
r 
• 
ıi 
ır· 

t 

... 

• 
• 

• 

9 

ıı 

te 

- ----
r ~ 

44 - Gazi Bulvarı . IZMIR - 44 1 
Blıntiyaz s~hi bi : ŞEVKET BiLGiN 1 

-=~~~-----~-=C~U;,,;;,,;M~A~R~T~E~s~ı..,,,,.a;;;,,,,,,M;;;;;,;A~R~T;_,.;•~B~3~7:.,,,.ff""""'""""=-~---....,..,,.,,,,...__,,__,.....,""""'"'= - s~~ 
No. 9489 KIRK iKiNCi 8ENI! 

aşınuharrır ve umumi neşriyat müdürü: 
.- HAKKI OCAKOGLU 
1
,..._ -4.:BC>NTE.: ŞE.:::Ft.A.İTİ 
; Dev arn müddeti Türkiye içinlHariç için 
ı · Sene/ık • . . . . . . 1300 2800 
~ltı aı•I~. . . . 700 1300 1 il.:..~--- TELEFON : 2&97 ı 

• lzmlr köy muallim mekte bl 
A11ktva 5 ( Te/e/011/a ) - Kültür baka11lığı, 

İzmirde <ski Ametıkan kolleji binasında açıla
cak köı• muallim mt•kfebinİlı çalışma ve ders 
proırramlarını lıazıtlarnna başıamıştır. Bu 
mektepte, ameli derslere bü;•ük eMmmivet veri· 
lecek ve lalebeve zitai derslu lfÖsterilecektir. 
~/Jt~. ~öy_çocu_kları irin_ kll!_Slar açılacak':!:_ 

~ Flatı 11 s ,, kuruştur. Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eseri ııitı Bel;çisi, Saba1ıları Çıkar Siyası Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıstır. - . 
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Hatay halkını tatmin edecek bir neticeye varılacaktır ...... 
Suriye heyeti, nihayet bir statü projesi hazırlan-
masına razı o muş •• 

Suriye hükiimetince haz!rla rıan projenin 
mahiyeti tamamen gizli tutuluyor .. 

d lstanbul, 5 (Yeni Asır muhabirin- natta bulunnıaktan içtinap etmekle 
Ctı) - Dün buradan geçen Cenevre beraber gazetecilere şunları söy

llıiişahitler heyeti yalnız Holandalı lemiştir : le lsviçreli müşahitlerden ibarettir. - Hatay statüsünün, . bu . memle
sveçli B. Holştad, ansızın hastalan- ketin hakiki ihtiyaçlarına ve Hatay
dı~ından Antakyada kalmıştır. İsviç- lıların arzularına muvafık bir surette, 
teh müşahit bugüne kadar devam kolaylıkla tanzim edileceğini ümit 
eden müşahedeleri etrafında beya- ederim. SONU 3 Uncu Sahifede 
1( ~LZ:ZZT.zzcrnrr~fZT./ZZT....c=zmzzv~JLL7.zLTLL/.zLZICZZZa:t• 

v0P•ra:ıtıer ışı: 1 1 B. Ruzve)t şikayet ediyor 

ı..~zıy~t Adalet divanı, sQsya) 
''!Ustacelıyet!e d J k k 
tlıiitaleaya. a a ete arşı oyuyor 
tlıuhtaçtır 
l't.6.ydın incir k~ratifleri it
lqad 'h •c .1 nı ayet tasfiye kararını 
iı:db Ve tasfiye heyeti fiilen 

O aşfadı, 
.. ldukça uzun ve şerefli bir 
"'aı· · liyc 1 ~1 • olan bu müessesenin tas-
'll tnı icabettiren hadise, ne d: 1 Vaziyetin bozukluğu ve ne 
'il lhttaklar arasında tahaddüsü 
h~j ~z _!fe~imsizliğin mevcudi-

1' ~gıldır. 
a~ asfıyenin biricik sebebi ko 
llıaİtatifçilik ülküsünün devlete 

c; ediJıniş bu lunmasıdır. 
~~ eçen sene kamutayda mü
~00tre ve kabul edilen satış 
liy, P.eratifleri kanunu bu tas
~i / 1 zaruri kılmıştır. Madem· 
a~ evlet himayesinde satış ko
ab~alifteri kurulacaktır. Artık 
'Yr tııı yanında mevcutlarının 
~tt~· kalınası manasız bir bare
t~ b~· Çünkü kooperatifçiliğin 
~Gt U~iik kuvveti birer tesa
llııi llıuessesesi olmalarındadır. 
ltr Ilı de vazifemiz müstahsil· 
'tU arasında bu tesıınüdü kuv
bir ' 11dirmektir. Binaenaleyh 
~) Yerde aynı mevzu üzerinde 
r ''aıı ik · k t'f' b' b' · •k ı oopera ı ın ır ırıne 

~,,:Pi ?ir vaziyet almaları ma
tdc~1.gın en büyüğünü teşkil 

ı. 

t~ı ~Undan dolayıdır ki mev
~aop 00Peratif ortakları idealist 
~İfd eratifçilere yakışacak şe-
~a0: devletin kuracakları 
•ldııaettiflere intibak kararım 
~G~h r'. Bu kararı alırlarken 
1~i y:sıı d_evletin bu işleri daha 
tı)jk. Pacagına ve kooperatif
~ar 

1
k ~İİYiik bir inkişafa maz

o;ıtı ..,• acağına da sonsuz inan· 
1\. ardı 
it • 

~'ıikf ~!!emeliyiz ki bugün çok 
tıbdc b •r dönüm noktası ilze· 
~tak ulunuyoruz. Eğer kuru· 
c~talı Veya kurulmuş olarak 

~, d' nacak kooperatifler iyi 
b,~l ırayetJi ellerde bir birlig" e 
~ •ııır 'lld11 - sa uzun yıllardanberi 
lak kglıınuz ülküye yaklaşmak 

olay olacaktır. 
~ So11u 211ci şay/ada -

.a...1ır.ıı. C>cakoılt1u. 

Amerika reisi, buna rağmen nıu
vaffak olacağını söylüyor 

. Vaşington 

Vaşington, 5 (Ö.R) - Cum· 
hurreisi Roosevelt tarafından 

radyoda söylenen mühim nu
tukta şu dikkate değer fıkra
lar da vardır: 

uçiftçilerin, işçilerin ve iyrat
çıların ekıuıomik hürriyeti hiç 
bir suretle feda edilmiyecektir. 
Fakat bu üç sınıf vatandaş 
aynı kuvvetle devletin idaresine 
iştirak etmelidirler. Zirai prog
ramımız çiftçilerin vaziyetini 
ıslah etmiştir. Fakat biliyorsu
nu:ı: ki yüksek adalet divanı hü
kümetin kararlarına karşı kendi 
kendisine veto hakkını ver· 
miştir. Böylece sosyal adalete, 
kollektif mukavelelere, asgari 
ücret esasına, azami ve asgari 

adlıpe sarayı 

çalışma saatleri miktarına karşı 
kaymağa çalışıyor. Fakat biz 
mücadelemize ancak yeni baş
ladık. Sosyal ıslahatın bugibi 
muhalefetlerle akim kalması 
ihtimalini reddederiz. 

Reis Roosevelt yükesek a'da· 
Jet divanının hükümete karşı 
aldığı kararlarda yapıcı tek bir 
unsur bile olmadığını ve eko· 
nomik refahı temin edecek hiç 
bir fikre dayanmadığını hatır
latmıştır. 

- Şimdi, demiştir, sefalete, 
tuğyanların neticesine, fazla is
tibsalden çıkan neticelere, 
ekonomik nizamsızlığa karşı 
mücadele etmek ve bunları 
ızale etmek lazımdır." 

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

Havac!lığımızı Kurmak için 

Kırıkkalede bir motör 
fabrikası kuracağız 

lstanbul 5 (Yeni Asır)- Türkiyede havacılığın büyük inkişafı 
için çok mühim bir karar alınmıştır. Bu karara gö~ memleke· 
timizde tayyare motörleri yapmak için bir fabrika inşa edile
cektir. Karabük demir ve çelik fabrikaları ayni zamanda tayyare 
motörleri fabrikamızın vücut bulmasına en mühim imi! olacak
hr. Tayyare motörii fabrika11, Kınkb.lede inıa edilecektir. 

;n•t?""""J,(.;l Cenevredeki s.::ncak rmisvoı:,u, so11.t:;iff:tırt;;in,'1za; bif~:rr~ ,, ~J.c/-ZZJ 

Başvekilimizin 
Başvekalet sandalye

sinde on ikinci yllı 
Dün, çok sayın ve sevgili 

Başvekilimiz General ismet 
lnönü'nün başvekalet sandal• 
y., ~;,.; iı:al ettiklerinin "ON 
iKiNCi" yıldönümüydü. Yur
du karanlıklardan kurtararak 
emin ve aydın bir ileriye 
doğru sevkeden Büyük Şefin 
yanında, onun en itimada 
şayan arkadaşı olarak sayın 
Başvekilimizin memlekete 
yaptığı hizmetler sayılamıya
cak kadar çok ve büyüktür • 

istiklal savaşımızda, asırla
rın yetiştirdiği en bil yük as
keri dehanın yanında askeri 
zaferler kazanan lnönü kah
ramanı, yeni Türkiyenin ku
ruluşunda AT ATÜRK'ün ışı
ğından istifade ederek Lo
zan 2aferinde başlıca amil 
olmuştur. 

Ne mutİu sayın Başvekili
mize ki, devletin başında ve 
devletler camiası içinde on 
iki yıl içinde ulusumuza te
min ettiği üstün, gururlana
cak mevkie mukabil, bütün 
milletin kalbinde sonsuz bir 
minnet hissi uyandırmıştır. 

._ Y-L//.LZJ = d!7tft?Nil'n 

Bir kabul 
Tokyo, 5 (Ö.R) - Hariciye 

nazırı Kor diplomatigi kabul 
etmiştir, 27 milletin mümessil
leri bu kabul resminde bulun
muşlardır. 

Yalnız tütün mahsulünden • 

Bu yıl köylunün eline 40 
milyon geçecektir 

Yeni su progamı hakkında mühim 
bir kanun hazırlandı 

lzmirliler .•• Yarın Gaziemirde birleşeceğiz 

Türkkuşu filosunun planör uçuşlarını 
ve paraşut tecrübelerini seyredeceğiz 

Türk hava kurumu hepimizi davet ediyor 
YAZISI a UNCU SAHiFEDE ....;,. 
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Müstaceliyet!e 
mütaleaya 
muhtaçtır -·-
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lzmirliler ... Yarın Gaziemirde birleşeceğiz 
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aJkevinde 

Bugün 
Konferans var 

1 - Bugün saat 17 de Kon· 
ya saylavı Ali Riza Tören ta· 

k·ı~tı 
rafından Halkevinde Taş ı 8 

- Başta10/ı I irıci Sayfada -

Eğer bu iş üzerinde küçük 
bir aksaklık vukua gelir ve 
menfi neticeye yol açılırsa 'koo· 
peratif çiJik en az on, on beş 
sene geriletilmiş olur. Ankara· 
dan sızan haberlere göre bu 
:yıl üzüm ve incir mahsulleri 
için satış kooperatifleri kurula
caktır. Yalnız söylendiğine 

nazaran bu kooperatiflerin bir
liği buseneye yetiştirilemiye

cek ve bu vazife üzüm kuru· 
muna bırakılacakbr. Üzüm 
mahsulü üzerindeki düşünceleri
mizi başka bir yazımıza bırakarak 
incir kooperatiflerinin birliğini 
üzüm kurumunun yapıp yapa· 
mıyacağı key iyetini mütalea 
edelim. 

r kuş s n planör uçuşla 
Esasiye hakkında kıymetli bir 
konferans verilecektir. Yvrd' 
daşlanmızm teşrifi rica olunuY0'· 

2 - Saat onbeşte temsil lco· 
mitesinin toplantısı. .. el • 

ili yet araş ut rübe er· ni seyredeceğ · z 3 - Saat on yedide guı. 
sanatlar komitesinin ve şubesı· 
nin umumi toplantısı, 

Birinci safta üzüm kurumu· 
nun incir kooperatifler birliği
nin vazifesini muvakkaten de 
olsa yapmastna mevzuatıma 

müsait değildir. 
Çünkü 6ç satış kooperatifi 

kurulduğu zaman bunların bir 
birliği olmasını yeni kooperatif 
kanunu emreder. Ya kanunun 
bu maddesinin tadili icabede
cek veyahut bu yıl için sahş 
kooperatiflerinin kurulmasından 
vazgeçilecektir. Bizce her iki 
ihtimal de memleketin yüksek 
menfaatlerine uygun değildir. 

Kanunun tadiline tevessül edi
lecek olursa geç kalınmış ola
caktır. Sabş kooperatifleri ge· 
lecek yıla bırakılırsa bu da 
mevcutlarının yıkılmasını intaç 
eyliyecektir. Halbuki on beş 
senelik bir mesai ile kurulan 
oldukça muntazam tesisata sa
hip bulunan bu kooperatifleri 

yok etmek, gelecek yıl işe ye
ni baştan başlamak bugünün 
iktisadi düşüncelerinin ve hele 
müstahsillerin menfaatlerine as
la uygun düsmez. 

Hele incir mahsulünün di
ğer mahsullerimizin hiçbirisine 
benzemediği gözönüne getiri
lirse vaziyeti ne kadar müsta
celiyetle mütalr.a zaruretinin 
mevcudiyeti meydana çıkar. 
Çünkü incirlerimiz diğer ~h
sullerimiz gibi senenin on iki 
ayında ihraç edilmiştir. incir 
sabşlan iki aylık bir iştir. 

iki ay zarfında yapılan satış
ların da daha evvelden üç dört 
aylık hazırlıklara ihtiyacı vardır. 
incirlerin işlenmesi hususi bir 
ihtisas işidir. Depo vaziyetleri 
ayrı hu~usiyetler taşır. incir 
çuvalları birbiri üzerine istif 
edilemez. Mevcut kooperatifler 
ittihadı teşkiliitiyle mahsulün 
ancak yüzde oobeşini ihraç 
edebiliyordu. Yeni mevzuat, 
kredi kooperatifJerine muvazi 
kurulacak satış kooperatifleri
nin vaziyetJerini açıkça tasrih 

Meclisi toplandı 
Vi!ayet meclisi dün öğleden 

sonra Valinin riyasetinde top• 
lanmıştır. Bayındırın Derebaşı 
istasyonunun adının tebdili hak
kındaki karar tasdik edildik
ten sonra Bergamada Akropol 
yolu meselesi görüşülmüştür. 

Bu yolun tevsii için 937 yılı 
bütçesine 2000 lira tahsisat ko
nulmasına dAir Bergama kay
makamlağıoın lezkeresi okun
muştur. 

Vali ihtisas encümenleri top
lanamadığı için bütçe encüme· 
nine masraflar hakkaoda bir 
rak ;- m veremediğinden bahset
miş\ ·r. Valimiz esash ve müte· 
vaz· n rakamlar üzerine bütçe
yi tnozim etmek lüzumuna işa
ret etmiştir. Konuşmalara Salı 
günü devam edilecektir. 

Paraşut kulesi 
Kültürparkta Türk Hava 

Kurumu tarafından ( 38 ) bin 
liraya foşa ettirilmekte olan 
45 metre irtifaındaki Paraşut 

kulesi inşaatı Fuardan on gün 
evvel bitecek ve kule kuruma 
teslim olunacaktır. 

KültUrparkta 
Belediye reisi Or. 8. Behçet 

Uz dün Küttürparka giderek 
fuar hazırlıklarını tetkik et
miştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
eylemiştir. Kooperatiflere da· 
hil müstabsiJler bütün mahsul
lerini birlik vasıtasiyle ihraca 
mecburdurlar. Binaenaleyh bir
lik aşağı yukarı rekoltenin 
yüzde ellisini işliyecek demek
tir. Mevcut müesseselerin hiç 
birisi mahsulün yüzde yirmi
sinden fazlasını işliyecek vui .. 
yette bulunmıyor. Üzüm kuru
mu eğer vazifenin ağırlığım 

, ve genişliğini göz önünde tu
tarak bütün tedbirlerini almış 
ve bu işin mes'uliyetlerini müd
rik olarak bu vazifeyi tekab
bül eylemiş ise bunu açıkça 
söylediği için ortada hiçbir 
endiıe kalmaz. Ama incirleri 
hurda haline getirerek ihraca 
mecbur kalınırsa o ıaman za
rarı ölçmek te imkansız olur. 
Bugünkü meşkük vaziyet bizi 
hem müstahsil ve hem de koo
peratifçilik ülküsü bakımlann
dan endişe içinde buluodurma
ğa müsaittir. Bundan dolayı
dır ki bu endişeler üzerinde 
ehemmiyetle durmak zaruretini 
duyuyoruz ve duracağız. 
~akk.ı C>ca.ko?;·l. u. 

