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1 İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGİN t 
! Başaıubarrir ve umumi neşriyat müdürü: 1 
ı- HAKKI OCAKOGLU ,. 
' - .A..l3C>::t""ıW~ Ş~~i:Tİ 
Devam mUd detllTürkiye için Hariç ı çin ı 

1 Sene/ık ..... -. -. - 1300 2800 1 

! _Altı avlı-;;-:-:-.-.-.-. - 700- lJOO 

TELEFON : 2697 

• 1 

\ Hava seferleri ba,hyor 
' Is tan bul, 6 (Yeni Asır} - lstanbuJ, 
! lzmir, Ankara ve Adana arasında tay· 1 

yare seferleri mayısın ilk günü başlı- 1 

yacaktır. 

logiltereye sipariş edilen onar kişilik 
yolcu tayyarelerinin gelmes; '?ekleniyor. 

Fiati " s ,, kuruştur. Cumlııo·i11etüı Ve Cumhuriyet Eserinin 11e7u;isi, Sabahları Çıkar Siyası Gazetedir Yeni Asır matbaasında basalmıştır. 
---=-a 
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Osmanlı Bankası kurulan şirkete iştirak için merke-
zinden talimat istemiştir 

Evvela gümrük resimleri inecek 

Halka iştira kabiliyeti verilerek 
zarar telifi edilecektir 

Ankara 6 (Telefonla) - Sayın baş- Iktısat vekaleti, Başvekaletin di-
vekilimiz, son zamanlarda memleke- rektifiyle mühim bir kanun projesi 
tin muhtelif yerlerinde, bilhassa hazırlamıştır. Gümrük tarife kanu
Egede yaptıkları tetkik seyahatle- nunun ihtiva ettiği pozisyonlardan 

bazılarına giren eşya Haziran ayın
rinde edindikleri intibala, hayatı dan itibaren gümrük muafiyetinden 
ucuzlatmak için esasi~ tedbirler alın- istifade edecektir. lktısat vekaletince 
rnasını muvafık görmüşler ve emir- hazırlanan layihada şu kayıtlar 

-::ı~o:zzz~:zz.;;ir.zZzz:ı!ZZZIZi:i!ZZ::z:z2B~a::lşfJvekil tetkik seı·ahatll'finden birinde ler vermişlerdir. vardır: Sonu UçUncU sahifede 
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Büyük 
Devlet adamı 
A.. Türkiyeden bahsedilirken 
lı ! ATORK'ün güneş gibi par
l ~an yarabcı dehası yanında 
..,snıet lnönünün kuruculukta ve 
"Pıcıhkta emsalsiz olan deha

~111' birbirinden ayrılmaz bir tek 
k~tlık halinde görmemek im-
ti"~sııdır. Kafalariyle, kalple
i~ e birbirine bu kadar yakın 
Ilı 1 kkudretli şefi bir arada bul· 
İtık 

1
• bahtiyarlığına kavuşan 

tı .. b'· ~plara pek nadir, rastla-
.. ılır. 

-- ... -. 

f,
11
"Büyük devlet adamı., vas

littı1. ~akkiyle taşıyan başveki
ta •ıı.? on iki sene içinde ha
h' tdıgı büyük işleri gündelik 

il' O' • d . 
İçi d6azetenın ar çerçevesı 
t. ll e iyzaha kalkışmak güç 
1>1r • 
lck 1~ o!ur. Her vatandaş mem· 
iç- etırııızi refaha kavuşturmak 
~~n. Y~pılan hamleleri gözden 
ta S•tdıği zaman yeryer yükselen 
~0j"lerde " lnönü " markasmı 
bit aylıkla farkedebilir. Fakat 
la~~e başvekilimizin sevinçle 
ttınh~ ettiğimiz icraatından en 
de 

1 
•nırni ' kurucu ve yapıcı 

\tr~~t adamı " tipini bize gös· 
11 olmasıdır. 

ta~ l ATO RK Türkiyesini eski 
~-~ ar Türkiyesinden ayıran 
, 111;kteristik hususiyetlerin ba-
Ri4ra herşeyi temelden de
~~ .. ~ten azametli bir inkılabın 
d.ır. u~ Ve anlayış farklan var
bca bu farkladır ki mazi ile 
•c~k •mızı çabuk görmeğe bizi 

a· etmiştir. 
~ ır '-e k. T" k. · -"lllht " rre es ı ur ıyeyı goz 
bit .. e getirelim: O devrin silik 

"t • 
ttlıh 8llna olmaktan kurtula-
ttıa11 n ~damlarmı, zaman za
~et ~0zlerimizde birer şahsi· 
hi\ıl'bi belirmeğe çalıştıkları 
fınd: 6_1nırlarımızm öte tara· 
"~e 1 •simleri meçhul kalan 
~~ k e~ ricalini ,, düşünelim. 
~lt ya ar 2.ava1h idi o j(Ünler .. 
~e l' ar, inkılap yapan lttihad 
~·u erakk' . t 1 i . ının şahsiyetleri bile 
1 tdd.. sıy.aset kuramıyor, te· 
'<i~ \il Ve .. b • • · 

tlln mup emıyet ıçınde 
1Yorlardı. 

.... Sonu 2 nci $ay/ada -
l!Se-vk.et. EU.1gin. 

Sayın Dahiliye vekilimiz 

ihracat tacirleriyle mü .. 
him hasbihalde bulundu 

Frank kıymeti düşmiyecek 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Londra, 6 (Ö.R)- lngiliz 
gazeteleri Fransanm yeni mali 
tedbirlerini tasvip ediyorlar. 
"Daily Herald,, iki aya kadar, 
Fransadan dört . senedeoberi 
kaçmış sermayelerin yarısının 

Fransaya döneceğini yazıyor. 

Bu gazete sermayeleri se· 
kiz yüz milyon lngiliz lirası, 
yani seksen milyar frank 
tahmin etmektedir. Bu mütale
aya göre az zamanda kırk 

milyar frank lngiltereden Fran· 
saya dönmüş olacaktır. 

uoaily Tel~graph,, Gazetesi 
diyor ki: B. Blum emniyeti 

- Sonu 3 üntü salli/tde - Ff ansız b~vtldli B. 8/JlrP 

Balkan 
Hava servisi 

Fakat bu hücumlarda asiler ağır zayiatla geri 
Roma, 6 (Ô.R) - Salaman· 11 ~ ,, •. 

kadan bildırildiğine göre, Iı- \ 
panyol millici hükümeti Elce
:ı.ire mukavelesini imza etmiş 
olan devletlere bir nota gön· ~ 
dererak Fransız ve lspanyol 
Fası sududunda Fransanın bir 
takım şüpheli ve dolambaçlı 
manevralarda bulunduğu ibba
ratta bulunulmuştur.Teyit edil· 
diğine göre, bu manevralardan 
maksat bu hudutlarda bir iti
Jale: sebebiyet vererek Fransa 
tarafından lspanyol Fasının 
istilasını hazırlamakmış. 

Roma, 6 (Ô.R) - Belgrad
dan bildiriliyor: Bir Fransız 

- Sonu 5 inei ıayfada -
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Büyük 
Devlet adamı 
- 841 tarafı I inel sahi/eae -

S.de bu kadar mı? 
Biz milli devlet mefhumunu 

aoak Cumhuriyetten ıoora an· 
lıyabildik. Saltanat rejiminde 
devlet, milli mOdafaa iıleri 
baıta olduğu halde her İfi ya
bancıların llltfundan beklerdi. 
Ooon için mem1eket yabancı 
ıerıoayesiyle çahıao imtiyazlı 
ıirketlerin sömürgeıi olmuştu. 
1'0RK'e kendi yurdunda alın 
teriyle ekmek parasını kazan· 
mak imkanı kalmamıilı. TÜR
KÜN kudreti, milli kaynakları
mızın tOkenmezliii hakkında 
o giınkü devlet adamlarının bir 
fikirleri yoktu. 

Büdçede açık mı vardı ? 
Harici istikraz yoluna başvu

rulurdu, 
Bu istikrazların ne kadar 

büyük bir musibet olduklarını 
ancak bugün hissediyoruz. Nu
tuklarında "büdçelerin terbiye 
edici faziletinden .. bahseden 
maliye nazırları her istikraıı 
bir zafer müjdesi ile karşıla· 

makta beis görmezlerdi, ATA· 
TÜRK'ün ve ismet lnönllnlln 
uzağı gören kiyasetleri saye· 
sindedir ki Türkiye kendi kuv· 
vet ölçüsünü tartarak yaşamağa 
imkan bulmuştur. Yurdu kurta· 
ran AT ATÜRK'ün kafasında 
programlaşan fikirler ismet 
lnönünün çelikten iradesiyle 
tatbikat sahaııına geçmişlerdir. 
Lozan kahramanının lügatinde 
" imkansız .. kelimesinin yeri 
kalmamıştır. En harikalı fikirler, 
imkanları zorlamağa bile lüzum 
görmeden gerçeleşmiştir. ismet 
laöaü, TÜRK'ün kudret ve 
enerjisini en eyi tanıyan ATA
TÜRK'üo ilhamiyle bütün ih· 
tiyaçlarımızı bizzat karşılamak 
yolunu tutmuştur. Önümüzde, 
yapılması icap eden muazzam 
itler duruyor. Bugüne kadar 
elde edilen muvaffakıyetler 

bundan sonrakilerin de lemi· 
natıdır. 

Şevk.e1. Elllg-1.n. 

Atlı Spor 
Yıllık balosu 

Dün gece Ankara Palas 
Oteli salonlarında Atıı ve Atlı 
Spor kulübünün yıllık balosu 
verilmiştir. lz:mir yOkıek sos• 
yelesinin tanınmış zevab balo
da haztr bnlunmuılar ve geç 
vakitlere kadar eğlenmişlerdir. 
Baloda mutena tuvaleUer göze 
çarpmakta idi. ---

Stadyumda 
Bugün Stadyumda amatörler 

arasında güreş müsabakalan 
ve Altay • Göztepe arasında 
bususi bir futbol maçı yapıla• 
cakhr. Futbol maçı saat 16 
dadır. 

Yetim maaşları 
Yetim maaşlarının verilme· 

sine yann başlanacaktır. Bu 
hususta emlak ve eytam ban
kasına emir verilmiştir. 

1 

Yatı ,, 

• 

Mektepleri karşılığı 
Dahiliye Vekaletinden vila

yetlere gönderilen bir tamimde, 
hususi idarelerin hazırlanmakta 
olan 937 mali yılı bütçelerine 
yalı mektepleri masraflan kar
şılığı olarak ta tahsisat konul· 
ması bildirilmiştir. 

