebrik edilmekte ve 
doğumların çoğalması ltalyan!n 
gençliği, askeri ve ekonom!k 
yayılması için elzem gösterıl" 
mektedir. Bu üç prensip de 
Faşist rejiminin ana prensip" 
leridir . Roma bükümeti istikbalde 

lsviçrede çıkan "Tribune de 
Lausanne,, de şunları yazmak
tadır: lngiltere Italyn ile yap
tığı Gentlemen's Agreemente 
kafi görmemektedir. Bumemleket 
bütün dünyada hegemonyasını 

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

lngiliz parlamentosundaki münakaşalar hararetlidir 
Lord Halif aks sürprizler devrinin geçtiği hakkında Hitler tarafından 

verilen teminatı öğrenmekle memnun olabiliriz, diyor 
lngiliz tezgahlarında halen 148 harp 

Londra, 4 ( A.A ) - Lordlar kamarasında 
muhtelif hatiplara hükümet namına cevap veren 
Lord Halifaks büyük Britanyanın tecrit edilemi
yeceği gibi tecerrüt de edemiyeceğini ve te
cerrfıt imtiyazını ancak küçük devletlerin iddia 
edebileceklerini söylemiştir. 

Fransız - Sovyet paktından bahsederek Lord 
Halifaks demiştir ki: · 

Lord Arnold'un şarkta bir ihtilaf çık
ması imkanları hakkındaki endişelerine 

tamamiyle iştirak ediyorum. Ve şarkta vukubu
lacak ihtilaflarda garp Avrupası için bilvasıta 
fakat vahim bir tehlüke görenlerin endişeleri
ni de unutmıyorum. Şark ve orta Avrupası hak
kında hattı hareketimizin ne olabileceğini şim-
diden tayin edemiyorsak da Milletler Cemiyeti 
paktından bizim için doğan vecibeleri .yerine 
getirmek hususundaki kat'i kararımızı birçok 
vesilelerle ilan etmiş bulunuyoruz. Herhangi bir 
lngiliz hükümeti için olursa olsun memleketin 
ve bütün imparatorluğun müzaheretine emir. ol
madıkça herhangi. bir ilaııı harp kararı verme
sine imkan yoktur. 

Müteakiben Halifaks bugünkü vaziyette hu
zuru kalb verecek unsurlar bulunmadığı iddia
sının doğru olamıyacağını söylemiş ve demiştir 
ki: 

Sürprizler devrinin artık geçtiR'ine dair 1 
Kanunusanide Hitlerin bize verdiği teminatı öğ
renmekle memnun olabiliriz. Keza şurasını da 
mü§ahede etmekle memnunum ki eğer her 

hangi bir devlet son aiti ayın her hangi bir 
aymda harp yapmayı istemiş olsaydı bunu is
panya işleri münasebetile pekala elde edebi-
lirdi. 

Ingiliz hükumetinin bir ha11t paktı akdi yo
lundaki gayretlerinden bahseden Halifaks de-
miştir ki: 

Milletler cemiyeti ideallerine olan imanımızı 

edilmekte olduğu bildiriliyor • 
ınşa 

Hariciye nazırı Eden ve diğer nazıtlar 

başvekaletten rıkaıkell 

ve bu ideallerin bir gün muzaffer o]abileceği 
itimadını daima muhafaza ediyoruz. Hükümetin 
siyaset, askerlik endüstri ve diğer bütün saha
lardaki gayretleri ancak ve ancak tek bir ga
yeyi istihdaf etmektedir. Sulhu adalet temelleri 
üzerine kurmak. 

Lordlar kamarası harici siyaset hakkındaki 
müzakereleri bitirmiştir. 

Londra 4 (A.A) - Lordlar kamarasında h•" 
rici siyaset müzakereleri esnasında hükümet ıı•" 
mına cevap veren Lord Halifaks demiştir ki: 

ispanyada kontrol planına iştirak edecek o1•11 

harp gemilerinin ticaret gemilerini durdurmıY' 
veya muayene etmeğe hakları olınıyacaktır. BuO" 
ların vazifesi ispanyaya giden gemilerin hnviye• 
tini tesbit etmekten ibarat olacaktır. Ticaret 
gemileri anlaşma mucibince birer müşahit bU" 
Jundurmaya mecbur olduklanndan böylece 1110" 
şahit bulundurup bulundurmadıklarını tevıi1' 
etmek imkanı elde edilecektir. . 

Londra, 4 ( A.A ) - Deyli Telgraf gazete•• 
deniz bütçesindeki rakamlar hakkında tefsiratt• 
bulunarak halen 148 harp gemisinin logiliz teı
gahlarında inşa edilmekte olduğunu bildiriy.or• 9 5 zırhlı, 21 kruvazör, 5 tayyare gemisı, 4 
torp~d.o, muhribi, 19 denizalb gemisi, 3 de~~ ge; 
gemısı, 24 şalupa, 2 sahil muhafaza gemısı, 
top çeker ve 17 avizo. 

1 Bütçe ile derpış edilen 7 devriye deni~• t~ 
gemisi 1100 tonluk olacak ve bunlarla birlık 
lngilterenin hizmette 70 denizaltı gemisi buhl" 

" nacaktır. 

Yunanlst;;;d';;""d'ö~i"""~"ı"~ıf ihtiyat 
zabltlerl sllAh altına çaOırı~d'. ,t 

Atina, 4 (A.A) - 1924-25-26 ve 27 ıbt~)' b 
zabiti sınıfları 29 gün talim görmek üzere sıli el 
altına çağırılmışhr. Bu çağırma tarihinde yaba;1 .. 
memleketlerde bulunanlar bundan istisna e 

1 

miştir. 