Türk hava kurumu hepimizi 
Yurd turnesine çıkarak şeb· di evlatlarını görmek üzere bu 

rimlZe gelen Türkkuşu filosu hava gösterişlerine davet edi· 
tarafından yarıo sabah saat yoruz. 
on birde büyük hava tezahü- 7üık hava kurumu Izmir şubı:si 

ratı yapılacaktır. Halkın kendi GÖSTERiŞ PROGRAMI 
parasile, kendi sayile temin 1 - Gösterişler tam saat 
edilen hava vasıtalarımızın kısa on birde haşhyacaktır. 
bir zamanda, yetiştirilen iyi 2 - Yedekte planör uçuşu 
elemanlann elinde neler yap- ve akrobasi 
mağa muktedir oldukl~rmı 3 - Münferit ve grup ha-
görmek ve gururlanmak hak- linde paraşut estlamaları 
kımızdır. Halkımızın bu gösterişleri 

Bütün milletlerin bavad~n kolaylıkla görebilmesi ıçm 
silahlandığı bir sırada halkımı- trenler ve otobüsler hazırlan-
zın gösterdiği alikayle bizde mışbr. 
sivil havacılık ilerlemiye başla- Trenler saat sekiz buçuktan 
mışhc. Pazar günü bütün lzmir- itibaren Alsancak garından 
liler hava şenliklerini görmiye seferlere başhyacak ve Kemer 
daYetlidirler. Bu uğurda sayısız Kızılçullu istasyonlarından da 
hizmetler yapan Türk hava yolcu alacaktır. 
kurumunun davet mektubu şu- Otobüsler de bükümet onu, 
dur: Basmahane, Eşrefpaşa mmta-

Sayın lzmirliler; katarından sekiz buçuktan iti-
Türkkuşu filomuz tarafından baren seferlerine başlıyacak-

7-3-937 Pazar günü Gaziemir tardır. 
tayyare alanında büyük hava Trenler, gitme ve gelme 
gösterişleri yapılacaktır. Pro- 1 inci mevki 30, 2 inci mevki 
gram aşağıda gösterilmiştir. 20, 3 üncü mevki 15 kuruştur. 

Havacdığa büyük bir sevgi Otobüs fiatleri belediye ta-
ile bağh bulunan lzmirlileri lcen- rifesine tabidir. 

... 0.04• ... 

Eesi çiftliği 
Dikilide tesisi düşünülen 

hayvan besi çiftliği hakkında 
tetkikler yapmak üzere Diki
liye gitmiş olan ziraat baytar 

müdürleri şehrimize dönmüş· 
lerdir. Ziraat müdürü bu ara
da Dikilide hayvan vaziyetini 
de etraflıca tetkik eylemiştir. 

• ' •••• 11 • 

Bir Acentenin 
cemilekarlığı 

Fratelli Sperco acentasının 

temsil ettiği Svenska Orient 
Linien Isveç vapur şirketi iz-

mir Enternasyonal Fuarına rağ
beti artırmak için Şimal liman· 
farından teşhir edilmek üzere 

Fuara gönderilecek ve Fuar 
kapandıktan sonra yerlerine 
iade edilecek eşyaları bili üc
ret nakledeceğini Fuar komi· 
tesioe bildirmiştir. 

•••••••••• 
Ağır cezada 

Basmahane fahsil memurla
rından üç kişinin Ağırcezada 
devam etmekte olan muhake· 
melerioe dün de devam edil
miştir. Bn. Halide adında bir 
şahit dinlenmiştir. 

•:ea 

1 
Göçmen evleri 
Vilayetimizin muhtelif kaza· 

farında iskan edilen Bulgaris· 

tan ve Romanya göçmenleri 

ıçm yapıtacak evler ve tesis 
edilecek köylerin yerle
ri bir heyet tarafından tesbit 
edilmişti. 

Yakında inşaata başlanacak· 

tır. Bunun için icap eden ha
zırlıklar yapılmaktadır. 

-·~·····-· 
Karşıyakada 

Futbol sahası kurulacak 
Karşıyakada sporcu gençle

rin ihtiyacına cevap verebilmek 

ınaksadiylc Karşıyakada bir 
futbol sahası yapılması takar· 

rür etmiştir. Bunun içın mınta• 
ka ajanı doktor B. Hüseyin 

Hulki ve belediye reis muavlni 
B. Suat Yurdkoru dün Karşı· 

yakaya giderek bu işe elverişli 
bir yer aramışlardır. 

Haber aldığımıza göre Bos
tanlı cihetinde bazı istimlikat 

yapılmak suretiyle böyle bir 
saha vücuda getirilmesi müm
kün görülmüştür. 

Bunun için icap eden mua· 
meleye tevessül olunacaktır. 

YYARE S NEMASI TELEFON: 
3151 

5 Mart cuma yalnız bir hafta gününden itibaren 
. . 
ıçın 

TAMAMEN RENKLi BÜYÜK FiLM 

=DANS 
Kakaraçanıo kıymetli yıldızı STEFFI DUNA ile Amerikanın en meşhur dans~rü CHARLES C?LLINE. taraf~ndan 
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AYRICA: Seans saaatleri 
azartesi günleri 1,15 te ilave seansı vardır 

davet ediyor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sovyetler . ' ... 
Ve Yunanistan 
hüküm etleri 
Fuarımıza iştirak 
edeceklerini bildirdiler 

4 - Pazar günü saat onbeş· 
te gösteri kolunun umumi top· 
lan tısı. t 

5 - Pazarertesi günü saa 
onyedide spor komitesinin top• 
lan tısı. t 

6 - Çarşamba günü sııa 
on sekizde spor şubesinin uaıu· 
mi toplantısı vardır. 

Hava postaları 
Cumaovası civarmda kurul· 

Dost Sovyetierle Yunaniı;tao ması takarrür eden hava po5' 
hükümetleri 937 enternasyonal taları istasyonu için bir kısııı' 
lzmir fuarına resmen iştirake araziniıı istimlak edilmesi li• 

karar verdiklerini fuar komi- zımgelmekte idi. Vilayetçe btJ 
tesine bildirmişlerdir. jstimlak muamc!eleri ikmal edil' 

Almanya ile Holanda ve ltal- mek üzeredir. Mayısta (zdlir· 
yanın da cevapları beklenmek- lstanbul ve Ankara arasınd• 
tedir. Haber aldığcmıza göre hava postalarınm başlıyacağıo• 
bu devletler, bizim de onların muhakka1' nazariyle bakılıoa1'' 
fuarlarına iştirakimizi şart koş- tadır. 
makta imişler. 111111 

-

Fuarda inşa edilecek ve Murahhaslar gidiyor 
metre murabbaı itibariyle eks- Ticaret odası umumi katib~ 
pozanlardan istiyenlere kira ile B. Mehmet Ali ile borsa reisi 
verilecek olan kapalı sergi B. Mazhar Nurullah lzmirlioğlO 
yerinin inşaatına da pek yakın- ve ihracatçıların bir kısmi bu· 
da başlanacaktır.' gün, Ankaradaki üzüm kol1' 

Bunun ne kadar büyük ola- gresioe iştirak etmek üzere 
bileceği hükümetin bu seneki Ankaraya gideceklerdir. Diğe~ 
fuara verebileceği tahsisatla büyük bir kafile de pazartesJ 
anlaşılacaktır. günü hareket edeceklerdir. ,,. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " .. 

Mart ayı 
lnsa11lar ne tulıa/tular . .. J<.öy/İl/er 

yağmur iştiyakı cekeıken şelıit/iler 
lıa vanın bozulmasından üzü/üılet. 

Müstahsile sorarsanrz onun kendisine 
nzalısus bir JelseJe.sl vardır. Kış s"nu 
havalar eyi günıemelidir. Zilo. Maıt 
çiçeklerinilı atsız kadınlatdan fazla 
kıvmeti yoktur. Mart tü?gliılı ve Ni
san yağmurlu eecfıği zaman Ma;·ıs 

muhakkak kı bereketli ve neşeli olur. 

Ve hldlselerl 
Maıt ayı tarılı bakımmdan elıem

mivelli hadiseler taşır. Bızde 31 Maıt 
1908 inkıi<ib11u boğmak istmu~ti. 
18!5 senesinin bir Mart111da Napo/· 
yon Bonapart Elbe adas111t terketJe
rek Fransanirz juan körfezine (tkmıştı. 

12 Mart 1845 le R.oma11ya, 7 Mart 
1882 de Subistall krallık/an kllrul
muştur. 30 Mart 1881 de Ftansız 

emptrJ'alizması 7 unusa musallat ol
muştur. 17 Mart 1917 de laıilıin en 
mıi~tebit imparalorlaımda11 biri olan 
Çar ikind Nikola kardeşi Oıandiık 

Mı5el lehinde saltanattan ferag at et
mışti. 811 feragati büyük Rgs ılılild
linin [!alebesi takip etti. Mart ayı 

i{'inde elıcmmiııetli hadise mi aıaısı
nız. .• Hepsini yazmağa kaiksa11ız 

kıitiıplıa11elnin istiap edemfret·eği ka
dar cıltler dolar. 

Yedi sinemada bombalar 
patladı 

New-Yorktan bildirildiğine 

göre Broadway~ da gece eğle
nen halkı heyecana düşüren 
garip hadiseler oldu. Gece ya
rısından bir saat evveldi. Sine
ma, tiyatro binalan elektrik 
ışlkları içinde yüzüyordu. Su
vare elbiselerini giymiş erkek· 
Jer şak ve zarif kadınlar kaba
relere akın ediyorlardı. 

Ansızın feryatlar koptu. Her 
taraftan korku ve dehşet için
de kalmış on binlerce insanın 
birbirini çiğneyerek büyük 
bulvara atıldıkları görlllliyor· 
du. Alellcele yetişen yüzlerce 
polis feryad eden halkı ıap-
tetme~e. endiseleri teskine 

çalışıyordu. Ne olmuştu? Zabı~ 
tahkikata el koyunca anlaşıl 1 

ki ayni idareye tabi bulun80 

yedi büyük sinema salonunda 
aynı zamanda gözleri yaşarts~ 
bombalar atılmış ve seyircı· 
ler arasında panik baş gös• 
termiştir. Seyirciler masala~~ 
sandalyeleri devirerek uıe 

·"'C 
halfere can atmışlardır. Paoıg 
tutulan on binlerce kişioİO 
birden dışarı çıkmak isteıne· 
leri yüzünden bir çok kazalı' 
olmuştur. Kadınlar ve çocu1'· 
lardan çiğnenenler çoktur. OtiJ' 
beşi ağır olmak üzere yüz k11: 

·rcJ dar yaralı vardır. 2000 seY1 .. ~ 
alan Stoddard sineması büyiJ 

"ı· hasara uğramıştır. Aynalar .. 
rıJmıştır. Yaralıların bir çor, 
ayna kmklarındandır. Boıı> 
yağmuruna maruz kalan siP~ 
malar müdüriyeti işçilerle k~:f 
di arasında hiç bir ibtıl. 

t l d ~ .. 1 ic:tl'' mevcu oma ıgıoı soy eın., 
1 i<B • Bombaları atanlar meçhul 

1 
, 

mışlır. Hadisenin sebebi an'. 
şılmamıştır. Göz yaşartan bo·ııte 
balar bir eğlence olsun dıf 

.. S' 
mi atılmıştır? Yoksa bu ıoue .. 

·ye"' seseyi zarara sokmak istı , 
gizli bir elin eseri midir? ı;, 
bıta şimdi bunu meydana 
karmağa çalışıyor. • ••• •1 
···································· -: ~ : Fikir kırıntlları: ~ 

~ Üç çeşid dost . ! 
: .d dosttJ ' • Dllnyada üç çeşı 1t• ~ 

nuz olabilir : Sizi seven dds' ~ 
lannız, ıiziole hiç ala~• dt" ~ 
olmıyan doatlarınız, sız ~ 
nefret eden dostların•.Z··~rl f 

CJzanz~ '\ı' ! 
Başkalarıcın saadetindı ;jı,1 j 

· aa e • tırassız ve umumun s telt i 
sevinçle görmek saadet : 
hisse kapmaktır. nossıırl ........ 

ı ..••••.••••••••••••••.•..••••.• 
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~KUH!"oiNLC.Y1{J 
Anlamadığım bir 

şeyin anlamı! 
<: 

Y ENi ASIR 

r ~Poru severim, bayılırım spo-
~:1d~Por insan işidir, güzeldir, 
h 1

• ır. losanıo vücudu gibi ru
t Unu da meskenetten, atalet
d~k' tenbellikteo, yalandan, de· 

:Başbakan Müşahitler Dolmabahçede 
Londrava· gidiyor 

vr~:!;:ze~:!i0;0e~~ti~~~rr!tı: Halepten bildirildiğine göre, Suriyede 
1 
Fodudao kurtarır velhasıl .. 

11•1 akat gelgelelim (futbol) de-
1 en Şeyden hiç anlamam. Bunu 

8ade b y k en anlamasam zararı 
~ arnrna, aklı eren kültür fi

~18J.enleri ve doktorlar da akıl 

gore Türkiye başvekili general b• A • t 1 -w k k 
ismet loönü logiltereyi ziyaret ır rap ımpara or ugu urma 
ıçm bu ayın on beşine doğru 

r ırernemişlerdir bu futbola ... 
* 

ıe ~ 0t!>~I; oyu::u için değil, 
b' Yırcı ıçindir. Bir spor değil, 

LooAi:ı;;~eteİ~i;tr. sevdasında olanlar vardır 
b:r hYundur. Seyredenlere hiç 
ay' areket vermez. Seyirci 
~kta veya iki büklüm oturur. 

hat ~tb~l sadece bir oyun değil, 
k ta hır yarış değil, bayağı bir 
d:\>~adır. Her kavga gibi içio-
1 ıhtiras vardır. Oynıyaoın 
"alb · · 
1 

•nı, seyredenin kafasıoı 
orar bu ihtiras ... 

* 
b-Futbolla (Bo•k;) bizim milli 
r:ııy_ernize de yabancıdır. (Gü
l~) ın güzelliği karşısında 
ş 0~s.) un çirkin ve hayvani 
lieklıuı bir göz önüne getirin. 
şi:ros. gibi birbirini didikliyeo 
la allı Aoglo-saksonlarıo oyun
b rını ne diye bu kadar özene 
ııı'zene oynamaya çalışırız bil
Ye~"!'-·. Otuz yıldır bir futbolcu 
a ıştırrnedik. Binlerce sebep 
urasında (Bu bizim bünyemize 
ı:rnaz) diyen çıkmadı. işte an-
madığım birşeyin anlamı .. 

K. Ergüneş 

Aln1an konsolosu 

Dün gece Bucadaki 
köşklerinde bir 

iz . Ziyafet verdi 
I rnır Alman General Koo

~o osu Her Holştayn şehrimiz
/\~ bulunmakta olan Ankara 
_ rnan sefareti matbuat müdü· 
ıu D H ı· r. er Şmit Dumond şe:e· 

2
?1e Bucadaki evlerinde bir 
ıyafet vermişlerdir. • 

1 il Ziyafette Belediye reisi Dr. 
k · Behçet Uz, C. Merkez ban-
ası dı'r kt'" .. b M . A d e oru ay ecıt, na· 

Baş ve!: ili ziyaretle 
görüştü 

Ankara, 5 (Yeni Asır· Te· 
lefonla) - Alman büyük e:çisi 
Voo Keller bu akşam Başvekil 
ismet lnöoü'oü ziyaret etmiş· 
tir. Mülakat uzun sürmüştür. 

· Kadıköyü 
Yangınında kasd 

yoktur 

1stanbul, 5 (Yeni Asır - Te· 
J.efonla) - Kadıköyünde Paris 
mah;ıllesinde yanan ve içinde 
yanmak suretiyle ölen kız ha· 
disesi burada izam edilmiş ve 
bir sürü neşriyata sebep ol· 
muştur. Bazı gazeteler, hadi
sede şüpheli noktalar olduğun
dan babsetmiilerdir. 