Mevcut kanun hükümlerine 
göre, konulacak tahsisat, Ve
kalet tarafından tayin edilmek· 
tedir. Bazı vilayetler, geçen 
yıllara ait paralannı da henüz 
göndermemiş bulunduklarından 
Vekilet, bunların da gönderil
mesinde ibmal edilmemesini 
tami ınine ili ve etmiştir. 

q ······-E:ektrik tarifesi 
Tenzilat kırk para mı 

olacak? 
Altı aylık elektrik tarifesini 

tespit edecek olan komisyon 
Nafıa şirket ve müesseseleri 
komiseri K. Sırrının başkanlı· 
ğında mesaisine devam etmek
tedir. 

Haber aldığımıza göre şir· 
ketin, tarifede ne kadar tenzi· 
lit yapabileceği hakkındaki 
sorgusuna idare merkezinden 
cevap gelmiş ve bu tenzilitın 
ancak yirmi para olabileceği 
bildirilmiştir. Komisyon ise ten· 
zilatın asgari 60 para olmasın· 
da ısrar eylemektedir. Keyfiyet 
Nafıa Vekiletine bildirilecek 
ve olunacak muamele sorula
caktır. 

Hububat istiyorlar 
Cenevrede bir firma, Mem• 

leketimizden takas yoluyla bil· 
hassa buğday, darı, balmumu, 
kron, maden kömürü ve yün 
gibi maddeler satın almak 
istediğini bildirmiştir. 

Öğretmen ihtiyaç 
sandığı 

Müşkil var.iyette kalan 6ğ
retmenlere yardım için KOltOr 
direkt6rlüğlince bir öğretmen· 
ler yardım sandığı teşkiline 
karar verilmiştir. 

·Sandık için öğretmenlerin 
maaşlarından alh ayda yüzde 
birer, daha sonraki müddet· 
!erde her ay onar kuruş alı· 
nacaktır. 

ihtiyaç içinde olan muallim· 
lere, çok cüzi faizle bu san· 
dıktan para verilecektir. Ölüm 
vukuu takdirinde öğretmenin 
ailesine yardımda bulunula· 
caktır. 

1'ENI Atsfft - = 

Hava şenlikleri vardır 
Hava müsait olursa Türkkuşu çocuk
larının g·üzel harek~tlerini göreceğiz 

Kazalardan birçok kimseler dün akşam şehrimize 
geldiler. Otobüs ve tren temin edilmiştir 

Şehrimizde bulunan Türkku- 1 
,u filosu tarafından bugOn sa• 
at on birde Gaziemir tayyare 
meydanında büyük bava şen
likleri yapılacaktır. Modern 
harpte en büyük tehlükenin 
havadan geleceğini takdir eden 
sayın halkımızın bu mevzua 
gösterdiği alakadan tabii bir 
şey olamaz. 

Bugün sayın lzmir balkı, 
kahraman Türk çocuklarına ne 
derecede itimat edebileceğimizi 
görecek ve hiç şüphesiz ki 
bu vesile ile, Türk hava ku
rumuna yardım imkanını arttı
racaktır. 

lzmir vilayetine bağlı kaza-

, . 
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HalkJn kLndi ptllasiyle satın alınan tayyarelerdm biri 

•• 

meydanına cüz'i bir ücretle ta- de yapacakları şenliklerden lardan birçok -kimseler dün ge· Ô 
şıyacaktır. sonra, yarın demişe giderek ce ıehrimize gelmişlerdir. Ge-

len sayın misafirler de bugün Her lz:mirli, hava şenlikle· orada da uçuşlar yapacaklar-

? Mart ıe:a7,,.. 

Zabıta haberleri: 
Kim çaldı 

Keçeciler vali Kazıın Dirik 
caddesinde Zikroğlu Se!ahel· 
tinin garajmdan çalınan iki adet 
( kırıko ) lsmail oğlu Nazifiıı 
demir deposunda bulunduğun· 
dan yakalanmış ve tahkikata 
başlanmıştır. 

Hakaret etmiş 
Karantina Mimar Sinan sa· 

kağında Mehmet kızı Hediye, 
Mehmet oğlu Kamile hakaret 
ettiğinden yakalanmıştır. 

§ Konakta Adliye korida· 
runda Malik oğlu Yusuf, Mirıa 
oğlu Hasaoı tahkir ettiğinden 
yakalanmıştır. 

Birbirini yaralamışlar 
Orhaniye mahallesinde Ra· 

sim kızı Seher ile Hüseyin oğ· 
lu Halil aralarında çıkan kat1• 
gada Seher Halili hafif suret· 
te yaralamış ve Halil de yuııı· 

rulda Seheri dövdüğünden ber 
ikisi de yakalanmışlardır. 

Memur hakkında 
takibat 

Kemeraltı ikinci beyler sa· 
kağında belediye memuru Meb· 
met oğlu Mehmet, yere tükii• 
ren Murat oğlu Yaşar hakkın· 
da muamele yapmak üzere 
götürmekte iken kaktırıp, kun· 
duracı Mehmedin 15 lira kıy

metindeki camının kırılmasını 

ve Yaşarın sağ böğründen 
yaralanmasına sebebiyet verdi· 
ğinden yakalanarak hakkında 
meşhut suç kanunu tatbik 
edilıniştir. 

hava şenliklerinde bulunacak· rinde bulunmaya Türk hava dır. 
!ardır. Türk hava kurumu, ha- cemiyetince davet edilmiştir. Şenlik programına göre: ltalyanların kararı 
va ıenlikleri için tren ve oto· Hava yağmurlu ve şiddetli A)Yedekte planör uçuşu ve 
büs temin etmiştir. Her vasıta fırtınalı olursa bittabi şenlik· akrobasi hareketleri. Triyeste, 6 (Ô.R) - Adir· 
saat sekiz !>uçuktan itibaren ler tehir edilecektir. Havacıla- B) Münferit ve grup halinde yatika vapur kumpanyası 26 
halkımızı Gaziemir tayyare rımız, bugün tam saat onbir- paraşut atlamaları. Marttan 26 Nisana kadıır An• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• karada yapılacak olan tesbio 

Zeytin işleri !Kuş yemi sev ki yatı Fi!istinde ve kömür sergisi münasebetiyle 
Burnavada kurulan zeytinci

lik istasyonunda mütahassıs 

B, Ferruh'un nezareti albnda 
budama ve aralama ameliye
sine baılanmışhr. Bu işlerde 

ehliyeti görnlen kimselere zey
tincilik istasyonunca budama 
izin kiğıdı verilecektir. 

Aygır alınacak 
Çifteler veya Karacabey 

harasından satın alınacak iki 
Noniyiı aygırı için vilayet büt· 
çeainde 1200 liralık tahsisat 
aynlmışbr. ----.. 

Kız kaçırma 
Bucada Tahtalı köyde Fat• 

ma adında bir kızı kaçıran 
Mehmet oğlu Mehmedin ağır· 
cezada muhakemesi b itmiş ve 
sekiz ay hapsine karar veril· 
miştir. 

Arazi tevzii 
Çeşmeye iskan edilmiş olan 

göçmenlere verilecek arazinin 
tevziatını yapmak llzere alaka
dar memurlar Çeşmeye gitmiş
lerdir. 

4-3-937 tarihinden e·nel in- Filistin hükümeti, gümrük kendi vapurlariye Akdeniz li· 
iltereye hususi takas suretiyle resimleri kanununda bazı ta- manlarından lstanbula kadar 

vaki olan kuş yemi sevkiyatına dilii.t yapmıştır. Bu tadilata gidip gelme ücretlerinde yüzde 
ait muamelatın likide edilmesi göre, buğday ve mısır gümrük 30 tenzilat yapacağını ilin et· 
için lizımgelen lngiliz makam· resmine tibi değildir. miştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
!arı nezdinde teıebbüsatta bu-
lunulacağı Türkofis şehrimiz 
merkezine bildirilmiştir. 

420 mektep yapılacak 
Beş yıllık köy mektebi in· 

şaat programına göre viliye· 
timiz köylerinde yapılacak olan 
420 mektep binasının köylünün 
kendi inşa malzemesile yaptı· 
nlmaıı kararlaıtırılmıştır. - -Görünmez kaza 

Limanımızda bulunan Dum· 
lupınar vapurunda vinçde çalı· 
şan Mehmet, elini vinç demi· 
rine kaptırmış ve sağ elinin 
dört parmağı ezilmiştır. Ağır 
surette yaralanan Mehmet has
taneye kaldırılmıştır. 

Ziyaret 
Şehrimiz ltalyan General 

konsolosu dlln öğleden evvel 
vilayete gelerek vali B. Fazlı 
Güleçi ziyaret etmiştir. 

Sanatkarın sehavetı 
Amerika sinemacılığı ve bil

hassa Gaumont·British büyük 
mali mütkülit içinde bulunu
yorlar. "Ka Chaıte Suzanne" 
filminin lngilizcesini ikmal et
miş olan methur Iİnema yıldızı 
Francea Day, mensup olduğu 
Gaumont-British ıirketinin mali 
mOşkülAbna yardım için altı 

ay mnddetle çevirdiği filimler
den bir santim bile istemedi
ğini, alacaklarının şirket hesa
bına geçirilmesini telgrafla bil· 
dirmittir. 

Aflyetler olsun 
Daily Miror gazetesine göre 

en meşhur Rus balet artistle• 
rinden Maria Taglioni saıı 
defa Rusyadan ayrılırken bii· 
tün malları satıldı. Y apılıll 
müzayede de artistin bale ter• 
likleri 200 rubleye verildi. Sa• 
tın alanlar bu terlikleri güzelce 
pişirdiler ve yanına husu•1 

yapılmış bir garnitür koyar~k 
"Bale Meftunları., nın tertır 
ettikleri bir ziyafette davetli• 
lere ikram ettiler. 