Adliyece yapılan tahkikat 
neticesinde hadisede kasd ol· 
madığı ve evin tecennün eden 
kız tarafından yakıldığı anla
şılmış ve yalıalaoan Ziloi ile 
kızı serbest bırakılmışlardır. 

Bir ziyaret 

Ankra, 5 (A.A) - Alman 
sefiri Yon Keller beraberinde 
sefaret müsteşarı ' bulunduğu 
halde lktısat Vekili Csla.I Ba-
Bayat"• ziyaret etmiş ve arala
tındaki görüşme uzun müddet 
devaııı etmiştir. •· 

akalanan 
kaçakçılar dolu gazetesi sahibi B. Hay-

tiar Rüştü, gazetemiz sahiple- Ankara, 5 (A.A) - Geçen 
B Ş k B'I B bir hafta içinde gümrük mu-

liakk • ev et 1 gio, · hafaza örgütü tarafından ikisi 
Ilı ı Ocakoğlu hazır buluo-
l lışlardır. Ziyafet çok samimi ölü, ikisi yaralı 105 kaçakçı, 
qilıb'b 2891 kilo gümrük kaçağı, 93 
d 1 allerle gece yar.ısıoa ka- kilo inhisar kaçağı, 3703 def-
f)ar devam etmiştir. Her Şmit ter sigara kağıdı, 10 silah 62 
le Urnond bu sabahki ekspres- mermi, 422 Türk lirası, 114ke-
le Ankaraya avdet edecek- sım hayvanı ile 33 kaçakçı 

'dir h 1 · ·ı · t' "••• · ayvanı e e geçırı mış ır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sütçüler arasında ihtilaf var 

Bu anlaşmazlıktan 
halk istifade ediyor 

il,151.~nbul, 5 (Yeni Asır - Telefonla) - Şehrimizde Süt satıcıları 
•6t su~. müstahsilleri arasında ihtilaf çıkmıştır. ihtilaf, satıcıların 
l~rin~~stahsillerinden südü dokuz kuruştan yedi kuruşa indirme-
llu 1

• ıs~emelerinden çıkmıştır. 
r,k khtıI~f y_üzüoden süt müstahsilleri süt satıcılarıoa süt vermiye
o~ k endılerı satışa başlamışlar ve halis sütü mahalleler arasında 

S" llruşa satmışlardır. · 
~eıııUtçülerin bu ihtilafından halk istifade etmiş ve hem ucuz 
~e halis süt içmek fırsatına kavuşmuştur. 

ı ugoslavya harici siyasetinde 

" değişmiş birşey yoktur 
~İç ~ris, 5 (Ö.R) - "Temps,, gazetesi B. Krofta ve Stoyadino
~~~i arafıodao yapılan beyanata dayanarak merkezi Avrupa 
~ttj~=t'.ni tefsir ederken Yugoslavya Başvekilinin sözlerinden şu 

y Y• çıkarıyor: 
~oktUgoslavyanın harici siyasetinde resmen değişmiş hiçbir şey 
lııUş lır. Belgrad mahafilioden bazılarında yeni temayüller görül
oı~, se de lngiltereoin yeni teslibat programile vaziyeti kudretli 
~e b'1' değiştirmiş o'ması küçük devletleri ıbliyata sevketmekte 
1~kiş ef°~.lmilel vaziyetin Cenevre prensiplerine uygun bir şekilde 

~ 1 urnitlerini takviye eylemektedir. 

lspanyol müziği.. Tutuşturan Kastaoet dansları 
Kovboy şarkıları .. Uçan atlar.. lnliyen kitaralar 

Birbirine gıren insanlar .. işte 

l<~sı G O Ş O 
ye ~~e kraliçesi : lstefi Duna .. Yılmaz kahraman Rodlarok 

sızı kahkaha dünyalarına uçuracak .. Merak ve heyecan 
göklerinde dolaştıracak filim : FRANSİSKA GAL'IN 

ALTIN KELEBEKLER 
Bunlarıo he si lzmirde ilk defa bu ün LALEDE 

lstanbul, 5 (Yeni Asır-Tele~ şen gazetecilere, artık Sancağa çekinmekte ve bazı münazaa-
fonla)- Sancaktan dönen mü- dönmiyeceklerini, vazifelerinin lar vukubulmaktadır. 
şahitler heyeti bugün hareket• hitam bulmuş olduğunu söyle- Bu cümleden olmak üzere 
!erinden evvel Dolmababçeye mişlerdir. Arap Pınarında Fransız t&raf-
j!'iderek hususi defteri imza- tarlariyle Araplar arasında bir 
lamışlardır. lstanbul, 5 (Yeni Asır - Te- arbede olmuş, iki taraf sopa 

1 efoo la) - Halepteo bildirili- b Riyaseticumhur kalemi mah- ve biçaklarla bir irlerine gir-yor: Elcezire mıntakasıoda va-sus müdürü müşahitleri kabul mişlerdir. -
ederek bir müddet görüşmüşler tanilerle halk arasında ihtilaflar Araplar silahlanmakta oldu-
ve kahve içmişlerdir. çıkmıştır. Son zamanlarda arap- ğn gibi Fransız taraftarları da 

Müşahitler, öyleden sonra !ar arasında vataoilerin icraa- silah tedarik etmektedirler. 
valiyi makamında ziyaret et- tına karşı muhalefet başgös- Son günlerde gizlice dağıtı· 
mişler ve bilahare roüzeyi, sür- termiştir. lan ve ele geçen beyaonam~-
leri ve camileri, kapalı çarşıyı Vatanilerio hareketlerindea !erden anlaşıldığıoa göre, bır 
gezmişlerdir. dolayı arap olmıyan unsurlar da Arap imparatorluğu kurmak 

Müşahitler, kendilerile görü· Araplarla iş birliği etmekten için teşebbüsler yapılmaktadır. 
···················•········································•······•···· ........................................................... . 

milli müdafaası ngiliz 
~_,;;~----------------------------------------
illi müdafaa işlerine seksen altı 

milyon sterlin · tahsis edilrrıiştir 

• 

' 
Son sistem bir lıava ejdeti 

Londra, 5 (A.A) - Avam topumuz olacak? Geçen gün j leriode yeni silah fabrikaları 
kamarasında milli müdafaa is N eville Çemberlayo hemen bir tesisi için sarfedilecek ve tama-
tikrazı projesinin üçüncü kıraati harp tehlükesi olmadığım söy- men istikraz hasılatından alına-
münasebtiyle Cburchill kanun lüyordu. Evet önümüzdeki ilk- caktır. 
layıhasını tasvip etmi~ ve açık bahar ve yaz için bu doğru- Kıt'a mevcudu bakımıodan 
ve devamlı bir siyaset takibi- dur. Fakat sonra ne olacak? 
nin büyük ehemmiyetini teba- Hükümet tehlükeli silahlanma 
rüz ettirerek demiştir ki: devresini ne kadar kısa bir 
-Buıı-ün siyasetimiz kat'i de- zamanda başarabilirse o kadar 

ğildir. Ve bu emniyet bakı- ihtiyatlı hareket etmiş olur. 
mından mühim olan me- Londra 5 (Ô.R)-1937-1938 
sele kabul edilecek paranın mali senesinin askeri bütçesine 
miktarında ve alınacak tedbir- ait rakamlar neşredilmiştir. Bu 
!erle değil, fakat yetişmiş as- masraflar 86,174,000 lngiliz li-

muntazam ordu için Hindistan 
hariç, şu sarahat verilmektf'dir: 
Efrat mevcudu geçen seneki 
158400 nefere mukabil bu sene 
168900 dür. 1914 te ise 186400 
idi. ihtiyat ordusu 121900 ki
şidir ve 31 Mart 1937 de 135 
bin olacaktır. Müstabfaz ordusu 
ise 7876 zabit ve 143283 nefer ker ellerine aybeay verebilece- rasına balig" olmaktadır ve ge-

·ı hl d d ve küçük zabitten ibaretfr. ğimiz sı a ar a ır. Eğer önü- çen sene bütçesine göre 26 
.. zdekı' 12 ay ı· · d · t"k il Bu rakamlar geçen seneye nis-mu çın e ıs ı raz m· yon lira artmıştır. Bu ye-

yolu ile 60 ila 70 milyon almak kiından 19,054,000 lirası istik betle zabitler için 606 ve efrat 
zarureti görürsem hayrete dü- raz hasılatından ayrılacak için 12226 oisbetiode artmıştır. 
şerim. Fakat ayni zamanda da tahsisatla karşılanacak ve geri Londra,5(A.A)-Hava kuvvet-
müsterih olurum. kalan kısmı mükelleflere !eri bütçesi tahminleri hakkıoda 

Şurasını biliyoruz ki, Alman- yük olacaktır. Bunun haricin- Royter ajansı 26,000,000 mü-
yanın elinde bugün 1500 top ve de aynı devre için 7,946,000 dafaa istikrazı ile elde edile-
müstahkem mevkiler hariç ol- liralık hususi tahsisat da ara- ceği 'için kabul edilecek tabsi-
mak üzere otuz topçu alayı nılmaktadır. Bu tahsisat geçen satın safi olarak 56,500,000 
vardır. Bizim nezaroan iyi ye- sene 5,551,000 lira idi. Bu tah- İngiliz lirası olduğunu tasrih 
tişmiş topçular elinde 1500 sisat memleketin muhtelif yer- eylemektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A 
"k B l d" • • • •• J • milyon Almanıo reisine hakaret 

merı a t:: e ıye reısının soz erı eden adama maddi olarak bir 

Almanya ile Amerika 
arasında hadise çıkardı 

Almanlar şiddetli protestoda bulundu 

Paris, 5 (Ô.R) - Nevyork 
belediye reisi B. Laguaria ta
rafından yapılan bazı beyanat 
şiddetli Amerikan - Alman 
hadisesine sebep olmuştur. De-
mokrat değil, mutedil olan 
B. Laguaria 1939 sene-
sinde N evyorkta yapılacak 
dünya sergisinde bütün Avru

ve dünyanın sulbuou 
eden Alman faşiz

mınıo reisinin resmini hap
setmek üzere bir işkence 
odası kurulması muvafık ola-

cağını söylemişti. Bn beya
na! Almanyada bir hakaıet te
lakki edildi. Almanyanın Va
şington sefiri hariciye nezare
tinde şiddetli bir protesto yap
tı. Alman gazeteleri Nevyork 
Belediye reisi ile Roosevelt ve 
Amerika aleyhinde tarizlerle 
doludur. 

"Aogriff,, B. Laguaria 'oıo bir 
aptal, birşeye yaramaz bir 
adam ve bir aracı olduğunu 

yazıyor. 

"D. AllgeJTJeine Zeitun ., 60 

tokat atmak imkaoı olmasa 
bile manevi bir tokada laik 
olduğunu kaydediyor. 

Nihayet yarı resmi "Beo
bachter" diyor ki: Nevyork 
belediye reisinin nutku ancak 
batakhanelerde tesadüf edilen 
sözlerdendir. Bunları söyliyen 
adamlarla şimdiye kadar polis 
ve ablak zabıtası meşgul 
olurdu. Başka memlekette olsa 
böyle bir adam ya tımarha
neye atılır, ya bapiııaoeye 
atılır ... 

Bu neşriyata B. Laguaria şu 
mukabelede bulunmuştur: Bir 
işkence odası fikrine karşı 
protestoda hakları vardır. Zira 
onları oldukları gibi tersim ve 
tasvir edebilecek biç bir artist 
veya sanatkar yoktur. 

Vaşington hükümeti Alman
yanın protestosuna cevaben bir 
tahkikat actıj!ını bildirmiştir. 

Sıihlte s 

tQarz,:~~1 
Çatalca neresi 

Bayram münasebetiyle lııir 
dostuma gittim. Evin 14 yaşın
daki kııı çıtır pıtır konuşu
yordu. 

lzmir sioemalarıoa gelen fi. 
timleri sayıyor, kusurlarıoı, kıy· 
metlerini anlatıyor; artistlerin 
isimlerini tercümeihalleriyle be· 
raber biliyordu. 

Bir aralık aynaoıo karşısına 

geçti. Ufak saç maşalariyle 

buklelerini kaldırdı. Elleriyle 
düzeltti, okşadı. Sonra koltuğa 
ı-ömülerek ayak ayak üstüne 
attı. "Yedi Gün" ü okumağa 
başladı. 

Hizmetçi kahve getirdi. Mi
safirlere dağıttı. Küçlik hanım 
mecmııayı kucağıoa bırakarak 

seslendi: 
- ikbal! Bana da bir kahve 

getir. 
Kahve ~eldi . Bir yudum 

alınca suratını buruşturdu: 

- Bu kız biç kahve pişir
mesini bilmiyor. Kııç defa söy· 
!edim. Kahvesi çok olsun diye .• 
Yine sulu yapmış. 

Diye şikayet etti. 
Ev sahibi hanım akrabala

rından bahsediyordu. M~rak 

etmiş, telgraf çekmiş, cevap 
alamamış. 

- Çatalca da çok yakın bir 
yer. Cevap verselerdi her hal
de şimdiye kadar alırdım. 

Dedi. Küçük hanım hemen 
atıldı: 

- Anne Çatalca neresi, Ça
nakkaleoio yanıoda değil mi? 
Diye sordu. 

Holivudu mahsulleriyle be
raber iyice bellemiş olan bu 
on dörtlük kız annesinin ceva
bını dahi beklemeğe lüzum 
görmeden elindeki mecmuanın 
(Moda) sayfasına daldı. 

A. Mura't Çınar 

Cenevrede 
lsviçreli bir miişahi
din kanaatine göı·e 

-Baştata/ı hıruıci salıijede-

Ônümüzdeki pazartesi günü 
toplanacak olan Cenevre statü 
komisyonunun müzakerelerine 
iştirak edecek değiliz. Ancak 
Türk ve Fransız delegeleri ara
sıoda mühim bir ihtilaf zuhuru 
takdirinde, mütalaamıza müra
caat edi l eceğini zannetmek
teyiz. 

Cenevreye hareketimiz, vuku· 
bulan davet üzerinedir. Bizim 
bütün arzumuz, Hatay halkıoı 
tatmin edecek bir neticeye va
rılmasıdır . 

lstaobul, 5 ( Yeni Asır ) -
Ceoevrede bulunan Suriye, he· 
yeti, Hatay statüsü hakkında 
bir proje hazırlamıştır. Bu pro· 
jeyi Statü komisyonuna tevdi 
etmek fikrindedir. 

Bugüne kadar Sancağı Su· 
ıiyeden ayrılmaz bir parça 
telakki eden ve bu maksatla 
hatta kan dökmeği bile göze 
alacağıoı söyliyen Suriye Hü· 
kümetioio şimdi bir statü pro· 
jesi hazırlamış olması, Vata
niler arasıorla hükümet aley
hinde bir cereyan uyııodırmağa 
sebebiyet vermiştir. 

Demir gömlekliler teşkilatı 
da bu hoşnutsuzluğa iştirak 
etmektedir.Suriye hükümetince 
hazırlanan projenin mahiyeti 
meçhuldür. Bu hükümet, pro
jesini Suriye halkından bile 
gizli tutmaktadır. 

Bir piyesin men'i 

Ankara, 5 ( A.A ) - Hasta 
bir Avrupa ekzotizminin mah
sulü olan ve Şark memleket
lerini birer panayır yeri gibi 
göstermek ve anlatmak mak
sadını taşıyan piyeslf'rden biri 
olduğu için Sidney Sones'in 
maruf Geyna operetinin mem
leketimizde oynanmasına hükü
metimiz müaaArle f'fmf'mistir. 





Çekoslovakyada gözleri yokmuş 
Habsburgların avdeti lehinde cenubi Alman 
şehirlerinde propagandalar yapılıyormuş 

Tefrika No: 114 

t iki efenin bu görüşmesi, Ka-
~rcının merakına gitmişti, ate
tın biraz ilerisinde bağdaş ku
tup, eline aldığı kalınca ve ucu 
hnık b" • · ır eysıyı yanan ateşe 
·~kup çıkararak, sanki düşünce
••ne b' 
1 

. ır tempo yapmış gibi 
"/~kın halini bozmuş, gözünü 
"•ne elindeki yanmış oduna 
trip: 

ı.. - Kızanlar! içinizde bir iki 
''•ıltı b' . ı ? ()· var, ır şey mı o uyor 

'Ye sormuıtu. 
.._.Bırak Ali hemen cevap ver-

1tti : 

- Kahrcıoğlul karnımız aç! •• 
"t l<~tarcıoğlu elindeki odunu 
~11 ortasına atıp Bırak Ali
habrak; 

- Ondan kolayı var mı .? 
Açın torbaları, dizilin ateşin 
karşısına •.. Hem benim de kar
nım acıkh. Ne varsa yiyelim .• 
Dt!di. 

Bırak Ali bir kahkaha sa
vurarak: 

- ÖylP. ama, senin şu kah
penin doğurduğu oğlan heybe
lerde ne varsa silmiş, süpür-
müş yalım! ' 

Demiş, fakat Bırak Ali daha 
sözünü bitirir, bitirmez, ateşin 
ortasına, sırtından yediği deh
şetli bir tekme ile yuvarJan
mışh. 

- Sen misin bana kahpe
nin doğurduğu diyeni 

Ôfkeaiyle poıadaki 

ateşe yuvarhyan delişmen deli
kanlı efe, ateşin ortasma ken
disini de atap Bırak Alininio 
kalkmasına meydan buakma· 
dan ve yandığına ehemmiyet 
vermeden kafası, beli, neresi 
olursa, neresine rastlarsa ateşin 
parlayanlarını söndürerek, Bırak 
Aliyi yanan ateşin kızgın kor· 
ları arasına adeta gömdü. 

Göz açıp yumuncaya kadar 
geçen bu hadise, ateşin etra· 
fına dizilen efeleri birdenbire 
ayaklandırdığı sırada Katırcı· 
oğlu da hayret ve dehşetle bir 
an buna bakarken birdenbire 
beline elini ath ve sivri uçlu 
hançerini kınından sıyırarak, 
ateşin ortasında feryat ve fi
ganla tepinen Bırak Alinin ha· 
şma, beline tekmeler atarak 
delicesine söylenen efenin göğ-~ 
sü budur diye nişan alıp sa· 
vurdu. Hançer havada vızlayıp: 

- Zınkklck! 
Sesiyle o delişmen efenin 

tam kalbine saplanmııtı. O da 
Bırak Alinin llatilne ve ateıia 

ortasına kendini ; 
- Ahbbl Diye salıverdi. 
Katırcıoğlu, yüzü yeisten ve 

ikrahtan kırışmış haliyle yürü· · 
yüp: 

- Yazık bel Dedi, yazık .• 
Ulan, şurada birkaç arkadaş
tınız, içinizde birbirinin şaka
smı çekemiyenler olacağını 
düşünmüyordum. 

Birdenbire efelere döndü, 
şahadet parmağını salhyarak: 

- Hani vallahi; gördünüz 
ya, içinizde bu herifçioğluna 

benzer mendeburlar çıkarsa bir, 
iki demem, onu hakladığım 
gibi haklarım. Aç mı kaldınız, 
bana sormağa ne lüzum vardı. 
Açardınız heybeleri, zıkkımla
nırdımz. 

Efendilioğlu atıldı : 
- Kabrcıoğlu ! Dedi. Hatı

rına toz konmasın ama, bu işi 
yapan biz değildik, kimseden 
de açlık şikayeti duymadınız. 
Ecelleri gelmiş, o teres bir söz 
söyledi, öteki açlıktan kudur-
mu" bana tahammül edemedi, 

Jaramada topçu düellosu var 

ESirlerin mübadelesi için 
anlaşma yaptılar 

Paris, S (Ô.R)-Dün Madrid 
cephesinde mühim hiç bir hare
ket oJmamışrır. Müdafaa komi
tesinin tebliğinde bundan sonra 
Madrid mıntakalarında ve ja
rama cephesinde 24 saatten 
beri ancak top düellosu olduğu 
ve diğer cephelerde kayda 
değer bir şey olmadığı kayde
dilmektediro 

OviedQ cephesinde ise bil
akis mücadele hararetle devam 
etmiştir. Bilbaodan şu haber· 
ler veriliyor: Oviedo cephesin
de faaliyet hafif geçmişse de 
P 11erf Nueva meclisinde cum
huriyet kuvvetlerinin faaliyeti 
yorulmaksızın devam etmiştir. 
Bunlar ilkönce şehirde ileri 
hareketlerine mani olan bina
ların albnda lagımlar kazmış
lar ve sonra bunları ateşle
mişlerdir. 

Binalar müthiş bir gürültü 
i~inde yıkılmış ve bükümetçiler 
yeni mevkiler zaptetmişlerdir. 
Bütün gün bu suretle geçmiştir. 

Paris, 5 ( Ö.R ) - lspanyol 
cumhuriyet hümetinin ispanya-

da iki tarafta hala çarpı
şan ecnebi gönüllülerin is
panyadan aynlmarıoa mu
vafakatini bildirmesi Fransız 
mehafilinde çok iyi bi:- tesir 
yapmıştır. Diğer taraftan ge
çen gün Londra karı~mazlık 
komitesinde Italyan ve Alman 
delegelerinin bu teklife güçlük 
çıkardıkları hatırlatılıyor. Hal
buki ispanyadaki gönüllülerin 
geri alınması fikri ilkönce bu 
bükümetler tarafmda teklif 
edilmişti. lngHiz ve Fransız 
mahafili bu mubalefdin uza
mıyacağını ummaktadırlar. 

Londra, 5 (A.A) - Ademi 
müdahale komitesi mahafili is
panyaya giden Amerika gemi-

lerinin ademi müdahale komi• 
serleri taraf111dan ziyaret edi· 
lebilmek üzere Kanarya ada· 
larma uğramaları için AmerilJa 
bükümetine komit~ tar&fından 
müracaatta bulunmuş olduğuna 
dair olan haberler kat'i surette 
tekz'p edilmektedir. Bu maha
fil Londra itilafını kabul etme
miş olan memleketlere ait ge
milere kontrolün tatbikini bir 
an bile derpiş etmemiş olduk
larını beyan etmektedirler. 

Bahriyeli mütabassıslar ra· 
por!arır.a tanzim etmek üıere 
evvelki gece hl"men hemen 
sabaha kadar içtima halinde 
kalmışlardır. Bu rnütahasstslar 
umumiyetle Londra itilafını 
kabul etmiş olan Amerika 
memleketlerine mensup gemi
lerin de kontro'ü crarureli do
layısile ve Kanary, adalarında 
bir tarassut merJf ezi vücuda 
g etirmek lazım olması sebe
biyle kontrolün tahmin edildi
ğinden çok daha ziyade mau
rifi müetelzim olacağı mütale
asıoı ileri sürmektedir. Planın 

tatbiki için 20 gün lazım ol
duğu teyit edilmekte ise de 
mer'iyet mevkiine girmesi için 

20 mart tarihinin tespit edil
miş olduğu haberi tekzip olun· 
maktadır. 

Paris 5 ( A . A ) - Havas 
Ajansının verdiği malumata 
göre bugün F tankocuların elin
de bulunan arazi ispanyanın 
yüzde 65 şidir. Bu topraklarm 
nüfusu 13 milyımdur. Hükü
metçilerin elinde bulunan top
rakların nüfusu ise 9 milyondur. 

Bayones 5 ( A.A ) - Bask 
hükümeti matbuat bürosunun 
bir tebliğine göre esirlerin mü
badelesi için Frankocularla bir 
anlaşma yapmışlardır. 

Demokrat partis~nin zafer yıldönümü 

Demokrasi muvaff akı
yetsizliğe uğramadı 

. . . . . . 
Atların burunlarından çıkan 

soluk, bayağı buram buram du
man oluyor, efeler; bir kaç 
köylü eşeğinin geçip nal yerleri 
bıraktığı yolda sessiz ve aheste 
bir yürüyüşle; etrafı karlarla 
dolu; yolu geçiyorlardı. Belki 
bir iki saat yürüdüler ve dağın 
karlı yolu kıvrılıp, sarp uçurum 
kenanna uzanda. 

miştir. Reisicumhur Roosevelt 
Radyoda verdiği bir nutukta 
ilk defa olarak icra kuvvetinin 
adli otoritelerin vaziyeti değiş
medikçe muvaffak olamıyaca
ğmdan !:>ahsetmiş ve demokrat 
partisinin her partiden fazla 
bir ekseriyete malik olduğunu. 
kaydettikten sonra demiştir ki: 
-Bazı muarızlarımız 1936 za· 

ferini vesile ederek milletin 
üçte birinin fena tegaddi 

etmesine, fena gitmesine ve 
fena barınmasına sebep olan 

şartlarla mücadeleden vazgeçe· 
ceğimizi umuyorlar. Fakat mu
halefetin bu tahriklerine rağ

men bizim i!eri hareketimiz 
devam edecektir. En büyük 
hevesimiz beyaz evdeki hale
fimize milleti tam olarak devr
etmektir. 

Demokr. şekil ve metod· 
larına müstenit bir milli hükü-

met muvaffak olabilir ve mu
vaffak olacağız. Bazı memle

leketJerde demokrasinin iflas 
ettiğini tasdik ederim. Bunun 

sebebi şudur ki, bu memle
ketler halkı boş münaka

şalardan yorularak ani hart:• 
keti tercih etmişlerdir. Fakat 
onlar tarihten çıkan şu dersi 
unutuyorlar ki diktatörlüklerin 
muvakkat muvaffakıyetleri in· 
sanlığa demokra-;ilerin ani ifli-
~undan daha pahalıya mal olur. 
A frikada ise demokrasi muvaf· 
fakıyetsizliğe uğramamıştır ve 
onu muvaffakıyetsizliğe uğrat• 
IDIJ&cağaz. 

, 
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Anadolu göbeğinde sanayi 

merkezlerimizden biri haline 
gelmekte olan Kayserinin mo
dern bir şe'ııir olmasına da 
ehemmiyet verilmektedir. 

Bugünkü hali ile bile eski 
Kayseriyi bilenler onu tanı
makta zorluk çekerler. Ge
niş bir imar faaliyeti bu şehrin 