Grlpe kartı 
tavuk seromu 

TAYYARE SiNEMASI 1 TELEFON: 1 
3151 

Dllnyayı payıa,anlar 
'\;q orld T elegram gazetesinin 

ya.ılığı bir hesaba göre, yer
yüzünde iyi veya kötü yaşana
bilecek 57 milyon mil murab
baı toprak vardır. Bunun 13 
milyon 752 bin murabbaı yani 
bütün topraklana aşağı yukarı 
dörtle üçü Büyük Britanyaoın 
kontrolü altındadır. ikinci ola
rak Sovyet Rusya gelmekte 
olnp bu memleketin hükümran 
bulunduğu topraklar 8 milyon 
yüz on dört bin mil met· 
re murabbaıdır. Fransa beş 

milyon mil murabbaı arazi ile 
üçüncülüğü, Çin 4 milyon 250 
bin mil murabbaı arazi ile dör
düncülüğü almaktadır. Nihayet 
Brezilya ve Birleşik Amerika 
cumhuriyetleri üçer milyon mil 
murabbaı arazi ile beşinci gel• 
mektedirler. Dllnyanın dörtte 
üçüne sahip bulunan bu altı 

millete mukabil bütün diğer 
milletler dünyanın ancak dört· 
te birini işgal ediyorlar. 

Viyanada çıkan Stunde ga' 
zetesinin haber verdiğine göre 
Avustur4lyalı bazı hekimler• 
gripe karşı ilaç araştırmaların· 
da taze tavuk yumurtasınd1111 

faydalanma yolunu keşfetıııiş• 
. ·ne 

lerdir. Bir kuluçka :nakınes1

11 1--5 Mart cuma gününden itibaren için yalnız bir hafta 

TAMAMEN RENKLi BÜYÜK FiLM 

~..L2\llD AN S KOR SANLAR 1 
Kukaraçanın kıymetli yıldızı STEFFI DUNA ile Amerikanın en meıhur dans~rü CHARLES COLLINE tarafJDdan 

Renk - Ziya - Şiir • Müzik • Dans • Eğl~ce • K•hkaha ve çok kuvvetli çok heyecanlı bir atk bikiyesi 

yerleştirilen taze yumurtalar. i 
g ün sonra civciv verececekler 

• ki•· sırada, alınıp delinen kabu 
rından içlerine biraz grip ınikra· 
bu kültürü şırınga edilmekte ": 
bu muamele böyle 76 ke~~
tekrar olunduktan sonra ıııı b• 
robun tesirini tamamiyle k~Ybıl 
ettiği görlllmektedir. Şimdı .• 
alimler, bu tecrübelerini derıO, 

se 
leştirmekte ve bulacakları t'I 
romla da grip hastalığının k\,i 
surette önüne geçecekler• 
ummaktl\dırlar. uı 

Yumurtadan grip ıeroıD 
0

, 

Bu keşif hakikat oluna se;.,ı 
ınun en büyük amillerindeıı d 

1 
b 

de biz oluruz. işte çifte fay 
1 

l<eşifl 
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Okuma 
seferberliği 
l Bu se/erbnlık bir (7cma) ı/e iki 
Pl<l11J ı ihtiva cdtr. 

TEt • .,A: 
b· ~~uma ~eferberliğinin tat
ılu ıçin, ( maarifi umumiye ), 

Y~hut (malümatı iptidaiye) <le
:len sabada buı?Üne kadar 

evcut olan tasnifatı kırmak, 
Parçalamak icap eder. Normal 
Şartlarda Kültür musluğu llk
~ektep yalağına akar, bu ya
aktan taşabilen sızıntılar Orta 

ve Lise havuzuna dökülür ... llh. 
l .Bu musluğu bir Sel, bu ya
agı bir Göl haline sokmak la
tıııı... Lazım, labüd, mecburi, 
~aruri .. , 

* u "'. narp meydanlar:nda söylen-
~ş ve söylenecek en büyük 
•11ılerden biri ve belki biriciği 
IQdur: 

"Hatti müdafaa yok .•. Sathı 
llıiidafaa var. n 

b Okuma seferberliği için de 
llnu tatbik edebiliriz: 
Her çatı, her satıh mekteptir. 
Blitün bilmiyenler talebedir .. . 
Bütün bilenler, öğretmen .. . 

.. Bir program vardır: Bilmek .. . 
llut·· ı- ... J b"I k un uguy e ı me ... 

Okumak ve öğrenmek bir 
t~zlalık değil, bir lüks değil, 
ır zarurettir: Yaşamak gibi ... 

l Okutmak öğretmek bir mes
ek değil, bir vazifedir: Vergi 
Verınek gibi ... 

Maarif bir Vekaletin adı def il, b;r mılletin vasfıdır: Cum· 
uriyet gibi .. 

(Plıi11farı brlıteı•iniz ) 
K. ErgUneş 

B. Blumu takdir 
ediyorlar 

. - Raşfarn/ı 1 inci Sa•Jada -
1ade için aklane ve enerjik 
tedbirler almıştır. "Nevs Chro-
~cle" de neticede ekonomik 
aşizme dayanan bir mali 

tazyik yolunun tutulmuş olma· 
llıasını takdir ediyor. 

"Financial Times,, altın mü-
0akalelerinde hürriyetin iadesi 
sayesinde sermavelerin Fran· 
!aya geri dönec~ğini ve böy
lece hükümetin gayesini tahak
kuk ettirebileceğini tahmin 
ediyor. Milli müdafaa istikrazı 
da diğer müsait bir unsurdur. 

" Daily Ekspres ,, diyor ki : 
B.luın frankı kurtarıyor. Başve
kıt bütün milleti arkasından sü-
b~kliyerek frank için büyük 

•r zafer kazanmıştır. Geçen 
&iln mecliste kendisini tenkit 
b~en B. Flandirı bile yeni ted
•rleri tasvip ed:ror. 
Nevyorkta çıkan " Ticaret f a~etesi " parlamento mubale

etınin de milli müdafaa istik
tazına arka olduğunu ve bükü· 
~etçe alınan tedbirlerin lngil· 
ere ve Belçikaya kaçan ser
~aYelerin geri gelmesi netice
••ni vereceğini kaydediyor. 

_P'ris 6 (Ö.R)- "Paris-soir,, 
~ıUı müdafaa istikrazının bir-
i aç saat içinde kapanacağını 
abınin ediyor. Fransızların 
' 1itkasından başka lngilizler 
Ve Amerikalı:ar da bu istikra
~\iştirak edebilirler ve ed~- , 
.; feri tahmin edilebilir. 
ı tra Fransada faiz nis-
11er 
1 

1 bu memleketlerden faz-
da~r. Diger taraftan dikkate 
egerki Avrupada tam emni

~etin doğmasra başladığı sırada 
llıerikada ~osyal kaynaşmalar 

7e · 01den başlamıştır. 
F AŞIST KONSEYiNiN 

TEBLIGI 
Y' Paris. 6 (Ö.R) - Faşist bü
li~k konseyinin ne~rettiği teb
t~e göre ltalyada altın mev
~. duna mukabil tedavülde olan 
6~fıt para yekünu 15 milyar 
~ k milyon lirettir. Fakat bu
ıı e fınun bir buçuk milyarı im
la'rııtorluğun tedavül ibtiyaç
~i~~;ı, tahsis t>dildiğinden ha
~İil~tte ltalyadaki para teda
lo 11 14 milyardır. 1935 Ağus
" •unda, yani Habeş harbından 

'ti de, ayni miktarda ·idi. 

--- · - - -- -- - --- - - ------- ------ -- -

TENi ASllt 

üş hiı ·· • şta 'ın eyanatı 

Hataylıların refah hakl<ı vardır. Yeı·li Türk halkın 
gösterdiği teveccüh ve kolaylıktan mütehassisiz. 

__:. _____ __, __________ 1!1111 

' 'Halayda siyasi norn1al vaziyetin te.essüsünden •• sonra sanayıın 

yol<tur.,, tekrar inkişafa 
.. 

yuz tutacağına şüphem 
Jstanbu1, 6 (Yeni Asır - Te- - iki ay müddetle Sanca~- bütün unsurlarla görüştük, te- tekrar inkişafa yüz tutacağına 

lefonla) - Sancaktaki Millet· ta yaptığımız tetkikler esnasın- masfarr\a bulunduk. Gördüğü- şüphem yoktur. 
Jer Cemiyeti müşahitlerinden da yerli Türk halkının bize müze göre Hatay halkının da Antakya, lskenderuna 11is-
olup hastalığı dolayısiyle arka- göstermiş olduğu teveccüh ve refah hakkı vardır ve bu refa- betle daha güzel ve daha asri 
daşlarile hareket edemiyen B. kolaylıklardan fevkalade müte- hın da temin edileceğini kuv· bir şehirdır. Fakat lskenderu-
H 1 t d b ·· T k vetle ümid ediyorum. - b" ı· 1 k 'f tt" - · o ş a ugun oros e spre- hassisiz. Yaptığım z çok ince nun ır ıman o ara ı a e ıgı 
sile şehrimize gelmiştir. ve etraflı tetkikler neticesini Hatayda iktısadi bayat dur• hizmet inkar edilemez. 

B. Holştad burada kalmıya- guudur. Bu bölgenin belli başlı Son Türkiye - Fransız anlaş-
komisyona bildireceğiz.Berabe- · fh l•t b · k · k d rak dog" ruca Cenevreye hare- 18 1 sa a 1 sa un, ıpe ve ıpe masının iyi tatbikın an sonra 
rl.mı"zde bu husutaki telkı.kler ··.J· ip k " · b H t 'd h t d "' -.·ne ket etmiştir. sanayııuır. e sanayıını azı a ay a aya ın egışeceg 

Hareketinden evvel kendisile neticesinde hazırladığımız ra- ecnebi rakabeti darbelemiştir. ve ticaretin inkişaf edeceğine 
görüştüm. Bana şu beyanatta por ve evrakı götürmekteyiz. Siyasi normal vaziyetin te- eminim. Cenevreye iyi fikirler· 
bulundu: Hatay halkını teşkil eden essüsünden sonra bu sanayiin le gidiyorum. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hayatı · ucuzlatarak istihlaki artt1rmak gayesiyle 

A 

m 

Ankara 6 (Yeni Asır Muhabirinden) - Yakında toplanacak 
olan maarif şürası, tedris usulleri hakkında mühim kararlar ala
caktır. Memleketimizde Alman tedris usulünün tatbiki ıçın ma· 
arif şürasına bir tel<lif yapıldığı haberi henüz teeyyüt etmemiş
tir. Mamafih tedris usullerinde bazı deği§iklilder yapılması 
muhtemeldir. 