bergün biraz daha çehresini 
değiştirmektedir. Hükümet ko
nağı ile istasyon arasındaki 

saha imar mıntakası olarak 
ayrılmışhr. Buranın planı· 
nın hazırlanması değerli mi
marlarımızdan Bay Asım'a 
verilmiştir. Bay Asım Manisada 
bazı tetkiklerde bulunmak 
üzere gelmiş, Kayseri için ha· 
zırladığı plan hakkında muhar
ririmize şu izahatı vermiştir. 

"Kayseri valisi Bay Mustafa 
Adli Bayman şehrin imarı için 
geceli gündüzlü çahşmaktadır. 
Çok yakin bir atide tahakkuk 
ettirecğinden şüphem bulun
mıyan iymar planı tatbik edil
diği gün, Kayserinin umumi 
görünüşü size verdiğim resim
deki şekli alacaktır. 

Yapılması mutasavver inşa
atı şu suretle hülasa edebilirim: 

Cumhuriyet alanının solun
daki cadde hükümete gjder. 
Bu akis üstünde, hükümetin 
önünde sağ tarafta sinema, sol 
tarafı askeri mahfel (ordu evi), 
bunun arkasında kor kuman
danlık dairesi, karşısında mey
dan, önünde Cumhuriyet anıtı 

konacakbr. Meydanm bu kısmı 
biraz geniş tutulmuştur; Sebebi 
yol ile tretuvarm geniş yapılma
siyle temin olunmuştur. Çünkü 
eyyamı mabsusalara merasim 
için lüzumlu olduğu gibi, bir 
tarafta büyük bir plans, diğer 
tarafta belediye ve ordu evi 
bahçeleri ve ordunun akşam 
muzikaları, ekseriya boş :zaman· 
larda balkı buraya celbetmekte 
• 

l(ayserinin müstakbel şekli 

l ve ehemmiyetli bir promenad yükseklikte müsavi yüz ve de· 
yeridir. rinliklerde dört tarafı bahçe 
Meydanın bir tarafında be- içinde villalar inşa olunacaktır. 

lediye oteli ve daimi bir sergi Buralara dükkan gibi şeyler 
binası ( ( Kayseri sanayi ve ti- yapılmıyacak, yalnız bir mektep 
caret memleketidir ) Ticaret ve belki de bir hususi klinik 
ve sanayi odası. Arka tarafta yapılacaktır. Projede boş gös-
mimar Sinan camii, bunun sağ terilen mahaller, eski binalarla 
ve sol ve arka taraflarmdaki doludur. Bu kısımlar bilahare 
büyük saba üzerinde parti bi· etüd edilmek üzere boş bıra-
nası, halkevit spor ve klüp bi- kılmıştır. 
nalarınm yapılması düşünül- istasyondan başlıyan bu cad-
müştür. denin bir tarafı yeni yapılan 

Mukabil cihetinde : Tarihi bez fabrikasına ve diğer tarafı 
kale ve beden divarları mev- da ileride muhtelif istikametler 
cuttur. Bu kısımlar yeşillik sa- arasında tayyare fabrikasma 
hasına alınmıştır. Büyük yeşil· kadar gidecektir. Meydana 
liklerden birinin ön tara- doğru bakdınca dört bin kü-
fına tarihi eserden uzak ol- sur metre yüksekliğinde olan 
mak üzere şehir gazinosu ya- Erceyiş dağı azametle görüne-
pılması tasavvur edilmektedir. cektir. Kayseri ayni zamanda 
Meydanın başlangıcında ve Bul- tarihi bir memleket olduğun· 
var üstündeki büyük bina dan istikbalde tarih ve spor-
dokuz yüz küsur senelik eski culuk bakımından da büyük 
bir Selçuk medresesidir. Aynen bir seyyah şehri olacaktır. 
muhafaza edilmek üzere etrafı Vilayet ve belediye imar 
açılacaktır. projesinin bir kısmını beş se• 

Bulvarın sol tarafı boştur. nelik bir program içinde ko· 
Sağ taraf ta istimlake başlan- laylıkla ve muvaffakıyetle başa· 
mıştır. Bunun iki tarafına bir rabilecektir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Italyan faşist konseyi 

Doğumun azalnıasına 
karşı mücadele edecek 

Roma, 5 (Ö.R) - Alman gazetelerinin Roma muhabirleri 

büyük faşist konseyinin bu akşam yapacağı son içtimaın ehem

miyetini kaydediyorlar. Bu toplantıda ltalyanın mali vaziyeti 

tetkik edilecektir. Muhtelif gazetelerin Roma muhabirleri ltal

yanın mali vaziyeti hakkında Paris ve Londrada ortaya atılan 

şayialara konseyin nihayet vereceğini ve ltalyan hazinesinin 

vaziyetini çok güç olarak gösteren tefsirleri kat'i olarak tekzip 

edeceğini tahmin ediyorlar. Alman gazeteleri konseyin nüfus 

meselesile de meşgul olarak doğum nisbetinin azalmasına karşı 
kanun yoluyla mücadelede bulunacağını ilave ediyorlar. 

HiSSi, AŞK 
ROM ANİ 

diye üzülüyorum. Onu rahatsız ı 
etmiye ne hakkım var. Bu va
ziyeti kendi isteğimle ihdas 
ettikten sonra, aceba beni red
detmez mi? 

-28-

Dün, onu evinde ziyarete 
karar vermiştim. Fakat cesaret 
edemedim. Odamdaki aynanın 
ne kadar zalim serzenişleri 
varmış .• Tam süslenmek üzere 
odaya girdiğimde, sanki bir 
yabanciyle karşılaşmış gibi ol
dum. Gözlerimin eski rengi 
kaybolmuş.. Genç yaşımda 
seksenlik ihtiyarları andırıyor· 
dum. Zalim ayna benjmle alay 
edercesine sanki şunları söyle
mek istiyordu: 

Zallm ayna: lhtlyarhyorsun arllk, diyordu. Bakış· 
larında eski mana kalmamış .. Çehrene inen ihti

yar hatlar seni ikaz etmlyorlar mı? 

Büyük Tanrı.. Sana ne bü
yük günahlar işledim de bana 
bu kadar çok çektiriyorsun. 
Hayatımın bütün intizamı kay· 
boldu. Artık düşünemiyorum. 

Nazarımda yuva, eş, sevgi, aile 
muhabbeti kalmadı. 

Hüsamettin Nihadıo da ha
yatı zedelendi. O, benim için
de yuvarlandığım uçurumu san
ki görmüş gibi işi tevekküJle 
karşıhyor. Her gece içki, her 
gece alkol alarak kendisini 
z.~hirliyor. Fakat onun bir te-

kat bir zaman için unutabili
yor. Ben ondan da mahrumum. 

- 10 ŞUBAT -
iki haftadan beri geceli gün

düzlü kar yağıyor. Ümidin Kı-
zılçulluda oturduğu evi öğren
dim. Cemiyetle alakasını tama
men kesmiş.. Ayda yılda bir 

defa şehre inmiyormuş .• Bazen 
başını alarak kırlarda dolaşıyor, 
uzun uzun düşünüyor ve ak
şamları gün erimeden evine 
kapamyormuş. 

Evini öğreneli beri cesaretim . . 

"Nafile kızım.. Şöyle bir 
kendini gözden geçırsene .• 
Netice acı ama, sana söy
lemekten kendimi alamıyorum. 
lhtiyarhyorsun artık. Kız kolleji 
sıralarmda tahsil çağını geçiren 
kızla şimdi senin aranda uçu· 
rumlar ve volkanlar var. Göz· 
lerin eskisi kadar canlı değil •• 

" İlham ,. denilen şey nedir ? 

Dünyaca tanın ış 

erakla okuduğunıuz 
roma larını ne su

retle yazdı )arını 
anlatıyorlar ? 

ffannen Sva/erin " İllıam sergüzeştleıi,, adlı eseıi büyİik nwkarrir
letin iUıam ka}'naklnrı lıakkmda rok alaka UJ'anduacak bir anket 
saJıı/abilır. Meşhurlardan bazılarmm söz/erilli bu eserde11 iktibas ediyo111z: 
llham nedir? 
Platon kendi "apoloji,, sinde 

Sokrata şunları söyletiyor: "E-

serlerini yazarken şairi sevk 
ve idare eden zekası değildir. 
Bir nevi deha ve ilhamdır. Şi
irler daima manasını anlama-

dıkları haıde çok güzel şeyler 
söyleyen falcıları andırırlar.,, 

Bir çok polis romanlarının 
meşhur muharriri Edgar Wal-

lace eserlerinde büyük merakla 
takibedilen entrikaları asla 

uydurmadığını, bunların hazır 
olarak kafasına geldiklerini 

söylemekte ve eserlerini nasıl 
yazdığını şu suretle anlatmak
tadır: 

.. Romanımı yazdırmağa baı
ladığım zaman sonu ne olaca

ğını düşünmem bile... Bir defa 
başıma tuhaf birşey geldi. Ka-
famda yeni bir fikir doğmuştu. 

Karım sordu: "Ne diye teşek

kür ediyorsun,, bilmiyorum. 
Belki birine veya kendime te· 

şekkür etmiş olabilirim, dedim. 
Benden aradığımı şeyin iyza
hını belki burada bulabilirsiniz.,, 

" Hazine adası ,, romanınm 
muharriri olan Robert Louis -
Stevenson Edimburgta kurulan 
"Ruhi araşhrmalar cemiyetinin,, 

ilk sekreteri idi. Muharrir "Dr. 
Jekyll ve M. Hyde,, adh roma· 

nını bir rüyada gördüğünü söy
lemiştir. 

G. K. Chesterton lngiltere
nin ençok tanınmış münekkit· 

lerinden biridir. Bir Katolik 
olan bu muharrir " ilham ne· 
dir? ,, suali karşısında müda
faa vaziyetinde kalmayı tercih 

etti: " İlham harici kuvvetler 
tarafından tahrik edildiğini 

idd:a eden bütün fikirlerden 
biraz şüphedeyim. .. Muse - il-
ham Perisi ,, fikrini reddetmi
yorum. Beşer ananalarına hür-

metkarım. Fakat berbat eser· 
)erimin mesuJiyetini bizzat yük· 

lenmeyi tercih ederim. ,, " in
san Allahın suretidir. Ve bina

enaleyh yaratıcıdır. ,, Diyen 
başka bir mistik fikrinin daha 
01evcudiyetine inanıyorum. 

mamış.. Göğsün, sanki porsa· 
mış gibi.. Çehre hatlarına inen 
çizgiler sana hakikati anlatmı· 
yorlar mı? Nafile kızım .• Ümi
d'in sevdiği kızla senin aranda 
epeyce farklar var. O seni gö
rüncet senelerden beri gizlediği 
bir hayali hile kaybedecektir. 
Onu ziyaretten vaz geç kızım.,, 

Çıldıracaktım adeta,. Orada 
daha fazla kalmadan, giyindi-
ğim gibi soyundum. Yatağıma 
girerek çocuklar gibi ağladım. 
Acaba söyledikleri doğru mu? 
Acaba onu ziyaret edersem, 
beni büsbütün unutur mu? 

Ah seni bunak kız.. Hangi 
erkekte o kadar vefa görül· 
müş. . O kim bilir şimdi neler 
düşünüyor. 

Sakın, sakın unuttu mu? 
Ah, ne olurdu, unuta bilsey

di. O zaman belki bende de 
bir az değişiklik olurdu. Onsuz 
yaşıyamacağım. Hiç değilse, 

gözlerim hayata son defa ka
panmadan onu bir defa ziyaret 
edeceğim. Beni affetmesini is-

BERNARD SCHAW 
Bernard Schaw: "beni yal· 

nız iş saatlerinde ilhamını bu
lan nasırlaşmış bir profesyonel 
telakki edebilirsiniz. Fikirler 
bana doğru kendiliklerinden 
gelirler. içlerinden bir tanesini 
seçtim mi piyes kendiliğinden 
yazılır.Kafamda hiç bir mevzu
um olmadan yazmağa başlıya· 
bilirim. Netice aynidir. Roma• 
nımın ıahsiyetleri gözlerim 
&nüne gelirler. Konuşurlar, va
ziyeti izah ederler ve piyes 
vücud bulur. Eserlerim inşa 
edilmiş değil, ilham edilmiş 
eserler arasında sayılmalıdır. 
Cazibelerinin sebebi budur.,, 

Victorien Sardou bir gün 
dostlarına şu itirafı yapmışbr: 
"Eserlerimin bir sabrı bile di
mağımın mahsulü değildir. 

Hepsi kendileriyle daimi su· 
rette münasebet halinde bu .. 
lunduğum ölmüş facianüvistle
rin ilhamıdır.,, 

H.G. Wells'e gelince son za
manlarda "Rüyaların psikolo
jisi" adlı bir eser yazmış ol
masına rağmen "ilham,, hak
kmda fikirlerinden serrişte ver
mek istememiştir. 

lngilterenin en meşhur facia 
romancısı John Glasworthy "sub
concient,, den müphem surette 
bahsediyordu. Çok doğru ko
nuşmayı sevdiğinden ilhamla· 
rınm nasıl vücut bulduğunu 
kendisi de anlamadığını sakla
mıyordu: Glasworthy ilhamı 
ıöylece anlatıyordu: 

""Koltuğuma yerleşince su· 
memi dizlerim üzerine ahyo-
rum. Romanımdaki şahsiyetle· 

rin son sözleri veya hareketleri 
beyaz bir perdede siyah silu· 
betler halinde gözlerim önünde 
dolaşıyorlar. Kalemim elimde, 
pipom ağzımda ve kafamda 
hiçbir şey olmadan tlnları takip 
ediyorum. 

Hiçbir şey beklemeden, hat-

28 ŞUBAT 
Arhk hayata intibaka başla

mış gibiyim. Kocamdan hiçbir 
endişem kalmadı. Her gece bar 
kapılannda sabahlıyor. Gün do· 
ğarken arkadaşlan onu evimi
ze getirerek bırakıyorlar. Ken
disiyle hemen hiç konuşmıyoruz. 
Evlenirken bana birçok şiirli 

gelen adam acaba bu mu ? 
Oda hizmetçisi Zümrüt bana, 

eşimin caket cebinde bulduğu 
çıplak bir kadın fotoğrafını 
getiriyordu. Zümrütüo uzattığı 

şeyin farkmda olmadığım için 
elime alm1ş, bunun müstehcen 
bir fotoğraf olduğunu görünce 
Zümrüdü azarlamışbm. Zavallı 

kız, yaptığı hareketin çirkinli
ğini anlıyamadan bunun mah
zurlarmı bana anlatıyordu : 

- Hanımcığım, beyefendi 
çok vicdansız .. Evinde inci gibi 
güzel bir hanımı bulunduğu 

halde idi kadınlara tenezzül 
ediyor. Erkeğin en iyisi seh
palık.. Allah başıma vermesin. 

Ne de olsa, bu fotoğraf fena 

Zabıta haherleı·i: 

Yankesicilik 
Keçeciler merkezinin ikinci 

beyler sokağında Osman oğlu 
Ali Riza, avukat katibi Fuad'ın 
parasını aşmrken yakalanmıştır • 

Ağaçları esmiş 
Çorakkapı, Kazımözalp par

kında Hüseyin karısı Saime, 
belediyeye ait ağaç dallarını 
kestiğinden yakalanmışhr. 

Kadın dövUIUr mü? 
lkiçeşmelikte Kiremitçi soka· 
ğında Hasan oğlu Hüseyin, 
Mehmet karısı Mdeği dövdü
ğünden yakalanmıştır. 

Ayıp şey •• 
lkiçeşmelikte Yüzbaşı Ha

san ağa sokağmda Ali 
oğlu Kemal, Ahmet oğlu Meh· 
met, Halil karısı N erminin evi
ne taarruz ettiklerinden yaka
lanmışlardır. 

Blçak taşıyordu 
Keçeciler caddesinde Hasan 

oğlu Ali Saffetin üzerinde bir 
bıçak bulunarak alınmışbr . 

: Hakaret etmlf 
Kemer istasyonunda Halil 

oğlu Mehmet, katar şefi Hasan 
Fehmiye hakaret ettiğinden 
yakalanmışbr. 

Kalpten ölmUş 
Keçeciler, Eski mahkeme 

önünde 117 sayılı berber dük
kanmda oturmakta olan Cemal 
oğlu Celil, ani olarak sandal
yeden baygın bir halde yere 
düşmüş ve imdadı sıhhi ile 
hastaneye kaldınlmışsa da kalp 
sektesinden öldüğü anlaşıl· 
mışbr. 

Memura karfı gelmlş 
Karşıyaka Kemalpaşa cad

desinde fırıncı Raşit oğlu Ab· 
dullab, dükkanına haciz için 
gelen icra memuruna karşı 

gelmiş ve hacizden para ka
çırmak teşebbüsünde bulundu-
ğundan hakkında kanuni mu· 
amele yapılmıştır. --· Amerika 

Bltarafhk projesini 
Tasvip etti 

Vaşington, 4 ( A.A ) - Se· 
nato on reye karşı 62 reyle 
Amerika birleşik devletlerinin 
her türlü silahlı anlaşmazlıklar 
karşısında bitarafhğı hakkın
daki kanun projesini tavsip 
eylemiştir. 

Kanun projesi şimdi mebu
san meclisinde müzakere olu· 
nacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
ti hiçbir şey ummadan böylece 
kalıyorum. Son kağıtları oku
yorum. Yavaş yavaş fikrim kol· 
tuktan ayrılarak şahsiyetleri· 
min rollerini oynadıkları veya 
konuştukları yere gidiyor. An
sızın kalemim bir jesti veya 
sözü kaydediyor. Sonra bunlar 
birbirini takip ediyorlar. Birikİ 
saathk çalışmadan sonra ne· 
ticeyi okuduğum zaman yaı: 

dıklarımın mantıki bir neticesı 
olduğunu hayretle görüyorum.,:-., 

-=-
halde izzetinefsimi rencide etti. 
Ona karşı davrandığım ibnıal'" 
kirhğa rağmen birtürlü buoll 
unutamıyorum .• 

-6-
- ÜMID'lN DEFTERi .. 

Güneşler sanki ziyaları111 

kısmış; en aydın günler bile 
kalbimde bir gece karanlığı 
yaşahyorlar. Sessiz muhiti~ 
içinde bana anlatan, bana hı'" 
tap eden bir nebat bile kal· 
madı. Bu şartlar altmda yaşa· 
mak niye, .. 

Eski bir Amerikan gaıete'" 
sinc\e rastladığım vak'ayı dairi>: 
hatırlıyorum. Bugün AvruP 
haritası içinde yer alan ıneıP~ 
leketlerden birinde, bir Jcrs 
sarayında güzel bir pren5~5 

~ poS 
varmış.. Genç kızlık ça.g~ de 
tanınmış bir adamla.. Ikıs~ Jet 
gençmişler.. Çok sevişrn't _ 
kısa bir zaman içinde.. O s 
dar ki, halkın içinden yeti~e:, 
bu genç s bay'ın bu kral 1 

ile evleneceği bile şayi ollJlUf·· 
- Somı \7ar -
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Bu prensipler kendimiz için 

'e IDemleketimiz için ayrılmaz 
~~slardır, hepsi birbirine bağ
la ır. Eğer biz bunun birini bir 
b·rafa bırakırsak memleketin 
ır tarafında inhilal olur. Biz 

tneınleketi bu vasıflı Cumhuri
Yctle muhafaza ve idare et
bekıe mükellefiz. Memleketin 
u sayede kurtulduğuna ve 

~~şıyacağına kanüz. inkılapçı· 
ga bağlılığımız bundandır. 

d Bu inkılabın sağdan ve sol
h an ~arşısıoa çıkacak olan her 
k angı bir cereyan bu inkılabın 
Uvvcti karşısında devrilmeye 
~e ezilmeye mahkumdur. 
Şirndiden böylelerine haber 

~ermek isterim ki Türkiye 
la Uınhuriyeti bu gibi cereyan
(Ba asli müsaade etmiyecektir. 

ravo sesleri, alkışlar) 
d Türk milletinin tarih içerisin-
e ve dünyanın bu halinde ya

Pacağı çok daha büyük işler 
vardır. Şu veya bu hayal ve 
~tfhnmu mücerredin peşinden 
koşacak ne vaktimiz var, ne de 
a?Şturacak insanlarımız vardır. 
. ız. tek bir dilek, tek bir ideal 
ıçio, memleketin selameti, bu 
llıilletin refah ve saadeti ve 
:lemin huzuru için kütle halin
l ew çalışmaya mecburuz. Tut
b~gurnuz yol budur. Atatürkün 

1 ıe gösterdiği yol budur. 
(Bravo sesleri, şiddetli ve sü
rekli alkışlar) 
BAŞKAN - Kifayeti mü

Z.akere hakkında muhtelif tak
tirler vardır. Kifayeti müzake
~eyi kabul edenler.,. Etmiyen-
er ... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
le kilah Esasiye kanu
"unun bazı maddelerinin 
değiştlrilmeslne dair 

kanun tekllll 
. lvladde 1 - T eşkilab Esa-
sıye k . 'k' . d d . anununun ı ıncı ma -
~ ~sı aşağıda yazılı şekilde de
Rıştirilmişlir: 

Türkiye devleti, Cumhuri-
r~~tçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, 
t~k ve inkılapçıdar. Resmi dili 
lırkçedir. Makarrı Ankara 

Şehridir. 
d BAŞKAN - Madde hakkın· 
ıı: lllüta1ea var mı? ... Söz Şerif 

en'indir. 
~~ERlF iLDEN (Kastamoni)
r lısaade ederseniz buradan 

l.
0Yliyeyim. Encümenden bir ke
ıllı e soracağım. 
d' Maddede resmi dili Türkçe· 
ır d ·ı· B • k ı· 8' enı ıyor. u resmı e ıme· 
ıne lüzum var mı? 
c;JEŞKILATI ESASIY.E EN
~I MENi MAZBATAMUHAR-
1' ~~KENAN OREN (Manisa) -
~ e lıfte buna dair bir şey 
doktur, eski maddede vardı, biz-
e aynen muhafaza ettik. 

a ŞERiF iLDE~ (Kastamoni) -
lekhalde bu kelimenin tay'yıoı 

lıf d . a e erım. 

•i AŞK AN - Teşkilatı Ecıa
a Ye Kanununun, eski madde-
·nd 
t~kı e. v_ardır. Bu yalnız sizin 
lırıt ıfınız ve kanaatinizle değiş
til (!ınez. Bunun nasıl değişti· 

ece-· · ~o '?tnı yine aynı kanun 
ler · · rnıştır 
ŞQ . 

~ 11 KRO Y AŞlN ( Çanak-
t ·e) - t> • .. .. ita.,. 'en:m sozum esasa 
f\1a~ uk ~den bir şey değildir. 
l' e k~~nın yazılış tarzına aiddir. 
tj
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ş. ılatı Esasiye Kanununun bi· 

(;.lJ tı maddesinde Türkiye bir 
ltıa~hur.iyett\r diyor ve 102 nci 
~\l ~e ~ de, Devlet şeklinin 

ttı urıyet olduğuna dair olan 

birinci maddenin biç bir veç· 
hile tadil, tağyirinin teklif dahi 
edilmiyeceğini tasrih ediyor. 
Yani bu hükümle birinci mad
de, bir ebediyet iktisap ediyor 
ve bu ebediyeti de Teşkilab 
Esasiye Kanunu tekeffül etmiş 
bulunuyor. Halbuki şimdi tek· 

lif edilen ikinci maddenin tadi
linde Türkiye Devleti Cumhu· 
riyetçi, milliyetçi, halkçı, dev-

letçi, laik ve inkılapçı o!up 
resmi dili Türkçe, Makarrı 
Ankara şehridir deniliyor. 

Devlet şeklinin Cumhuriyet 
olduğu kahul edildikten sonra 

onun esas vasfı, daha doğ
rusu şartı aslisinin T eşkiJih 

Esasiye Kanunu ile kendisine 
vermiş iken bu vasfın Cumhu

riyetçilikten başka bir şey ol