Yugoslavya başvekili Stoyadinoviçin 
nutkunun ltalyadakj akisleri 

ezlerinde umu
as ararlaştı 

Roma, 6 (A.A) - Büyük Faşist meclisinin üçüncü ve sondan 
bir evvelki içtimaı dün akşam Venedik sarayında aktedilmiştir, 
Iktısadi ve mali vaziyet hakkında raporlar dinlendikten sonra 

meclis Maliye nazırı Abaon Direvel'in idaresini tasvip etmiş ve 
yeni bir vergi ihdas etmemeğe kararverm iştir.Hazine eskisi gibi 
li.retin istikrarı ferdasında ihdas edılen ve emlak kıymetlerinin 
yüzde 5 i nisbetinde aktedilen mecburi istikraz ile takviye edi· 
lecektir. 

Bu husust11ki rapordan anlaşıldığına göre, 20 şubat 1937 ta
rihindeki ihtiyat altın miktarı 4 milyar 21 milyon kıymetindedir. 
24 mart 1936 da ihtiyat altın miktarı 5 milyar 142 milyon kıy-

;sahife a 

~'••u""c~~ 
~l!AJJ.,.,«?~ 
Ağla Eşek çok 
zehir var dilinde 

lstanbullufar; yıllarca yük
lerini taşıttıkları, kahırlarını 
çektirdikleri zavallı eşekleri 
- iptidai nakil vasıtaları olduk
ları için • şehirden sürüp çı
karmağa karar vermişler. Asır
larca her lstanbu!lunun kapısına 
suyunu, südünü, yapısına l<u· 
muou, kirecini getirdikten, ek
meğini, odununu, sebzesini, tur
şusunu, gazını mahalle, mahalle 
dolaştırdıktan sonra nefyi ebed 
cezasına mahküm olan mağdur 
hayvan kimbilir Adem oğulla
rına hizmet ettiği için ne kadar 
muztariptir. 

Bir daha Istanbuiun zümrüt 
çayırlarına kavuşmak ümidi ol
madan semti meçhule doğru, 

sıpasını kuyruğuna takarak ls
tanbuldan tard ve teb'id edil
mek bedbaht için az felaket 
midir? 

Kabil olsa da bunlardan biri · 
dile gelse ve bize: 

- Maksat her iptidai şeyi 
tedricen ortadan kaldırmaksa 
bu İşe daha iptidai zihniyetler· 
den başlasanız: daha eyi olmaz: 
mı? 

Diye sorsa acaba ne cevap 
veririz ... 

A. Murat Çınar 

Maliye Vekili 
Istanbulda 

lstanbul 6 ( Teni Asır Mu
habirinden) - Maliye Vekili 
Fuat Ağralı Ankaradan şehri
mize gelmiştir. 

Vekil, akşam ekspresiyle te
davi için Parise hareket etmiş
tir. Pariste bir ay kadar kala
rak avdet edecektir. 

Kendisine Sıhhat vekili B. 
Saydam Vekalet edecektir. 

Eahiliye Vekili 
Tetklklerlna devam 

ediyor 
lstanbul 6 ( Yeni Asır Te

lefonla) - Dahiliye Vekili B. 
Şükrü Kaya, refakatinde Ada
na mebuslan olduğu halde Mer
sinden tekrar Adanaya gitmiş, 
Adanada merasimle karşılan

mıştır. 

Vekil, Adaoada bir hafta 
kadar kalarak tetkikatını bi
tirdikten sonra Mersin yoluyla 
Silifkeye gidecek ve tetkika
hna orada da devam edecektir. 

Mareşal 
Çang öldüriildü ınii? 

Tokyo, 6 (A.A) - Peiping 
ve Tientsinden alınan ve he
nüz teeyyüt etmiyen haberlere 
göre Mareşal Çang Su L:ang 
dün Fenghahein'de katledil
miştir. 

Şanghay, 6 (Ö.R) - Mare
şal Çang - Kay - Şek ile Ma
reşal Çang - Such - Liang'ın 
öldürüldüğü hakkındaki riva
yetler tamamiyle asılsız oldu
ğundan tel..zip edilmiştir, Ma
reşal Çang - Such - Liaog şimdi 
Kiang eyaletinde Se - Yuan 
şehrinde karısının yanında ol
duğu gibi Mareşal Çang - Kay -
Şek'te Nankin'de bulunmak
tadır. 

····~· ...••........................••.•.. 

Roma 6 (A.A) - Yugoslavya başvekili Stoyadinoviçin parla· 
mentodaki beyanatını gazeteler hararetle, bahsetmektedir. Yu
goslavya-Italya arasında ey: münasebet bulunduğuna dair Yu
sı-oslavya başbakanının söylediği sözler memnuniyetle kayd ve 
Yugoslavyanm Avusturyaya kraliyetin iadesine katiyyen muarız 
bulunduğu tebarüz ettirilmektedir. 

Ingiliz hava bütçesi 
sir~dh~d;~J anma konferansının toplan- ( 
ması hakkındaki layiha reddedildi 

lBORSAI 
incir 

Çu. Alıcı Fiat Londra 6 ( Ö.R ) - Hava bütçesi busene geçen se11eye 
nispetle '3 milyar frank art mıştır. Milli müdafaa bütçesi de 
1937 senesi için 2 milyar 700 milyon franktır. 

Tuz münakasası yapılacaktır 
lstanbul, 6 (A.A) - Türkofisteo: 
Belgradda yapılacak olan tuz münakasasını 

gazetelerde 23 Mart olarak gösterilmiştir. 
Martta değil, 18 Mart 1937 de yapılacaktır. 

tarihi bugünkü 
Bu münakasa 23 

Vaşington 6 ( A.A ) - Meclis B. Ruzvelte dünya deniz dev· 
Jetlerini ihtiva eden beynelmilel bir silahsızlanma konferansının 
toplanmağa çağrılması için teklifte bulunulmasını istiyen takriri 
66 reye karşı 281 reyle reddetmiştir. 

Keza meclis deniz bütçesinin müzakeresi esnasında deniz ma
nevralarının Amerikanın muslihane emellerinin bir nişanesi ol
mak için sahilden 300 mil mesafe içinde yapılm;ısı hakkında 
verilen bir takriri de reddetmiştir. 

100 L Alharal 11 75 11 75 
Zahire 

Çu. Cinsi Fiat 
345 Buğday 5 375 5 37~ 
165 Arpa 4 25 4 25 

75 ba. Pamuk 44 46 25 
1125 ton P. çekir 3 60 3 60 
108 ke. Palam.380 480 
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ispanyada harp vaziyeti 
Asiler de Cumhuriyetçil~r de arbk 
dışardan yardım bekleyemezler 

''Olmaz,,- kelimesi kalkmah 
Hitler 4_.Almanyada yükselmeğe 
Berfin, 2 Mart (Özel) -

"Ben her büyük karar karşı· 
sında meşhur .. olmaz" kelime· 
sini ortaya atanlar ile müna· 
kaşa etmek istemiyorum. 18 
senedenberi her yeni ftteye, 
her yeni karara, her yeni iıe 
karşı mücadele edenlerin bu 
basit cevabını duymağa çoktan 
ahştım. Bu sözü ilk defa Al· 
manyada yeni bir hareket ile 
kuvvet ve idareyi elime alma~ 
ğa karar verdiğim ikinci teŞTİD 
isyanında işitmiştim. Rayh bii
yük otomobil yolunu inşaya 
karar verdiğim zamanda da 
kulaklarımı lırmabyan yine ay· 
ni miskin sözdü. Bütün bu ol-

lspa11rol Fasında Ceatada yoll Faslllaı asi zabitler fa1a/zndan askrıe alınıyoılar maz denen teşebbüsler oldu ve 
Yazan : PArer Domlnlk 1 Evet ve HHyır. Bir general 1 hakemlik etmiye çahşır. Asli tam muvaffak oldu. Bu siiz 

(La ITibün de nasyon J Miajada, teknisyendir; fakat iki taraftan birinin safına geç-
lngilterenin politika11 ne ka· hakimiyeti mutlak değildir ve karşısında artık kendimi tesel-

dar mahirane 61ursa olsun, nas- 1 hakimiyet Madrid için m~vcot me;;ensip itibariyle liberallerle liye alıştım. Çünkft bu olmaz 
yonaliıtlerle bükümetçiler bun- olsa bile bütün ispanyaya şa· işçiler lspanyol hükümetine kelimesi beşerin umumi atale-
dan böyle arblıt kendi kuvvet- mil değildir. Bir Franko biltün müzahirdir. Tamperaman itiba- tinin bir timsali, her yeni ide-
lıı9riyle, bir de 'imdiye kadar ispanyayı gözönünde tutarak riyle tarafsız olan muhafaza· ye~ her yeni tasavvura ve her 
k•dilerine iltihak etmit olan hesaplarını yapmaktadır; bir karlar, Frankonun taraftarı yeni iıe karşı onu alıkoyan 
yabancılarla iktifa etmek mec- cumhuriyetçi şefşe, ancak ken- değildirler.lngiliz hiikümeti ise tabii bir engeldir. Btıyük 
bari1etincle kalacaklardır. di bölgesi bakımından icraatta Frankocularla hükümetçiler ara- bir harbm meçhul bir aı· 

General Frankonun safların- bu?unmaktadır. sında teraziyi miivazene halin- kerinden dünyanın en bftyük 
da 50 bin ltalyan bulunduğun- HARBiN iSTiKBALi de tuttu. Ingiltere ispanya pa- milletinin Fürerliğine erişebilen 
dan bahsedildi. 1\a rakam hiç BöyJ~ce, vaziyet Şubat so- zarını kaybetmemek, Cibraltar'ı bir adamın yurdumuzun bir çok 
1Dpbesiz ki müballgabdır. Ih- nundaki şeklini ileride de mu- muhafaza etmek, nihayet ne ikhsadi meselelerini de hallede-
timal ki her iki tarafta da hafaza edeceğine ve iki muha· Rif'in, ne de Balear adalarının bileceğine sizi temin etmekli-
2S ıer bin kadar yabancı vardır. ıım tarafın hiç biri yeniden bir büyük devletin eline geç- ğime lüzum yoktur zannederim. 
Nasyonalistler tarafından, ya• takviye kıt'alan alamıyacağına memesi, ispanya sahillerinin, Yapmağa karar verdiğin bir 
hancıların en büyük kısmı ltal• göre, bugün iki tarafın ellerin- imparatorluk münakalelerini ıeyi her ne suretle olursa olsun 
yaalarla Almanlardan mürek- deki yabancı asker mevcutlan tehJiikeye düşürecek .birer yerine getirmekte zerre kadar 
keptir; b. arada lSOO de Fıan• ve materyel miktan aıağı yu· üı haline gelmemesi en· tereddüt etmiyeceğine herkes 
ıwo bulunduğu söylenmekte• kan mllıavi olduğuna, manevi- diıeıindedir • Bu hususla- emin olabilir. 
clir. Cumhuriyetçiler tarafından yat itibariyle de bir tevazün ra riayet etmek şartiyle, Bu çok karakteristik cümle-
Frao11zların mikdarı omumi ye· mevcut olduğuna glire, şu ne• Ingiltere teessüs edecek her Ier Hitlerin beynelmilel otomo-
kinun yüzde 30, 35 ini aıma• ticeye varılabilir ki hareket- hangi bir lspanyol bükümetini bil sergisinde söylediği nut-
maktadır; geri kalam Antifa- ler Ozerinde müessir olacak ma· tanımak ve onunla ticarette kundan almmışbr. Hitler bu 