masına imkan yoktur. Burada 

Cumhuriyetçi kelimesini zikret
mek veyahut T eşkilih Esasi-

yenin ebediyetini temin etme
diği bir maddeye bu vasfı 

sokmak, evvelki hükümle 
ahenkdar olmaz. Onun için di
yorum ki Cumhuriyet idaresinin 

Cumhuriyetçi olması gayet ta
bii bir esas olacağına göre, 

bunu burada zikretmektense 
maddeyi şu suretle yazmak 

maksadı temin eder. (Türkiye 
Cumhuriyeti milliyetçi, halkçı, 

devletçi, laik ve inkılapçıdır. 
Resmi dili Türkçedir. Makarrı 

Ankara Şehridir.) Hu şeklin 
kabulünü teklif ediyorum. 

TEŞKILATI ESASiYE EN
CÜMENi M.M KENAN OREN 
\Manisa) - Teşkilatı Esasiye 

Kanununun l 02 nci maddesinin 
sarahah karşısmda bu vasıfla-

rın kanunun birinci maddesine 
ilavesi doğru olmadığı için bu 

altı umde-nin ikinci maddeye 
tamamen sıralanmasını muvafık 

gördük, bu itibarla Cumhuri
yetçi vasfını da bu maddede 

tekrarladık. Aksi takdirde bu 
ana prensiplerin yalnız beş 

maddesi, esas Teşkilat Kanu· 
numuza geçmiş şeklinde bulu-

nacakhr ki bunun doğru olmı· 
yacağına kani olduk. (Doğru 
sesleri) 

GL. REFET BELE (lstan· 
bul) - Kürsü aiışkanlığını kay-

betmiş olmaklığım dolayısile 
demin arzcdilecek bir şeyi 

unuttum. Fakat bu madd..:deo 
istifade ederek bunu da söyli

yeceğim. Esasen temas edece
ğim en mühim şey de bu idi. 

Devletçilik ve aksamı olmak 
üzere diğer beş umde maddeye 

yeni ilave ediliyor. Bunların 
leyid kuvveti nedir? 

Ark:ıdaşlar pek iyi izah etti
ler. Bundan sonra Hükümetin 

programı Devlete mal edile· 
cektir. Fakat şimdiye kadar,. 

Devlete maledilen bu umdeler
den yalnız bir tanesi vardı: 

Cumhuriyetçilik. Onun da bir 
müeyyidesi mevcuttu: En son 

maddenin son fıkrası: 102 nci 
madde olan bu son madde, 

işbu kanunun, şekli Devletin 
Cumhuriyet olduğuna dair olan, 
birinci maddesinin tadıli ve 
tağyiri h=ç bir suretle teklif 
dahi edilemez, der. 

Yarın bir liberal, ekonowik 
ve siyasi herhangi bir liberal 
çıkıp bunun üzerinde propa
ganda yapamaz mı? (Yapamaz 
se lcri} 

- Bilmedi-

_,, ..... c,. ~,......-ı · o'·.·. 
. ,...... .... t".~-~ ..... .__,._, ·~·· 

Istanbnl radyosu 
Saat 
12.30 -...14 arasında plakla Türk 

musikisi, havadis, plak
larla neşriyat 

18.30 Bay Bedri Rahmi tarafın
dan konferans 

19 Şehir tiyatrosundan nak· 
Jen bir temsil 

20 Bay Cemal Kamil ve ar
kadaşları tarafından Türk 
musikisi 

20.30 Bay Ömer Riza tar:ıfın. 
dan Arapça havadis 

20.45 Orkestra 
21.15 Stüdyo salon orkestrası 
22.15 Ajans ve borsa haberleri 
22.30 Plaklarla muhtelif par-

çalar 

Ankara radyosu 
Saat 
12.30 - 14.15 arasmda plaklarla 

Türk musikisi, dahili, ha· 
rici haberler 

15.30 Riyaseticumhur filarmo
nik orkestrası tarafından 
konser, musiki muallim 
mektebinden naklen 

18.30 Muhtelif plak neşriyata 
18.35 Çocuk masalları 
19 Bay Seı·vet ve arkadaş

ları tarafından Türk mu
sikisi ve halk şarkıları 

19.30 Arapça havadis, saat 
ayarı 

19.45 Bay Hikmet Riza ve ar-

VENi ASfR 

1 B 1 
uzum 

Çu. Alıcı Fiat 

179 H Avni 10 75 10 75 

3ı inhisar ida. 10 25 10 50 
20 A R Üzümcül 1 50 12 75 

7 S Ergin 16 50 16 so 
246 Yekun 

417578 Eski yekün 

417824 Umumi yeküo 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 

20 Arpa 4 SO 4 SO 
50 Susam 17 17 

135 ton P. çekir 3 55 3 60 
345 ke. Palam. 270 460 -··· .. _.. 

Dereye dUfmUş 
Karantinada Hamam soka· 

ğında Zakir oğlu 61 yaşların

da Nafiz sarhoşluk saikasiyle 

dereye düşerek başından yara· 

lanmış ve hastaneye kaldırıl

mıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kadaşları tarafmdan Türk 

musikisi 

20.15 Hukuki konuşma 

20.30 Plakla dans musiki 

21 Ajans haberleri 

21.15 Plaklarla muhtelif par

çalar 

ANKARAPALAS 
P AST AllANESİ ANKARAPALAS 

Oteli altında 

Tortafar, Antrimeler, Pasta, Karolin, Peti fur, Beze 
Bisküit, Keik, Parfe, Dondurma vesair~ ...... 

Tatlı, tuzlu, soğuk ve sıcak bilümum pasta ve Çörekler 
büyük dikkat ve itina ile ihzar edilmektedir ........ 

Nişan, Düğün ve hususi toplantılar için salonumuz müşteri
lerimizin emrine amadedir. Siparişler arzu edildiği takdirde 
evlere kadar gönderilir. Telefon : 3438 

1 - 7 (h.3) 

VATAN OTELi 
t"a::ZZZZZZ.i!Zı~;~~:7.:L.;2~:ZZ-az7..zzzzz.zzzrrLZ7LZZZZJ 

Keçeciler Dellalbaşı sokağında 
5V-E7 •>E 

Yeniden tanzim ve tefriş edilen VAT AN oteli müşteri
lerinin her türlü istirahatini temin eylemeği düşünmüştür. 
Sıcak ve soğuk banyolan geniş ve havadar bahç~si vardır. 

Fiatler tasavvurun fevkinde ucuzdur. 
Temizliği ve ucuzluğu bir kerre tecrübe ediniz. 

1-26 (357) h.3 

güreşleri 
12 mart 937 cuma gününe müsadif Görece spor birliği 

ve ~ızılay menf~atine. Cu~ao~a~ı spor sahasında büyük 
pehJıvan güreşlerı terhp edalmıştır : 

1 - Güreş öğleden sonra saat ikide başhyacakhr. 
2 - Güreşe iştirak edecek pehlivanlar : 

Zamanın Koca Yusufu Türkiye şampiyonu Tekirdağlı Hü~eyin 
Lira 
150 

50 
25 

Başa 

Başaltı 

Orta 

Dinarlı Mehmedin iştiraki lemin edilmiştir. 
Silivriİi MoJla Mehmet 
Gönenli Hamdi 

10 Desteye Manaş Mehmet 
Karşıyakalı Vasfi 
Pomak Ahmet 
Hüsnü 

30 Yağsız serbest güreşe Manisalı Rifat, Manisalı Halil 
Manisalı Abdüsselam~ Afyonlu Süleymana da telgraf 
çekilmiştir. Ve bu güreşe bütün pehlivanlar iştirak 
edebilirler. 

Hakem manejer Abdullah, muhtar Mehmet ağa Görece 
B. Halil (369) cumar. sa. per. 

SahHe 7 

AŞ ACE L 1 
P ARDA YANLARIN AL Ti 

YAZAN : MIŞEL ZEVAKO 

- 1 8 -
- Öldürünüz, hepsini öldü· 

rünüz diye bağırıyordu. 

Hemen bunun arkasından bir 
kadın sürüsünlı koğalıyan ayak
ları kanlı, dev gibi yüksek vü
cutlu papas daha göründü. Ka
dınların biri ıstavruz darbesiyle 
yere düştü. Diğer bir kadını 
papas saçlarından sürükJiyerek 
yere devirdi. 

Papasları takip eden yirmi 
kadar adam: 

- Yaşasm Isa, yaşasın K'a
tolik dini! 

Diye bağırarak geçtiler. 
Erkekler, çocuklar sıçrıyarak 

kaçışıyorlardı. Bir Arkeboz 
kurşunu bazan birini, hazan di
ğerini yere seriyordu. 

Bunlar diz çökerek cellatlara 
yalvarıyorlar. Fakat arkadan 
gelen papaslar "öldürünüz, öl
dürünüz" diye bağırarak bun· 
ların canlarım aldırıyorlardı. 

Şarl adeta sarhoş gibi ol
muştu. Mütemadiyen mırılda
myordu: 

- Öldürünüı, öldürmek la
zım. Niçin öldürüvorlar. Ah ... 
Evet, Giz .. Katolik dini.. 

Öldürünüz, öldürünüz.. Öl
dürmek lazım. Kan.. Kan .. 

Kralın damarlan bükülmüş
tü. Çehresi korkunç bir hal 
almıştı. Birdenbire pençereden 
dışarıya bir kurt gibi uluyarak 
bağırdı: 

- Öldürünüüüz .. öldürünüz, 
öldürünüz. 

Geriye sıçradı. Silahları bi
rer birer alarak on beş el ka
dar dışarıya ateş etti. Gelişi 
güzel ateş ediyordu. Kadın, ço· 
cuk erkek hiç birisini gözet
meden atıyordu. 

Silahlarını tamamen boşalt
tıktan sonra kudurmuş gibi bir 
hal aldı. Ağzından köpükler 
taştyordu, gözleri dışarı fırla

mıştı. Saçları dimdikti. Uzun 
müddet yine hayk1rdı: 

- Öldürünüz, öldürünüz. 
Nihayet birdenbire arkası 

üstüne düştü. Tırnaklariyl~ göğ
sünü tırmalıyor. Göğsü ioip çı· 
kıyordu. 

Yerlerde yuvarlanıyor, başını 
yerlere çarpıyor ve fakat yine 
mütemadiyen: 

- Öldürünüz, öldürünüz di· 
ye bağırıyordu. 

işte bu adam Fransa l{rala 
idi. 

Konde son bir lanet hissini 
daha ifade için ellerini semaya 
kaldırdı ve hemen odadan çıktı. 
Arkebozların sadaları gelen ta
rafa doğru ilerliyordu. Belki 
ölümü arıyordu. 

Büyük bir tali eseri olarak 
kimseye rastlamadan ıssız bir 
merdivenden yukarıya çıktı. 

Genç prens yürürken ağh
yordu. Divanbanedeki manza
ranın fecaatinden baygınlık ge
çirdi. ilk pençereyi açarak te
miz bir hava almak istedi ... 
Burası sarayın büyük teşrifat 
avlusuna !>akıyordu. 

O vakıt gördükleri, Konde'yi 
daha büyük bir korku içinde 
bıraktı. Bu korkunç hayalden 
kaçınmak için geri çekilmek 
istedi. Laltin bacakları tutmı· 
yor titriyordu. Bir heykel gibi 
olduğu yerde dondu kaldı. 

Facia ta~avvur ve tahayyül
lerin çok ü~tünde idi. Bahçede 
iki yüzü aşan ceset birbiri üze· 
rine yığılı idi. Cesetlerin bü· 
yük bir kısmı çmlçıplak bir 

• halde idi. Zira Janliyomlar uyku-
da bastırıldıklarından giyinme
ğe bile vakit bu'aır.amışlardı. 

işte şimdi bu bahçeden iğ· 

renç kahkaha sesleri yükseli· 
yordu. Hem bunlar kadın gü· 
lüşleri idi. Genç kızlar adeta 
cesetler üzerinde dans ediyor· 

!armış gihi birinden öbürüne 
gidiyorlar, gülüşüyorlardı. Sanki 
bahçede periler uçuşuyor, oynı
yorlardı. 

içlerinden biri: 
- Oh bakınız bu ne gülünç .. 
Dediği zaman ipek elbise· 

lerini hışırdatarak oraya koşu
yorlardı. Kadınlardan biri elin
deki bastonla ölülerin gözlerini 
oyuyordu. Bunu gören diğer 

kızlar da papasları bile mer
hamete getirecek şekilde hepsi 
göz oyma oyununa iştirak ey
liyorlardı. 

Bu kadınların geçtiği ceset· 
lerde iki siyah delikten başka 
birşey kalmıyordu. 

-3 
Kato lf ba,ında 

Katerin dö Midiçi Luvr sa
rayının balkonun'da felaket dar
besini bekJerke~ Kato üzerine 

ld - "f .u k a IS?I vazı ey.ı tamamlama 
" üzere kapılara işaret koyan fe· 

nerli adamların arasından ge
çerek yoluna devam ediyordn. 
Zaferinden c~in adımlarla iler
liyor, hiçbir endişe kendisini 
tereddüde evkeyJemıyordu. 
Çıkmaz bır sokağın ağzına 

vardığı zam
0

an hafif sesle bir 
- l şey soylemeye koyuldu. Derhal 

sokak içinde'n gölgeler hare
kete gelmiye ve fısıltılar işitil
meye başladı. Kato yine yürü
yordu. Lakin bu defa yalnız 
değildi. Arkasına üçyüz kadar 
kadın takılmıştı. Kendi meyha
nesme çağırdığı kadınların 

hepsi burada bekliyorlardı. 
K ato dilenciler, fahişeler. kör
ler, çolaklar, topallar ve kurul· 
muş bir kadın ordusunun baş
kumandanı oluvermişti. Bu kn
dınlann bir kısmının elinde 
silah, hançer, demir, sopa ve 
saire vardı • Bir kısmı da 
silahsızdı. 

Bütün geceyi sokaklarda 
geçirmej!'e alışkın bu kadın
ların hiçbir şeye karşı yılgmhk 
göstermeleri ihtimali mevcut 
değildi. 

Hatta bir aralık bu kafileyi 
kapılara işaret koyanlar çevir
mek, nereye gittiklerini sor
mak istemişlerdi. Lakin Kato 
ve arkadaşları bu adamlara o 
kadar sert nazarlarla bakmış· 
lardı ki kendilerjne kimse do
hunmak cesaretini gösteremedi. 

Kato ve ma:yeti Tampel ha· 
pishcsnesinin önünde durdu ar. 
Gizli gizli gülüşler, küfürler 
yol almağa başlamıştı. Kadın· 

lar arasında sabırsızlık alamet· 
leri çok barizdi. Elinde bir 
argiboz silahı taşıyan on altı 
yaşında bir kız söylendi: 

- Hele onun bir kılına do
kunsunlar. Bir gün annem has
ta ilcen o bize şarap, pıliç ge
tirmiş, hatırımızı sormuştu. 

Diğer bir kadın ilave etti: 
- Beni zabıta memurlar ınm 

elinden o kurtarmıştı. 
Elindeki kılıcını salhyan bir 

fahişe söze karıştı: 
- O yüksek kalpli bir Şö

valyedir. 
Kato bir emirle bualarm 

hepsini susturdu. Kafile hay
rete şayan bir intizamla h<ı.re· 
ket eyliyordu. 

Içlerinde Pardayam tamy:ın· 

lar onun kahramanlıklarını an
latıyorlar, sabırsızlıkla çarpış

rn~ğa hazır bulunuyorlardı. 
Kato askerlerini dizdi. Ön 

sıraya silah ılau, ikinci sıraya 
sopalıları, üçüncüye de eli boş 
olanları koydu. 

Elinde hançeri havaya kal· 
dırarak emir verdi: 

- Dikkat ediniz. Kapı açı· 
lır açılmaz heml°'n arkamdan 
içeri giriniz. 

- Bilmedi -



> 

Sahtte e 

lzmir Muhasebei Hususiye 
dürlüğünden : 

•• mu-

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

Donanmacı mahallesinin Süleymaniye sokağında katn 4 sayıh 

evi 21 gün müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek iste· 

yenlerin lzmir Muhasebei Hususiye müdüriyetinde tahsilat ko· 

misyon kalemine gelmeleri. 

Hasta bakıcı 
aranıyor 

Birinci veya ikinci sınıf hem· 

şire veya ebelerden çalışmak 

istiyenlerin lzmir Gazi bulva· 
rında sağlık sokak başındaki 

hususi hastaneye müracaatları. 

Telefon 4070 
S. 7 ( 340 ) 2 - 6 b 3 a.) 

Urla Tapu 
Memurluğundan 

Urla Posta ve Telgraf ida· 
resine 1989 lira borçlu eski is· 
kele Posta müdürü Şerafettinin 
murisi Şerif ağa zade Sadıktan 
irsen ve bissedı.ırlarile araların· 
da tak;im suretile malik olduğu 
kalabak mevkiinde iki hektar 
8520 ve yaş çayır mevkiinde 

bir hektar 1040 ve üç değir· 
menler mevkiinde yine bir hek· 
tar 1040 metre murabbaı üç 
parça tarla ile koca dağ mev· 

kiinde 25 ağaç zeytin ve kızıl· 
dere mevkiinde kardeşleri Faik 

ve Süheyla ile balen müşterek 
oldakları 4 hektar 6000 metre 

murabbaı bağ ve tarla ile 150 
ağaç zeytin ve sair menkul 
malların tecili icra kanunu ah· 
kamına tevfikan alacaklarına 

selahiyl't verildiği Urla icra 
dairesinin 27 • 8 • 936 günlü ve 

936/138 sayılı tezkeresi ile ile· 

ri sürülerek borçlu Şerafettin 

adına yeniden tapu kütüğüne 
geçirilmesi istenmektedir. Bu 
yoldaki istek yerinde araştırı· 
lıp yer kestirilecektir. Bu mal· 
ların kendisinde ve ya sınırla

rında veya herhangi birisinde 
tasarruf veya tecavüz gibi id
diası olanlar varsa bu yazının 
sayıldığı gününden başlamak 

üzere on gün içinde Urla tapu 

dairesine veya 7 • 3 • 937 Pa· 
zar gunu yerinde araştırılacak 
memura ellerindeki belgelerile 
baş vurmaları bildirilir. 

641 ( 368) 

Tashih 
Dünkii gazetemizin 625 nu· 

maralı ithalat gilmrüğü ilanın· 
da ihale tarihinin 23-3-937 
pazartesi diyecek yerde sehven 
22-3-937 Pazartesi çıktığından 
tashih o!unur. 

ızmir Beladiyesinden: 
1 - Ceza Kanununun bazı 

maddelerile 3038 No. lu kanun· 

daki muvakkat maddeyi değiş· 
tıren 3112 No. lu ve 3-2-937 
tarihli kanun. 

3-4-5-6 609 ( 347 ) 

Zayi askerlik 
vesikası 

Denizli Halk mektebi şeba
detnan:;esile askerlik vı-sikamı 
kaybettim. Yenisini alacağım· 

dan eskisinin hükmü olmadı -
ğım ilan ederim. 

lzmirin Kadriye mahalle· 
sinden Giritli ve 1314 do· 

ğumlu D. D. 1. Sekinci 
lşletroesinde makinist 

Etem oğlu Ahmet 
[360) 

lzmlr Sicili Ticaret 
Memurluğundan : 

lzmirde ikinci Kordonda mu· 
amele yapan müseccel Emlak 
ve Eytam Bankası lzmir şube
sinin 1-3-937 tarihiyle tasdikli 
Sirküleri Ticaret kanunu hü· 
kümlerine göre s'cilin 1934 
numarasına kayıt ve tescil 

edildiği ilan olunur. 

Izmir şubesi birinci derece· 
de imzalar: 

Şerif Kısakürek, Direktör : 
ımzası. 

Sait Dural, Muhasebe ' şefi: 
ımzası. 

ikinci derecede imzalar : 

Cavit Ankay, Muamelat şefi: 
ımzası. 

Muhsin Pıatin; Veznedar : 
imzası. 

lzmir ikinci Noterliği, j!enel 
sayı: 1776 Özel sayı: 1·21 

Emlak ve Eytam Bankasına 

ait işbu sirkülerde 41 ve 52 
numaralarla işaret edilen İm· 

zaların zat ve hüviyetleri dai
rece maruf ve Emlak ve Ey
tam Bankası lzmir şubesine 

izafeten ve Umum müdürlüğün 
birinci sahifede mevcut izahatı 
dairesinde müşterek imza sala
hiyetiyle bu kerre lzmir şube
sine yeniden tayin edilmiş olan 
direktör Şerif Kısakürek ile 
veznedar Muhsin Pliıtin'in olup 
içindekilerini tamamen kabul 
ile ikrar eyledikten sonra bir 
nüshası dairede alıkonularak 

tasdik kılındı. Bin dokuz yüz , 
otuz yedi yılı şubat ayıııın on 
sekizinci perşembe günü. 

18 şubat 1937 T. C. lzmir 
ikinci noteri resmi mührü ve 

namına vekili Raif Giray imzası 
Genel sayı:l938 Özel sa~ı:l-21 

Bu sirküler suretinin dairede 
saklı 18 şubat 937 tarih ve 
1776 genel sayılı aslına uygun 
olduğu tasdik kılındı. Bin do
kuz yüz otuz yedi yılı mart 
ayının birinci pazartesi günü. 

1 mart 937 hmir ikinci No· 
terliği imza: Okunamadı. 

ı.----..-642 (367) 
Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tablplerl 

1\-f uzaffer Eroğul 

~ENi ASIR 

U "' ... 
~. r--- "PERLOOENT ~ dit ·macununu 

\ercih edeceksiniz, 

"zira ıı~ ı zın blfcOmıe ~.eraltl iıhhlyeslnl 
haiz olan bu mııcun dt"lerl çOrOmekten 
'korur, diş etlerini kuvvetlendirir, nefesi 
'lerlnfetil', ve insanın g6r0nOf efesini 
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,artırır. 
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TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde ~atılmaktadır. Yalnız toptan sa· 
tış 1ar için Izmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
tehk Nefi Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

1Vı:OTOSI:B::ı:.....ET 
Meraklılarının Nazarı Dikkatine 

Tekniğin bütün yenilıkleri " TRIUMPH ,, motosik:etlerinde 
mevcuttur. 1937 modellerini görmeden başka yedere müracaat 
etmeyiniz. 

Tafsilat ve dahilde acentalık istlyenlerin aşağıdaki adrese 
müracaatlui. 

Büyük Kardiçalı ban No. 42 Posta kutusu 131 

S. KAL<)MENI 
1 - 13 (h.3) 

KREM BALSAMIN 

2 - Teşkilatı esasiye kanu· 1 

nunun bazı maddelerinin değiş· 
tirilmesine dair 3115 No. lu ve 
5-2-937 tarihli kanun Belediye· 
deki ilan tahtasına asıldı bilin· 

Kt>nıal Çetindağ Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane ııhh 
Hasta'arını her gün sabah kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izalei 

sin. 649 (366) 

,. ' 
1Satılıkeşya1 

Varipatinin Burnavada is
tasyon caddesir.deki (55) nu· 
maralı hanede eşyaları satı· 
lıyor müracaat ediniz. 

Per. Cu . Pa. 358 S.9 

eder. Yarım asırdanberi kibar mabfeUerin takdir ile kullandıkları 
saat dokuzdan başlıyarak sıhhi güzellik kremleridir. 
Beyler • Numan zade S. 21 Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
numralı muayenehanelerinde 1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
kabul ederler. 2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 

Telefon : 3921 3 K - rem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

k d k - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renklı' a ar memle et hastanesinde 
~~~~"""~""""""~l~ng~il~iz;,,;K~a~n~z~u~k~e~c~z!a~n~es~i;,,,,,~B~e~y~o~~-~lu:,,,!ls~t~a~n~b~u~l,,,,,,,,,,,.~ 

RAN HAKKI EKRE fi 

e Marı tea"1 A 

~· 
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BBISTOL 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

StRKECIDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida· 
resile bütün Eğe halkına ken· 
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
lorlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveteP 
fiatlar müthiş 11cuzdur. 

Bornova ziraat mücadele istasyo" 
nundan: 

Bornova Ziraat Mücadele istasyonu binasının 654 liralık taııır 
ratı pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif •e şartlar mezkür müesst' 

seden istenilebilir. Taliplerin 50 lira teminat akçesi ve Nafıad•' 
tasdikli ehliyet vesikalarile beraber 11 • 3 • 937 günü saat 10 d• 
mücadele istasyonunda bulunmaları ilan olunur. 

19 - 26 - 28 - 6 ( 293 ) 503, 

inhisarlar umum müdürlüğünden 
Adet Cinsi 
699 
590 
83 
1 
2 

1372 

lspanyamamulatı 7,65 Brovning 
.. " 6,35 .. 

D. W. M. markalı 7,65 
7,65 Oreyze marka 
6,35 Valter 
Yekün 

sistemi 

" 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı (1372) adet tabanca şartn•' 
me ve nümuneleri mucibince 9-111-1937 tarihine rastlıyan s·• 
günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. Bu silahları alıp satınağ' 
mezun bulunan isteklilerin nümuneleri görmek üzere . bergüP 11 

pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvent111 

paralariyle birlikte Kabataşta inhisarlar levazım ve mübay•'t 

şubesi müdürlüğündeki satış komisyonuna müracaatları. (999) 
26-1-3-6- 543 (380) A 

En Parlak 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. DaimoP 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu han cıvarında 28 • 9 Hüsnü Öı 

vdemişli. 

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Tür~ 
Anonim Şirketi 

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

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi herı:eY' 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın aynı tıl' 
mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 Vt; 3067 
Telgraf adresi: Bayrak Jznıir 

• 
lzmir kadastro komisyonundan: 1 ~ 

Giizelyalı mahallesinde müstecabi sokağında 2 ve 4 taj s•;,. 
alan iki dükkanın şimali tramvay caddesinden 987, 989 ve ~-~ 
men 991 tajla dükkanlar garp ve cenubu müstecabi sokağııl o~ 
6 taj sayılı alan arsa şarkı müstecabi sokağı ile çevrilidir· ~· 
dükkanların tapu kayıtları ve malikleri bulunmadığı halde :,ı· 
badeleye tabi rumlardan Cicikodan kalma olarak bazineı·e -~· 
dığı anlaşıldığından kadastrosu o yolda yapılmıştır. Bu diik!;'ıı' 
ların mülkiyeti ile ve burada her hangi bir aynı hakkı ile ';ıı 
kası olanların ilan taribinrlen iki ay içinde tasarruf vesika111 'ıı' 
birlikte lzmirde Saçmacı hamam sokağında 20 sayılı binadiJi!İı 
mir Kadastro komisyonuna veya müdüriyetine müracaatlar• 
olunur. 634 (364 



~ llartısa7 
------

F' ra t e Ui Sperco 
Vapur Acentası 
~Oy ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
CERES vapurt: 4 martta 

Rtlip B V K·· t urgas, arna ve os· 
ence ı· 1 . . -k l c '- ıman arı ıçıiı yu a a-
al(tır. 

GANYMEDES vapuru 10 

tttıarttan 14 marta lrndar Ams
trda b rn, Rotterdam ve Ham-
ura ı· 1 . . - k 1 e> ıman arı Jçın yu a a-

taktır 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

t 
NORRUNA vapuru 2 mart

a ı· li •rııanımıza gelip Rotterdam 
L illıburg, Skandinavya liman
ıctrı • • l •çın yük alacaktır. 
a SA vapuru 14 martta gelip 

0tterdam, Hamburg, Gdynia 
~, Sk d' ı· 1 · · an ınavya ıman arı ıçın 

)Gk alacakhr. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

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

alta ve Marsilya limanları için 
)ofcu ve yük kabul edecektir. 

V olcu ve yük kabul eder. 

k ])aba Fazla tafsilat için ikinci 

h~tdonda Tahmil ve Tahliye 

s':''• arkasmda FRA TELLi 
ERco vapur acentahğına 

~İiracaat edilmesi rica olunur. 
ı~a 1 -t'b" unlardaki ve hareket ta-
ı !erindeki değişikliklerden 

ilccnt 't a mesuliyet kabul etmez. 
elefon: 4142-4221-2663 

DOKTOR 

·A N O A N 
{) w K. SARACOGLU 
0gunı ve kadın hastalıkları 

Mütahassısı 

1 Muayenehane: ikinci Bey
tr sokağı 65. Tel 3956 
~ Evi: Köprü rapur iskelesi 

erat apartmanı No. 6 
'7 Telefon No. 2545 

j -
N. V. 

W. F. 11. \ 'an i)er 
Zee & Co. 

DEUTCHE LEV ANTE LINIE 
G. m. b. H. 

HERALEA vapuru limanı
mızdadır. Hamburg ve Anvers
ten vük tahliye etmektedir. 

....-rı .... 
American Export Lines 

The Export Steamship Corpo
ration - Nevyork 

EXMOUTH vapuru 19 marta 
doğru bekleniyor. Nevyork için 
yük alacaktır. 

Pire aktarması seyriseferler 
EXCAMBION vapuru 12 

ırartta Pireden Boston ve Nev· 
york için hareket edecektir. 

EXOCHORDA vapuru 26 
martta Pireden Nevyork ve 
Bostona hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapuru 9 nisan
da Bost~n ve Nevyork için 
Pireden hareket edecektir. 

Seyahat müddeti : 
Pire - Boston 16 gün 
Pire - Nevyork 18 gün 

... cı!!::I •• 

Service Maritime Roumain 
- Bucarest -

DUROSTOR vapuru 3 ni
sanda Köstence, Sulina, Ga
latz ve Galatz aktarması Duna 
limanları için yük alacaktır. 

Cie Royale Hoogroise 
-Danube Maritimes Budapest-

SZEGED vapuru S martta 
Beograd, Noivisad, Budapeşte, 
Bratislava, Viyana ve Linz için 
yük alacaktır. 

.. , ® ... 

Den Norske Middelhavslinje 
Oslo 

SARDINY A motörü 20 mart
ta Pire, lskenderiye, Hayfa, 
Dieppe ve Norveç için yük 
alacaktır. 
~ 

Johnston Warren Lines 
A VIEMORE vapuru 21 mart

ta Burgaz, Varna, Köstence, 
Sulina, Galatz ve lbraile yük 
alacaktır. 

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

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. to - t2 J. Perplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her !!l teoilen kömür vardır. 
(2299) 

YENi ASIR 

Olivier Ve Şii. 
LıM lTET 

Vapur Acentası 
İRtNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
LHerman Lines Ltd. 

POLO vaouru 21 şubatta 
Londra, Hl!ll ve Anversten ge-

lip yük çıkaracak ve ayni za
manda Hull için yük alacaktır. 

EGYPTIAN vapnru mart ip

tidasında Liverpool ve Svan

seadan gelip yük çıkaracak ve 

ayni zamanda Liverpool ve 

Glaskov için yük alacakhr. 