'
ist Almanlar ve ltalyanlarla b bulunmak niyetindedir. tenkit ve ihtarı yaparken dört nevra ka iliyetidir. Hareket-

( birrok menfiler) bar" kar bin ı L••-· · • • ·d ispanyada hükllmetçiler ga- sene plinını tatbik esnasında ., " ete wu,ımıyet ııe gıtgı e nas• 
Ruıtan (tank ve tayyare mü- yonalisller lehine olarak inki- lebe çaldığı takdirde, zaferden h~rkese dnşen vazifeyi tekrar 
tabaısıslan) ve dünyanın dört şaf etmekte olduğundan, bu- sonra, lngilizlerin ispanyada etti. Hitlcr Almanyanan motör-
k6ıeainden gelmiı olan insan- Ruslar ve Fransızlardan fazla 1 • . d 1 k . 
)ardan ((skanclina.yahlar' lngl

. _ gOn memleketin yarısına bile menfaaat tt:min etmeleri müm- eştirme ışın e mem e etın1mu· hakim olmıyan htikümetçiler azzam endüstrisini emin o ma-
tizler, AmerikaWarla) mürek· kündür. Bunun gibi Franko- 1 .. . k k 

iıgalleri altındaki arazinin da- cuların zaferi halinde de, lngi- yan esas ar uzerme urma 
keptir. ha da daraldığını görecek- lizle,r ltalyanlar veya Alman· abdaJca bir cürüm olur. Bu şe-
IKI ORDUNUN KIYMETLERI Jerdir. lardan fazla menfaat elde ede- rait tahtında Alman endüstri 
Yab•ncı muhariblerin vuiye- INGIL TERENiN DURUMU ceklerdir. Çünkil evveli ser· istihsalini daima yaşatmak için 

ti ba 111erkezdeclir. Milli kuv• logiltere, her meselede ilk· mayeleri vardır; sonra, galip lizım olan maddeleri memle-
vetlere gelince, bu hususta ma• önce kendi menfaatini g&zetir. taraf, kendi dostlarına karşı ket içinde yetiştirmek en 
limahmız pek nokaaaclır. BG· Herhangi bir ibtillf halinde, kendisini koruyabilecek olan bllyük vazifemizdir. " diyor. 
tlln bilinen fey, cumhuriyetçi· lngiltere kendini kavganın taraf11z bir dosta memnun et- Hitler, lkhsadt işlerin bu· 
lerin•tarafıncla Baraelona da Ye dışında tutmaya ve mllmkiinıe mek istiye~ektir. gilnkii inkişafından tamamiy-
V alanliyada, husuliyle Barse· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ı •• ·c1a, oldukça ehemmiyetli Viyanayı heyecanlandıran bir cinayet 
klHleleria, kendilerinden pek 

de iatifade edilmeden, yığılı M h b• k t •• ı k 
::~n:::=a!ir :u:ı:!:!n:,~!: eş ur ır a vu a ın guze arısı 
li;ini11 me•cud olmadığı gö· sı·nemadan çıkarken ze çarpar. Hakikatte, bu 
kamanda birliği, bugftn Gi!ne-

ral Miajaam vaziyete blkim aA şıkının attıg"' 1 
giründüğli Madridde te•İs edil-

ıaiftir. Fakat otoriteai bütün kurşunlarla 0••1du••ru••1du•• l•panya1a t•mil bir askeri tef 
meYcut değildir. Madridi veya 

Almeryayı müdafaa eden, Ter• " Bir gecenin 
mel'e Hueıkaya veya S...ago-
aaya taarruz eden, Akdeniz sarhoşluğun filmi 
aahili istikametinden nuyou-
liatlerin son ileri hareketlerine katili bu cinayete 
kup koymıya çalışan kuvvet· k 
ler. Bask lut'aları, Asturyalı mi- SeV etmiş • • . 
lialer, hülün bu kuvvetler ayrı 
a1n ıef ıere itaat etmektedirler. 
AataryahJaran, Buldarın, Kata
lanlann, Madridlilerin ve An-
daluzyalaların gayretleri arasın
da hiçbir irtibat mevcut değil· 
rlir: Herkes kendi tarafında, 
kendi bcsabma döğüımektedir. 
Müdafaa için, bu ıekilde ioler 
yürüyebilir, fakat herhangi 
ciddi bir taarruz yapılamaz ve 
hakikaten de, geçen temmuz
daoberi, hükümetçiler tarafın· 
dan atratejık mahiyette, yani 
hiitnn cephelerde birden, hiç· 
bir gerçek taarruz yapılmıı 
değildir. 

Bililıis, nasyonalistler kJuik 
metedJa manevralar yapmak· 
11111.Jar. Bualana baflarmda 
........... ıı ..... 

lil1 

Viyanamn en meşhur ava• 
katlanndan Goldreich'ın glıelli• 
ği ve zarafeti ile tanınmıı olan 
karısı Bayan Lify Golclreicb 
b6yiik ht!yecanla karplaan bir 
cinayetin kurbanı olmuttar. Lily 
Goldreicb üç sene evvel Ro-

1 madao geçerken orada Domi
nico Peretti adlı zengin bir 
ltalyanla tanışmışb. Peretti ea 
büyük 19 yaşında olmak üzere 
yedi çocuk babasıdır. Bu kısa 
tanııma devresi herifin genç 
kadına çılgınca tutulmuına kl-
fi gelmiştir. Ayni zamanda 
Lily GoJclreich'm da bu •tka 
karta yabanca kalmalDlfbr. 

Ciaayetin faili olarak 1aka
laua Peretti. Vinuh kadanla 

Katil Peufll 
muapkatını ve cinayetin se
bebini ıöylece anlatmışbr : 

- Lily ile tanışhğ'ım giln
denberi hayatım altüst olmuıtu. 
Ondan başka birşey beni ali
kadar etmiyordu. Sık ıık Vi
yanaya Kidivor, biitün kazan· 
camı ve hattA sermayemin mil· 
him bir kısmını ıevdiğim ka· 
dın kapriaJerine aarf ediyordum. 
Ş•a kalliiaa ki Bay Golclreicla 

karısiyle aramdaki münasebet .. 
ten haberdar bulunuyor ve bu 
münasebetin devamına engel 
olmayı dilıllnmiyordu. Bir ara· 
lık güzel Lily benden yüz çe
virmeğe baıladı. Tam bu sırada 
kanm da talik da•asında bu· 
lunuyordu. Hayatta yapayalnız 
kalıyordum. Senetimin çoğunu 
kaybetmiştim. Ne pahasana 
olursa olsun Lily'yi takibe ka
rar verdim. Artık hayata11un 
kaduu o olmuıtu. Onu kaybet· 
meğe razi olamazdım. Kendimi 
öldilrmeie karar verdim. Ta
bancayı bu maksatla saba al
dım. Fakat bayata gözlerimi 
kapamadan 6nce bir kerre da
ha 0011 aörmek istiyordum. 
Lily ba aoa raadenn da ka· 

başhyan muhalefetin 
• • 

sesıne cevap verıyor 
Ağızlarda dolaşan itirazların büyük 

kapitalistlerin kafalarında vücud 
bulduğunu söylüyor 

dört sene plinmın ve vazifele
rinin yerine getirilmesini bek• 
liyor. 

Hitler hatta bundan daha 
fazlasmı istiyor. Mütahas• 
sısların fikri diye ortaya ıiirl
len itirazlkl'a karşı duruyor. 
Çllnki onun kanaatine göre ba 
itirazlar ilmi olmaktan ziyade 
kapitalist kafaların mahsulftr 
den baıka bir şey değildir. 
Hitler diyor ki: "Kömürdel 
benzin yapmak meselesi hallo
lunduğu gibi 1'un'i lastik imr 
linde de muvaffak olduk. Al
man demir havxalan pek bO
yüktür. Almanya bir senedel 
beri demir idbal etmediji 
halde bütlln ihtiyaçl&rını mem• 
Jekette kazanılan demir ile 
kapatabilmiştir. Alman k6• 
mür depoları da uzun za• 
man kifayet edecek mik• 
dardadır. işçi kuvveti de bol 
bol mevcuttur. ileride silahlar 
ma endüstrisinden artacak yill 
binlerce İfçİ kuvveti de ikbsadl 
sabada sınai faaliyete sevke· 
dilecektir. O halde neye itir•I 
ediliyor, diye soruyor. Ve su
al;n cevabın1 da kendisi veri· 
yor: "Beklenilen iktasadi isti· 
fadelerin teşekkülüne engel 
olan düşmanımız rehavet. dald 
doğrusu atalettir." Her yeal 
inkılap ve her yeni hamle içia 
Jiıım oJan, maddi, manevi v• 
iradi kuvvet ihtiyacıdır. Eğer 
bu tenbellerin sözlerini dinli• 

Almaız devlet msi Jiitleı yecek olsaydık hiçbir zaınd 
le memnun olmadığını yer yer milli bir ikbsadiyat kurmak 
hiddet şeklini alan sert sözleri mn~kün olamazdı.Çünkli dünya 
ile bildirmiş oldu. Hitler aynı kartelleri her zaman fiatlerİ 
zamanda .. olmaz" kelimesin·n kasten düşürerek her türll 
arkasına sığınan kimselerin milli istihaalAh mahvedebilecek 
aldığı vaziyetten de memnun me•kideclir.Bu nazariyeye ıöı1 

olmadığını ima etmiıtir. O şimdi bugllıı bir Alman otomobil err 
herkesten şartsız ve kayıtsız diletrisi kurulmuş olmıyacakt•;:. 

····a:·s~~~~··v~g·~~i;;·y;y; .. ·gid;~~k· 

Bu ziyaretten sonra K. 
antant toplanacaktır 
Bükreş, 6 (A.A)- Siyasi mahafilrer B. Benes'in Yugoslavya,. 

seyahatinin küçük antant reisleri arasında yapılacak olan mOJA
kabn hemen akabinde vukubulacağını zannediyorlar. Bu üç def
let reisi arasındaki ilk görüşmeler geçen sene Bükreşte yapd
mışta. Ôntımüzdeki toplantı ise Tona üzerinde yapılacak ol•• 
Romanya Yugoslavya köprüsünün ilk taşının konulması merasiaal 
dolayısiyle Turn Se•erinde yapılacaktır. Bu takdirde 8. Beneı'i• 
Belgrada gideceği ve küçük antant konferansının da bu ziyareti 
takibedeceği rivayet edilmektedir. 

Bükreş, 6 (A.A) - 8. Benes'in S Nisanda Belgrad'da bulUll" 
masıoa intizar ediJmekteciir. . .... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bul etti. Birlikte sinemaya git- yor. Hadisenin şahitleri L!l1 
tik. "Bir gecenin sarhoşluğu" yere yıkıldıktan sonra da Pr' 
diye bir filim gösteriliyordu. rettinin daha birkaç el çek-
Filmin mevzuu sevgilisi tara- mekte devam ettiğini söyli~· 
fından terkedilen bir adamın Viyananın en kalabalık bit 
ficialı bayatı idi. Büyük yeis merkezinde vukubulan bu cin•· 
içindeydim. Bu film kıskançlı· yet ilzerine e:traftan yetişeole' 
ğımı gıcıkladı. Lily' den beni katili yaka!adılar. Halkan b; .. 
terketmemes~ni yalvardım. O yee11na ve nefreti o derece. ~ 
hissiz gibi duruyordu. Sinema idi ki birçok kimseler Peret~!' 
çıkııında sevgilim heni teskin yere yatırarak ayaklan ile ~ 
edecek bir söz bile söyleme· neyorlardı. Polis derhal yetıf 
den ayrılmak iste_yince taban- memiı olsaydı cani halk tar: 
camı çıkararak o kadar sevdi- fından linç edilmiş bulunac•~ ... 
ğim kadına tevcih ettim. Hir Avukat Goldreicb Tufl k-
ıilih sesini bir ikincisi takip Kul6pte karısını saatlerce be 
etti. Lily acı bir feryatla yere ledikten sonra evine döad 
yılultlı. zaman cinayetten baberct.r 

C • . ifa..1--! .__ ... _ ~·ti ...__ 
:.aaı... ..... UW"tlUtl r • .........-. 
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"fENI ASIR 

Macaristan bazı 

Tayyare bombardımanları yine başladı 

Asiler mütemadi baskınlar yaparak 
hükümet hatlarına sokulmak istediler 

sanne sı 

iplik tüccar ve fabrikaları 

Bunların riayete mecbur 
oldukları hükümler var .. 

lktısat vekaleti 

sokulan bir istikşafını tardetmiş 
ve düşmanı takip etmiştir. Por, 
Mirci ve Montekoıada silah 
ve mitralyöz ateşi. Diğer cep· 
helerde bir şey yok. 

tebliğ ediyor 
zası veya büro masrafı olarak 
fiatlere azami yüzde iki ilave 
edebilirler. 

E - ilin edilen fiatler 
azami olduğundan fabrikalar 
bu fiatlerden daha ucuz satış 

yaptıkları takdirde yukardaki 
fiatlerde yazılı tüccar kir n 
masraflarının azami fiyat üze· 
rindeo hesap edilmeyip fabri· 
katarın bu ucuz sahşı üzerin· 
den hesap edilmesi meşruttur. 

F - Fabrikasıoın bulunduğu 
şehir haricindeki satışlarda top· 
tan fiatlere ayrıca nakliye 
ücreti zammedilir. 

G - Paket, anbalaj masrafı 
fabrikalara, balya ambalaj mas· 
rafı müşteriye aittir. Balya am· 
balaj masrafı hakiki miktan 
tecavüz edemez. 

H - Gerek tüccar ve ge· 
rekse fabrikalar depolarında 

iplik olduğu halde mübayaa 
için müracaat eden müşterilere 
satış yapmaktan istinkaf ettik
leri takdirde kanuna mugayir 
harekette bulunmuş olacakla· 
nndan kanunun cezai hükümle· 
rine tabi tutulacaklardır. 

1 - Gerek tücc-ar ve ge· 
rekse fabrikalar mağaza veya 
satış bürolarına komisyon ve 
masraflarının ilavesiyle tanzim 
edecekleri iplik satış fiatlerini 
mahalli ticaret odalarına tas· 
dik ettirdikten sonra resmi 
gazete ile ilandan itibaren ni
hayet on beş gün zarfında 

umumun görebileceği bir şe
kilde talik etmeğe mecbur
durlar. 

Memleketi 
Vazifeye çağırıyorlar 

- Baş tarafı / ina sahi/ede -
~apuru Dalmaçya sahillerinden 
spanyada bükümetçiler safla
rında çarpışacak yüz kadar 
RÖııüllü alırken bir deniz kara
kol gemisi tarafından görüle
rek Kataro boğazında tahkikat 
Yapılınak üzere alıkonulmuş 
~e Karadağlı gönüllüler vapur· 
kan. çı~arılarak Çetin eye sev· 
edılmıştir. 

Fakat bu hücumlarda asiler ağır zayiatla geri çekildiler 

Londra, 6 (Ô.R) - Karış
mazlık komitesi Lort Ply
mouth'un riyasetinde ve alaka
dar devletlerin Londra sefir
lerinin iştirakiyle dün öğleden 
sonra beş saat inkıtasız çalı
şarak ispanya kara ve deniz 
hudutlarının kontrolü proje
sini tamamlamıştır. içtima ne· 
ticesinde şu tebliğ neşredil
miştir: 

Paris, 6 (A.A) - Pazartesi 
günü milli müdafaa istikraz 
tahvillerinin piyasaya çıkarıl· 
ması münasebetiyle harbiye 
nazırı Daladier ayan meclisi 
reisi Yeanueney, Mebusan mec· 
!isi reisi Herriot ve ayin mec
lisi maliye encümeni reisi Ceil
laux radyo vasıtasile memleketi 
vazifeye davet edeceklerdir. 

1
. ~oma, 6 (Ô.R) - Avila mil
ıcı radyosuna göre milliciler 
Asturya cephesindeki bükü
;etçi tayyareyi düşürerek şim· 

•ye kadar düşürdükleri hükü· 
illet tayyarelerinin sayısı 132ye 
t1k~ışlardır. Hükümetçi as· 
erı mahafilin tahminlerine 

~~re milliciler bekledikleri 18 
•n ınevcutlu takviye kıtaab 

Relir gelmez Madride karşı 
Rayet geniş bir hücum yapa
caklarmış. 

_"Roma, 6 (Ö.R) - ispanyada 
~•!Hyetçi kaynağından bildiril
N &ıne göre Almirante Servera 
p asyonalist zırhlı krov azörü 
~rnando Grima'lo adlı iki 

hüküınetçi yük vapurunu zap
tetmişlerdir. 

Paris 6 ( Ô.R ) - ispanya· 
dan gelen haberler; Madrid 
müdafaa komitesinin öğleyin 
neşredilen tebliği Madrid cep· 
hesinde 24 saattanberi değişik· 
lik olmadığını, sadece asi tay
yarelerin yaptıklan bombardı· 
ınanlann sivil ahali arasında 
büyük zayiat yaptığını bildi
riyor. 

Asturya cephesinde ise ha
vanın iyileşmesi hükümet tay
yarelerinin muhtelif bombardı
man uçuşlan yapmalarına im
kan vermiştir. Bunların en mü
himi Oviyedo üzerinde olmuş 
ve asilerin istihkam haline sok-

'fazan : Tok Dil Tefrika No: 115 

ba~n önde Katırcıoğlu olduğu 
ka e neferler tek sıra yalçın 
va ~alarla örtülü dar yolu, yu
a, r anmaktan korkarak daha 
la&dırl ve temkinli geçmeye baş-

ı ar· 

'( 0 1 belli belirsiz bir inişle 
~şa· 
b· ırı doğru akıyordu. Ancak 
ır k .. 

b eçının geçebileceği bu 
er bat 

lız ve dar yol aşağıya 
Ça andıkça Üzerlerindeki kariar 
Re llı_u1 r olmuş halile, üstünden 

çı ıne.,- · 
ııvıkı k •nı tehlikelendirecek 
Riikr· 1 vermişti. Atlar sık sık 
lldını;Yor • forklayarak gergin 
lıtrd arla tıpış, tıpış yürüyor-

'· 
te~ilnasebetsiz hadiseden za-

canı sıkılau Katı • ı 

sıkıntı süküneti ile alı kendi 
haline bırakmışken, yolun ber· 
ballığı da daha fazla canını sı
kıp, atın yularını kendi haline 
salıvermişti : Hayvanın insiyaki 
hareketine göz dikerek ge
çidi üzüntülü bir melal için
de takip etti. Fakat biran gel· 
di ki öolerinde artık yol yoktu. 

Katırcıoğlunun atı bir çalının; 
bu bozulmuş yolda, kökleri 
sallanan kenarına kadar gelip 
durdu. 

Katırcıoğlu eğildi, baktı, yol 
karların erimesiyle tamamen 
bozulmuş, devam eden daracık 
patikanın bu kısmı aşağıya 
köserek, dağın tepesiyle aşa

üzlü bir 

tuklan kışlaya balhassa isa· 
betler vaki olmuştur. Belariste 
cephesinde asiler baskınla hü· 
kümet hatlanna sokulmağa te
şebbüs etmişlerdir. Bu mak· 
satla asiler birçok kıtaat ve 
malzeme tahşit etmişlerdir.Cum· 
huriyet kuvvetleri bu hücuma 
ilk önce karşı koymuşlar ve 
ıonra asileri ağır zayiatla çe· 
kilmeğe mecbur kılmışlardır. 

Londra, 6 (Ô.R) - ilk plana 
göre bu gece yarısın :lan itiba· 
ren tatbiki lazımgelen ispanya 
hudullarındaki beynelmilel kon· 
trol birkaç gün ger: ye bırakıl
mıştır. Kontrol planının karış· 
mazlık komitesince teferruatı· 
nın tayini henüz bitmemiştir. 

duvar haline getirmişti. Kay· 
bolan yolun hemen iki 
insan boyu ilerisinde yol 
yine devam ediyordu ve 
hatta karşıdan görünen bu yol 
geçtikleri yoldan daha rahat 
ve serbestti, iki kişi atbaşı be· 
raber geçebilirlerdi. Ne çare ki 
arada aşıla:nıyacak bir uçurum 
peyda olmuştu. 