LESBIAN vapuru 15 martta 
Loudra, Hull ve Anversten ge

lip yük çıkaracaktır. 
The General Steam 

t'f7.z7...z:72ZTLT.LZ.zzz;rz7..7T~ 

·:so~o 
N Mübadil ve gayri mübadil 

bonoları bilumum banka ve N 
~ şirket hisse stmetleri Ergani 
.. , Sivas ve yüzde beş ve iki 
~ faizli ve eski istikrazı dahili 
~ tahvilleri ve buna mümasil 
N her nevi esham satın alır. 
~ Adres : lzmir Kemeralh N 
N Hacı Hasan oteH No. 60 N 

C AV 1 T 
Telefon 3903 N 

(77) S.7 b.3 
t)rzz;;fL7"".,.0'27.ZZZZ7..7..2'Z7.ZZZ7-7..z7...7.l .,. 

mmme .... ıae~ısm1 .. ~~eıım~--

Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
Navigation Ltd. HOR,.l"'AÇfıı.:.U 

ADJUTANT vapuru 25 şu- .;::, 
batta gelip Londra için yük , Muayenehanesini Birinci 
alacakhr. Beyler sokağı 36 numaraya 

NOT : Vürut tarihleri, va- nakletmiştir.Hastalarmı müs-
purların isimleri ve navlun üc- takil olarak kabul ve tedavi 
retlerinin değişikliklerinden me- eder. TELEFON 2946 
suliyet kabul edilmez. 1-26 (2101] 

:»•• "*'' 
HüSEYIN KAYIN 1 

'/.· ,,,.~ ....... ~ '.....,~ 
... ~ j 

· ... ',. 

\:.,,~i 

Mobil ye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

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

SIHHAT llALIKYAGI 
Norveçya bahkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki de'fa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat .Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Salebçioğ)u hanı karşısında 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eczacı Kemal Aktaş 

Hilal Eczanesinde 
Bir şaheser yaptı 

Zümrüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Maslrnlen 

( 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. 

c. 106 

Yeri No. Ne'vi Depozito 

lzmir Fevzi Paşa mahallesi 15 
Hacı Mahmut Sokak. 

Ev 
T. L. 
600 

Ada 178 Parsel 69 
lzahah yukarıda yazılı gayrimenkulün bedeli peşin veya faizli 

taksitle ödenmek üzere pazarlikla satışı 8 • 3 - 937 Pazartesi gü· 
nü saat onda yapılmak kaydiJe artırmaya konulmuştur. 

istekli olanlann yevmi mezkürde " 600 " lira depozito akçesi
ni Veznemize yatırarak müzayedeye girmeleri ve yanlannda bi
rer fotoiraf getirmeleri ilin olunur. 

4 - 5 - 6 ( 3S9) 629 

Sahife 9 
~ 

·G R • p ı 

Niçin daima tercih 
Çünkü 

Evvelki gün soğuk almıştı~ 
diin yatıyordu, hu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRi PiN 
Bütün ağrı, sızı ve 

sancıları dindirir, 
. 
GRiPiN 
Soğuk algınlığına, 

nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adele, 
ağrı:arile ı omatiz
ma ya karşı bılhas
sa müessirdir. 

• N ı 
ediliyor? 

GRiPiN 
• 
ı 

tecrübe edini:ı 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 1/2 kuruştur. 

En muannit ö k s Ü r Ü k 

Göğüs nezlesi, nefes darhğl, bronşiti 
Kökünden yokeder. M. DEPO . S. Ferit Eczacıbaşı 

Ş 1 F A eczanesi.. Hükümet sırası 

Herkesin 
ettiği 

Günde iki 
defa kullan
mak şartiyle 

Ra~yolin 
Dişlerinizi tertemiz 

bembeyaz ve sapsaR"-

lam yapar. Ona yirmi ne i 
asır kimyasının ha· 

rikalarından biridir, 
d~ilebilir. Kokusu 
güzel, lezzeti hoş, 
mikroplara karşı te
siri. yüzde yüzdür. 

üzerinde ittifak 
bir hakikat 

. ' . ·;; ' .. ' ' , .. . . . ; •' ':'. ~ ... ··. .· 

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyelerivle süsleyiniz 

Is tan bul 

Merkezi 

iz mir 
Telefon 

3778 

!'!!it 



Sahlte 10 YENi ASIR 
e 

El ize sarayında mühim 

- a se 

bir toplantı 

_!22!!!JJU -
& Ma~ 

~ 

Ortaya birçok şayialar çıkarıldı 
Frangın yeni bir kıymet üzerinden istikrarına mı 
karar verileCek ? 81.um mühim .beyanatta bulundu 

Paris, 5 (Ö.R) - Bugün istikrazile karşılamağa karar 
"Elıze,, sarayında toplanan na- vermiştir. Kambiyo teminatile 
zırlar meclisi birçok şayiaların yapılacak bu istikraz o kada~ 
ortaya çıkarılmasına sebep ol- müsait şartlar gösteriyor k• 
muştur. Umumiyetle iyi haber hiçbir Fransız vazifesini yap• 
alan sosyalist "Popu!aire,, ga- mamak için husus\ menfaat 
zetesi bu hususta şunları ya- kaygısını ileri süremez. HükU: 
zıyor: met bu istikrazın muvaffakıyet• 

.. Birçok gazeteciler mütead- için bütün milJi kuvvetlere ınU· 
dit faraziyelerde bulunmuşlar- racaat etmektedir. Bu istikra• 
dır. Bunlar doğru değildir, zi- bu sene içinde yapılacak te1' 
ra na:aırlar meclisinin ruzna- istikrazdır. Hazinenin bundaP 
mesi öğrenilmemiştir. Fakat bu öteye fazla ihtiyaçları piya· 
birbirinden başka ve birbirine sanın - kısa vadeli muaıne" 
zıd haberlerin çıkarılmasına lelerile kolayca karşılan•" 
mani olmamıştır. Bunların en cakbr. Para, hazine ve biil" 
mühimi frangın yeni bir kıymet çe müvazenesi meselelerine 
üzerinden istikrarına karar veri- verilen bu tesviye rıekilleri bir 

Flansız cumhuneisi lebıün bir toplantıda Paıi<;fen bir manzara Y 1 
)ecektir. Bilindiği gibi 1 ilkteşrin mevcut paritesi üzerinden yapı- raflı para anlaşması Fransanın ı Sonkanun tahsilatı ve işlerin sizliğin bazı endüstrilerde ted- biri üzerine müessir olarak ıni .. 
1936 kanunu devalüasyon ya· lacaktır. para siyasetinin esası kalıyor. canlandığını gösteren emarel~r ricen azalması bazı masrafları Jete, ekonomik terakkinin şartı 
parken hükümete frangın ka· Paris, 5 ( Ô.R} - Bu sabah Bu sebeple kambiyo kontrolü hafif bir açıkla kabul edilmiş oJan ve ilk tesisat taahhütlerini olan mali emniyeti temin ede· 
nuni kıymetini asgari 43 ve saat 10 da Elize sarayında sistemine avdet tamamile imkan bütçedeki açığın artmıyacağını, azaltmak imkanını vermektedir. cek mahiyettedir. Bu olmazı• 
azami 49 miligram altın arasm· C h .• B L b . d d d H' k.. F bı'laA kı's malAı sene zarfında hı's- bu terakki tehdide maruz kalır· um urreısı • e runun rıya- ışın a ır. ü umet ransa Böylece 1937 senesi sonuna 
da tespit salahiyetini vermişti. d Hüktimet vazifesini yaptığını s• 

"'ıııeti altında toplanan Na:ıırlar bankasından Fransaya serbest se ilir derecede azalacağını kadar hükilmetin yapmağa d' 
Şimdiki halde frank 46 mili- .ueclisi bittikten sonra Başve- altın ithali ve dahilde altın ümit ettirmektedir. Hükümet nıyor ve her Fransızın da ken J" 

it k t. ·· · d T mecbur olduğu tediyat yekünu • 
gram a ın ıyme 1 uzerın en ,kil B. Leon Blum Dahiliye üzerine serbestçe alış veriş ya- bütçede tahmin edilmemiş mas- ne düşen vazifeyi yapmasın 
istikrar bulmuş vaziyettedir. ~ f 7 milyar mikdarında azalacak- güveniyor. 
Bizim sandıgv ımıza göre bir Nezaretine giderek matbuat pılmast için umumi bir ruhsat ra fara girişerek bütçe müva- tır. Hükümet şimendiferler açı- Paris, 5 (Ô.R) _ B. Blulll 

mümessillerine şu tebliği ver- vermesini istiyecektır. 18 Mart- zenesini güçleştirmemek kara- · . d' 8 ·ı b b) 
istikrar kıymeti tespit edilecek miştir: tan itibaren Fransa bankası rındadır. Bütün dairelere mun· ğı ıçın te ıye ettiği mı yarı yarın saat 19,30 da (bu sa a 
olursa şimdiki kıymetle asgari "Nazırlar Meclisi, ana unsur- günün fiati üzerinden her is- zam kredilerden sakınmaları geri alacağından hazinenin ih- nazırlar meclisinin aldığı ka" 
kıymet arasında mütevassıt bir ları para, bütçe ve hazine olan teyene altın satacaktır. Kam- emredilmiştir. Hükümet parla- tiyaçları memleketin normal rarları radyoda tefsir edecek" 
haddin, yani 44 buçuk mili- mali vaziyeti tetkik etmiştir. biyo seviyesini muhafazaya mentodan yerıi kredi istenil- plasman kudretini geçmeyen tir. Milli müdafaa istikrazı pa" 
gram safi altın kuvvetinin ka- Maliye Nazırı B. Vincent Au- tahsis edilmiş olan sermaye mesini menetmiştir. Fiatlerin bir hadde endirilmiştir ve zartesi sabahı çıkarılacaktır• 
bul edileceği doğru değildir. riolun teklifiJe para hakkında Fransa bankası umumi direk- istikrarı için her gayret sarfo- hemen hemen Milli Müda- Bundan önt·e pazar günü saat 
Şunu beyan edebiliriz. ki bugün kararlar almıştır: Fransa, Ame- törü ve diğer zevattan mürek- lunacak ve şüphesiz fiat teref- faa için Hükümetin ayırdığı 19 da cumhur reisi Lebrun is• 
kanuni bir istikrar kararı ve- rika Birleşik devletleri ve in- kep bir komisyon marifetiyle fülerinin önüne geçilecektir. fevkalade tahsisattan ibaret tikraza iştirak edilmesi içİll 
rilirse frangın kıymeti düşürül· giltere Krallığı arasınd.a 25 idare edilecektir.. Hazine vaziyeti: Ekonomik kalmaktadır. Hükümet bu tah- radyo ile millete müracaatte 
miyecek ve istikrar frangın nisan 1936 da yapılan üç ta- Bütçe hakkındaki kararlar: vaziyetin salah bulması ve iş- sisah büyük bir milli müdafaa bulunacakbr. ,, 

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

Asiler Kartaje hücum mu edeceklerdir ? 
Bazı gazeteler Sovye den·zalt 

altına girmek • 
emrı 

Paris, 5 (Ö.R)- Radyo Te
tuanın bildiriyor: Valensia'da 
bulunan hükümet filosu acele 
olarak Kartajene hareket et
miştir. Bu limana karşı asilerin 
bir deniz hücumundan korku
hAyor. 

Paris, 5 ( Ö.R) - Bazı ec
nebi gazeteleri General Fran
k~nun hükümetlere bir nota 
göndererek lspanyol Fası hu
dudunda Frans•zların uygun
suz hareketlerinden şikayet 
ettiğini yazmışlardır. Gazete
lerin yarı resmi kaynaktan 
ilham edildiği anlaşılan bir 
notlarına göre, Fransa Hari
ciye Nezaretine bu yolda hiç
bir nota gelmemiştir. Esasen 
gönderilmiş olsaydı bile kabul 
edilemezdi. Zira Fransa Bur• 
gos otoritelerini tasdik f'tme
miştir. Diğer taraftan Londra
dan gelen haberler Foreign 
Office'in de buna benzer bir 
nota almadığını bildirmektedir. 

Paris 5 (Ö.R) - uEcho de 
Paris" sağ cenah gazetesi beş 
Sovyet tahtelbahirinin cumhuri
yet hükümetinin emri altına 

1 

girmek üzere Valensiaya gel
diğini iddia etmektedir. 

Valensia, 5 ( Ô.R) - Dün 
toplanan nazırlar meclisi, ispan
yada hüküm et ve asi saf lann• 
da çarpışan ecnebi gönüllülerin 
geri alınması meselesiyle meş• 
gul olmuştur. Hükümetin fik
rince, kendi arzularile ispanyaya 
gelerek gönüllü yazılan ve hü
kümetin bayrağı altında cum
huriyet davasını müdafaaya 
yetişerek aynı zamanda Avru
panın da hürriyet ve sulhu 
için çarpışan ferdi gönüllülerle 
totaliter devletlerin müsellah 
teşekküllerine mensup olup hü
kümetlerinin emriyle ispanya
daki askeri isyanı takviyeye 
gönderilen kıt'alar aynı mahi
yette telakki edilemez. Bununla 
beraber kabine g~rek hükümet 
saflarında, gerekse asiler ic;iode 
bulunan gönüllülerin geri alın
ması hakkında avam kamara
sında B. Eden tarafından söy
lenen sözleri memnuniyetle kar
şılamıştır. Cumhuriyet hükümeti 
asiler tarafından mütekabiliyet 
şartiyle, bu esas üzerinde mu-

•• Valansiyaya uzere 

ispanyada 

tabakatını bildirmektedir. 
Paris, 5 (Ô.R) - ispanya 

işlerine karışmazlık komitesinin 
kontrol tarihini daha geçe bı
rakması ihtimali ı.ıPetit Pari
sien,, tarafından tee35üfle kar
,ılanıyor. Bu gazete diyor ki: 

bugünkü l'aziyet 

Komite henüz kat'i kararını 
vermt!miştir ye bütün imkan
ları gözönüne getirmek üzere 
bugün toplanacaktır. Lon• 
dra komitesinin kontrolü 
tatbik kararını tehir etmesi 
acınacak bir şey olur. Kontro-

lün tedricen tatbıkı formülü 
pekala kabul edilebilir. Akıl 
ve mantık komitenin bu işte 
cesaretle hareket etmesini em
reder. Evvelce tayin edilen 
tarihte, yani yarın akşam
dan ittibaren kontrolün tat
bikine başlamak suretiyle 
kontrol mekanizması bir an 
evvel kurulmuş olur. Bunun 
için kontrol teferruatıoın tay:
nini beklemeğe biç IUzum yok
tur. Mesele, Avrupa sulhunun 
muhafazası için elzem olan 
böyle bir eseri biran evvel 
tatbik etmektir. Yoksa hemen 
mükemmeliyet elde etmek ga
yesi aranalmamalıdır. Beynel· 
milel kontrol gemileri harekete 
geçerse, gönüllü ve harp mal
zemesi dolu vapurların o kadar 
ıerbest.,.:e hareket etmelerine 
imkan kalmıyacakhr. 

Londra 5 ( Ô.R ) - ispan
ya işlerine karışmazlık beynel
milel komitesi bugün toplana
rak ispanya hudutlarmdaki 
beynelmilel kontr'Olün tatbiki 
için yeni bir tarih tespitine ka
rar verilmiştir. Evvelce karar-

laştmlmış olan tarih 6 Mart 
gece yarısı idi. Fakat kontr~l~: 
Fransa hududunda bu tarıb 
tatbiki mümkün olduğu halde 
Portekiz hududunda beP~~ 
mümkün olmadığından, b• 
buki her tarafta ayni ı•' 
manda tatbiki istenildiğinde.~ 
bu tarih terkedilmiştir. Koı01 , 
tenin bugünkü celsesinde ye~ 
tatbik tarihini tespit etJJJe 
muhtemeldir. 

Diğer taraftan haber a!ın:~: 
ğına göre, eksperler mab • 
mitesi Atlas Okyanosunda Js 

dır.' panyaya ait olan Kanarya a .. 
larında hususi bir kontrol sı5 

temi tatbikini komiteye tııf 
. k . . auo' 
sıyeye arar vermıştır. • 

ure dan maksat kaçakçılık s p 
tiyle Kanarya adalarına h'~. 
malzemesinin çıkarılmasına 111 

1 
ni olmaktır. Zira bu yapılın•ı: .. 
bu malzeme Kanarya adals~,, 
dan lspanyol vapurları vas~ıir· 
siyle ispanyaya nakledile~ı ce 
Çünkü kontrol planı muci~111 

,. 
lspanyol vapurları kontrolu ~İ' 
pacak olan ecnebi harp ge "il' 
lerinin muayenesine tabi del 
dir. 