Katırcıoğlu arkaya bağırdı: 
- Durun! dedi, yavaşça 

atından indi ve uçurumun ke· 
narına vararak, etrafına ba
kındı. Geçebi 'menin imkanı 
yoktu. Geçme.k için atlarını feda 
edip, kellesini torbaya koya· 
caklar, ancak piyade halleriyle 
yosunlara, taşlara, oyuklara, 
ağaçlara h;tunarak maymnn 
gioi maharetle öte tarafa at
lıyabilirlerdi. 

Katırcıoğlu geri döndü: 
- Arkadaşlar, atlardan ya· 

vaşça inini Mümkün olduğu 
kadar dikkatle atları geri 
çevirin, fakat hiç biriniz uçu
rum tarafında ima ın, da· a 

Bununla beraber mühim bir ne• 
tice elde edilmiştir. Malaganın 
asiler tarafından zapbndan • 
rol hazırlamış olan kon-
trol planı Malaga sahilinin 
Alman filosu tarafından kont
rol edileceğini tasrih ediyordu. 
Fakat şimdi Malaga Alman fi
losunun dostlan olan asilerin 
elinde olduğundan bu nokta 
değiştirilmiş ve asi kuvvetlerin 
yerleştikleri bu sahil kontrolü
nün lngiliz filosuna bırakılacağı 
tesbit edilmiştir. 

Madrid 6 ( Ô.R ) - Dün 
akşamki tebliğ : Aragon cep
hesinde Juber fırkası düşman 
süvarilerinin hatlarımıza kadar 

dcğru yaslanıp, atları dikkatle 
geri döndürün, ondan sonra 
yaya olarak gerisin geri yola 
devam edeceğiz( Haydi!.. 

Efeler bin itina ve ihtimamla: 
- Ne olmuş, ne var? 
- Yol kösmüş, geçit yokl 
- Sahi mi? 
Seslerile ve Katırcıoğluı::un 

verdiği emirle hareket edip 
geri dönmeğe başlamışlardı, 

atlarını okşayıp, teşvik ederek 
birer birer geri çevrilirlerken 
f'felerin birisi dikkatsiz dav· 
ranmış olacaktı ki dönen 
kafilenin ortasından bir atın 
küldür, paldır uçurumu boy· 
ladığı, önüne gelen, küçük 
çalılara takılıp topraklar ve 
taşları sürükliyerek aşağıya 
doğru uçtuğu görüldü. 

Kafile müthiş bir heyecan 
içinde idi. 

Katırcı oğlu d;şlerini sıkarak: 
- O yuvarlanan kimin atı? 

diye bağırdı. 
ileriden bir ses: 
- Uşaklardan birisinin atı. 

" Tali komite son iki gün 
zarfında toplanan deniz müta
hassısları konferansının verdiği 
rapordan maliimattar olmuştur. 
Raporun tetkiki yarın sabah 
bitecektir." 

Diplomasi ınahafilinden öğ
renildiğine göre kontrol pla
nının ana hatlan yarın komi
tenin umumi içtimaında tasvip 
edilecektir.Bu esaslar şunlardır. 

1 - Bir beyenlmilel kanş
mazlık ofisinin teşkili. Bu ofis 

- Yaya giderim efem! Za
rarı yok! Sen sağ ol! Cevabını 
alan Katırcı oğlu: 

- Hadi öyle ise yürüyün, 
kendinize dikkat edin, fena bir 
yola saptık. Eskiden bildiğimiz 
yol bu yol idi amma .• 

Karaveli: 

- Bu yol idi amma ağam, 
kim bakar yollara!? ...• 

Dedi. 
Kafile sessizce geri döndü. 

Bir bayii ilerlediler amma, en 
önde giden, ve önceden en 
arkadaki bir efe bağırdı: 

- Durun, durun 1 
- Ne var? 
- Yol bozulmuş ..• 

Önden giden bu efeni11 bir 
kaç at arkasında Bayındırlı 

oğlu vardı. Katırcıoğlu bu müt· 
hiş haberi alarak, atını bırakıp, 
yavaş yavaş aralardan sokula
rak öne doğru ilerlerken, Ba
yındırlıoğlu daha evvel var
mışb. 

Paris, 6 (A.A) - Dün na
zırlar meclisi tarafından ittihaz 
edilen kararlar borsada pek 
müsait şekilde karşılanmıştır. 
Dün çok miktarda endüstri 
tahvilleri, Fransız randları ve 
beynelmilel esham sabn alın· 
mıştır. Bu esham ve tahvilitta 
mahsus bir yükseliş kaydedil· 
miştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
karışmazlık komitesi tarafıodaıa 
tayin edilen bir reisle lngil
tere, Fransa, Almanya, ltalya 
ve Rusya hükümetlerinin tayin 
edecekleri mümessilleri ihfrra 
edecek ve karışmazlık komite· 
sinde temsil edilen devletlerin 
hepsi namına kara ve deniz 
kontrolünü idare eyliyecektir. 

Hakikaten yolun beş altı 
adımlık bir mesafesi çamurların 
ve kar sularının tesirile çabu
cak bozuluvermişti. 

Halbuki daha demin buradan 
geçmişlerdi. Bayındırlıoğlu yola 
bakarak: 

- Burası pek o kadar bo
zuk değil, bir insan geçebilir. 

- Peki bir ınsan geçer 
amma, atlar geçemez! 

- Dur hele, ben şu yo!a 
yürüyüp üzerinde bir tecrübe 
yapayım, siz verin bana kazma 
gibi birşey .. 

- Nerede bulalım .• 
Bayıodırlıoğlu: 

- Ha! öyle mi dur bu işi 
ben başka türlü yaparım, diye 
yavaş yavaş ilerleyip bozuk yo· 
lun bir şeı it kadar dar üstüne 
dağın taşlarını tutunarak çıktı, 
O sırada Katırcıoğlu yetişmişti. 

Bayındırlıoğlunu o halde gö· 
rünce: 

- Ne yapıyorsun olan orada? 
- Bilmedi -
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Alın kızı 
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erg ın sınem }'a 
ç enteresa 

doğru gitmekte olsun ..• 
Almanyadan Holivuda çeki

len bir telgrafta Etta Weinberg 
ismindeki büyük bir Alman 
san'atkarmm Amerikaya hare-
ket ettiği bildiriliyor .. Bunu 
duyan filim kumpanyaları, mü
messiJlerini derhal Nevyork is
kelesine gönderiyorlar. 

T elgrafda yazılı olan Etta 
başka bir vapurJa gelmektedir. 
Mümessiller bundan habersiz 
olarak Trans Atlantikten en
mekde olan üniversiteli Etta'nın 
üzerine hücum ediyorlar. Kimi
sinin el:nde eHi bin, kimisinin 
elinde d~ yüz bin dolarlık mu-
kaveleler vardır. Zavallı kız 
neye uğradığını şaşırmakla 
beraber, en fazla doları olan 
mukaveleye imzasını basıyor. 
Birkaç saat sonra yanlışlık 
meydana çıkıyorsa da artık iş 
işten geçmiştir ve Ettaya mıı
kavele mucibince, ister filim 
çevirtsinler, ister çevirtmesin • 
ler bu kadar parayı vermek 
mecburiyetindedirler. 

Nihayet kabiliyetini anlamak 
için ufak bir tecrübe yaptıkları· 
zaman hayretler içinde kalıyor
lar. Genç kız ömründe bir 
kere bile sahneye çıkmamış 

olduğu halde fevkalade bir 
Etla K.Ungtnberg meharet gösteriyor.. Bu vziyet 

Cu sene Holivutta meşhur sınız ? karşısında paralarının boşa git·: , 
sinema yıldızları arasında yer Halbuki Etta bir isim ben- mediğini gören direktörler ziya-
alan sarışın Alman k1ıı Etta zerliği yüzünden beş dakika de memnun olarak genç Etta'ya 
Kling~nbergin sinema hayatına içinde dünyanın en büyük yıl- layık olduğu rütbeyi veriyor1ar. 
atılışı oldukça enteresandır. dızları arasına geçti. Bakınız Amerikaya amcasının yanı-

Bugün kendilerini takdir]e vak'a nasıl olmuştur : na yaz tatilini geçirmek için 
seyrettiğimiz yüksek san'at- Etta Berlinde bir Üniversi- giden sarışın kız şimdi büyük 
karların çoğu bu mertebe- teye devam etmekte idi. Yaz bir sinema yıldızıdır. Ve o ka-
ye varıncıya kadar nelere tatilini geçirmek üzere baba- dar meşguldür ki zavallı am-
razi olmamışlardcr. Clark Gab- sından izin alarak Amerikadaki casiJe görüşmek için vakit bu-
le'in bir vrıkitler kapıcı ve amcasının yanına gitmek için lamamaktadır. 
Ginger Rogersin de hizmetçi büyük Tr:\ns·atlantiklerden bi- insanın başına devlet kuşu 
rollerine çıktığma inanır mı- rine biniyor. Vapur. Amerikaya konarsa böyle olmalı .. 

üf '(lti"ruımuş·····hir···ma·s·a1··m11 
Belki öyledir. Fakat 
Holivud bu masalla 

iki Meksikalı yıldız Doleres 
Del Rio ve Lupe Velez'in çok 
enteresan bir rekabeti Holivut 

l 

şimdi bütün 
meşguldür. 

A C .::S 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bir Japon yıldızının 
çok meraklı haya
hndan bir sahifeyi 
yazıyoruz ... 

•aaasaasaaeaaaaa1a1saeaa .. aee11 C2•••1 

Sessüe Hayakawa, Japon .. si
nemacJJağmın dünyaca tanınmış 
bir simasıdır. Tokyo körfezin
de kain Şiba şehrinde doğ
muştur. 48 yaşındadır. Sine- · 
macılığa ve sahneye intisabı 

tamamen bir talisızlik netice
sidir. Hayatında iki defa canı
na kıymağa teşebbüs ettiği 
iddia edilir. Bunlardan en çok 
d~dikodu uyandıranı 1925 
senesinde Monte Carlo şeh
rinde vukubulmuştur. 

BAKARA MASASINDA 

,..._o 

w 

Kari oda 
milyon 

b·r bankoda 
kaybedince 

~ad o 

Istanhul radyosu 

:• • • 
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j I<amutayda bir celse: 
• • • • • • • Teşkilatı Esasiye 

Kanunu hakkındaki müzakere 
: zabıtlarını aynen neşrediyoruz. 
••••• .......................... Şük;ü''i(;y~~~~··i~·;h~t~· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
13 ı diği bütün şerait tahakkuk et-

d T.eşkilatt Esasiye Kanunun- melidir ki o hadise ve o faaliyet 
•kı bu maddenin tadil ve cürüm olsun. O tahakkuk et-

tağyiri için taraftar tedarikıne mezse ne olacaktır? O takdirde 
~alış~ıııaz mı?Nasıl l.i biz bugün vaziyet, kendi kanaatinıce şöy-
eşfulatı Esasiyenin bu madde- le tetkik edilmelidir. Teşkilatı 

•iııiıı t d 1 • kl'f Esasiye Kanununun bütün mad-a i ve tağyirinı te ı 
ettik. Fakat bugün biç birimiz deleri cezai müeyyide altında 
çık değildir. Amma bu kanunun 

ıp da Cumhuriyetin tadilini muta olması da lazımdır. Obal-
~~klif edemezdik. Eğer bir de Devlet, Hükümet bu kanu-
b~ıııse d iğer lıeş umdenin böyle na aykırı olan bütün faaliyet-
hır ınüeyyidesi yoktur diye bu !eri men etmek salahiyetini 
k tısusta elinde silah olarak haizdir. Şu halde, benim şahsi 
b ııvvetle işe girişmek isterse kanaatime görı.-, Teşk ilatı Esa-
ı.ıııu kanun, bu cürümden do- siye Kanununun tamamını veya 

layı yakasından yakalar tedip bir kısmını tağyir, tebdil veya 
~e tecziye eder. Fakat doğru- ilgaya ve bu kanunla teşekkül 
aıı doğruya ikna kuvvetile etmiş olan Büyük Millet Mec• 

Yaparsa buna mani olabilecek !isini ıskata veya vazifesini 
llliyit? Fakat bunlar cumhuri- yapmaktan men'e cebren te şeb-
Yetin yanında diğer bir umde büs edenler Ceza Kanununun 
o( k bu müeyyidesi altına girdiği ara bulunursa o zaman bu-
nu gibi, kanunun ikinci fıkrasında 

1. n aleyhinde kimse bir tek· da, bu hareketleri neşriyat 
ıf.te bulunamaz. Bugün oldug" u suretirıde meydanlarda balkı 
fıbi kalırsa, efkarı hazırlamak toplayarak tahrik etmek sure-
akkına herkes malik olur. tile başkalarını bu hareketleri 

Binaenaleyh bu meseleyi Fırka- yapmağa teşvik edenler de aynı 
nııı nazarı dikkatine arzederim. ceza müeyyidesi altındadır. Bir· 

ALI RIZA TÜREL (Konya) - de bundan maada 171 nci 
!eşkilatı Esasiye Kanunundaki maddede bu işleri yapmak için 
nilküınlerin müeyyidesi yine olan ittifak halini derpiş eder• 
Teşkilatı Esasiye Kanununun ken o vaziyette de oldukça 
103 üncü maddesindeki umumi ağır bir hüküm vardır. Bunun 
tabıta hükmüdür. haricinde cezai müeyyideyi haiz 

RECEP PEKER (Kütahya) • olmıyan hareketler bizatihi 
C Teşkilatı Esasiyenin müeyyidesi 

eca Kanunu da var. altında olmak dolayısile, Hükü-
A U RIZA TÜREL (Devam- met tarafından men edilmek 

~) - 103 üncü madde muci• iktiza eder. 
ıııce bu kanunun hiç bir BAŞKAN - Bay Şükrü 

llladdesi biç bir sebep ve ba- Yaşın, t3kririnizi reye arzede-
b.ane ile ihmal veya tadil olu- yim mi? 
0aınaz. Hiç bir ._kanun Teşkila- ŞÜKRÜ YAŞIN (Çanak-
lı Esasiye Kanununa münafi kale) - Evet 
0laınaz. Bu zabıta maddesidir T. B. M. M. Yüksek Reisliği~e 
\'~ bu müeyyide iledir ki Teş- Teşkilatı Esasiye Kanununun 
kıl't E · K f birinci maddesinde (Türkiye a ı sasıye anununa müna i 
alelad., kanunlar çıkmasına Devleti bir Cumhuriyettir) den· 
ııı· mesine ve işbu maddenin tadil 
E: ani olunabilir ve Teşkilatı ve tağyirinin hiç bir surette 

sasiye Kanununun muayyen teklif dahi edilemiyeceği mez-
eşka.ı haricinde tadil ve tağyir kür kanunun 102 nci madde-
edilıııesin i n önüne geçilir. Bu sinde zikrolurımasına binaen 
;:rıı~~i bir müeyyidedir. Bunun artık tadili teklif olunan mad-
arıcınde cezai müeyyideler de dede: Türkiye Devleti Cumhu-

\'ardır. Ceza Kanunumuzun son riyetçidir demeye lüz!lm yoktur. 
1 ~dil edilen 146 ncı maddesinin Çünki Cumhuriyetin en birinci 
~ dığ.ı şekle göre, Teşkilatı ve en esaslı vasfı Cumhuriyetçi 
c.sa K b ı f olmaktır. h sıye anununa mu a i bazı 

1 
ar"ketler ceza müeyyidesi al- Maddenin aşağıda yazılı şe-

tıııa girmiştir. O maddede gös- kilde ya7llmasını teklif eylerim. 
e ·ı 512/1937 
h rı en şerait altında yapılan Çanakkale 
areketler ceza müeyyidesi 

•ltıııdadır. Ya bu şerait tama- ŞÜKRÜ YAŞIN 
lll1eıı tahakkuk edem<:zse, ne Madde 2 - Türkiye Cum-
o huriyeti, milliyetçi, halkçı, dev-
•acak? Yani Ceza Kanunu k ı 

illa•· ld !etçi, laik ve in ı apçıdır. Res-
~of'.~ın o uğu veçhile, kıyas mi dili Türkçedir. Makarrı 
la ı e tatbik olunmıyan kanun- Ankara Şehridir. 
..,!d~ndır. Bu kanunun göster-

"Y""Z1".N. ADNAN l3İLCC. T 
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HiSSi, ASK 
ROMAN( 

Saenlh ;: : Ümit, dedi. Artık komedyayı bırakalım . 
lr iskt:let hisslzliği)'le yaşamaktan bıktım 

:•ray İ~fen haberdar olunca ı sevgisini ve selamlarını bildir-
d eııç subayı Avrupa kıyıları mekti. 
r ·'Şıııda bir memlekete memu- Genç subay İmal etliği tay-
zı~et fe g öndermişler.. Kral kı- yaresiyle bir şimal memleketi-
b ' da deı lıal nişanlıyarak bir nin üzerinden geçerken, hisle· 
k~~kasıyle evlendirmişler .. Kral rinde eriştiği imkanla motörü 
iiq~n~e güzel subay bu netice bozmuş ve bu suretle parçala-
du e uzun uzadıya elem narak sevdiği kadının saade-
du~rııuş ar , Yeni kraliçe, kur· tine yeııi bir üsteleme vesilesi 

liu 'u · · d h 1 k k · · ol ' vaoın ıçın e mesut azır ama tan çe inmıştır. 
"llıa inık. 1 oQYiik .. an ~rını hazırlamış... Acaba onu taklit etsem mi.. 
o ad rutbelı subaya ge.ince, Bu öldürücü heyecandan kur-
bı ını bütün dünyaya yayacak tulmak için, hayatın yeknesak
~ r k keşif arkasına düşmüş... laşan şeklini öldürsem mi? 11 •ad · ·1 İl~ b·· _ı, ıma e:leceği tayyare Bunu yapamıyacağım.. Onu 
'abıkutun d.ün~·ayı dolaşmak ve yanımda bir defa olsun gör-

•evırılı~ıne, kıınatlerivle meden hu fedakarlıira kendimi 

YENi ASIR 

HAKİKi TASARRUF 
her Mutbak ve ısıtmada 

günkü Tasarruf 
"HEIDENIA " 

Mutbak ocak ve sobaları sayesinde 
rahatlık ve temizlik elde edilebilir 

Gayet az mazot sarfeder. Yaktığı 
mazot tutarı ebemmiyetsizdir 

Umum acentası - Toptan ve perakende 
satış: "DUNLOP,. mağazasında, Gazi 

Bulvarı Ziraat bankası karşısı . 
Posta kutusu, 275 Telefon 3737 

Evlere hususi mazot dağıtma servisi 
(330) Pa. Sa. Pa. 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

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

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

En eski nasırları bile pek kı1a bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi depoıu: Ingiliıı: Kan:ı:uk ec:ıaneıi her eczanede bulunur. 
Ciddi ve müessir bir nasır ilicıdır. 

lzmir Muhasebei Hususiye Müdür
lüğiindan: 

ldarei Hususiye akaratından olup lzmirde Alipaşa meydanında 
kain 22 No. lu dükkan 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere 
temdiden on gün zarfında açık artırmaya çıkarılmıştır. Şeraiti 
öğrenmek istiyenlerin her gün Hususi Hes3plar Müdürlüğü vari
dat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 
15-3-937 Pazartesi günü saat 10 da depozito makbuzlarile 
birlikte encümeni vilayete müracaatları ilan olunur. 

hazırlayamıyacağım. 
• • • 

Kapımda İnce bir ses .. Sor-
madan kim olduğunu anlıyor 
ve cevap veriyorum : 

- Giriniz. 
Siyah elbiselere bürünen na· 

rin vücudu gizliyen siyah robu, 
onun sanki matenı içinde bu· 
lunduğunu açığa vuruyor. Ne 
fena ki uzun bir unutma dev· 
resinden sonra sık sık gelmiye 
başladı. Yer gösteriyorum. Ba· 
kış 1arı, gözlerimde toplanıyor. 

Sanki kendi evincleymiş gibi 
serbest hareket ediyor .. Soru· 
yorum ona: 
.- Seniha hanım, diyorum. 

Rica ederim, bana kat'i cevap 
veriniz. Siz, bu ziyaretlerinizi 
temadi ettirmek fikrindemisiniz? 

Başını kaldırıyor. Büyük bir 
hayret içinde beni tetkik edi· 
yor v~ konuşuyor : 

- Evet ... 
- Bu hiç doğru değil Se-

niha hanım .. Bu üçüncü gelişi
niz. İtiraf ederim ki ziyaretleri- ' 

654 (363) 

1 
nizle rahatımı selbettiniz. Ben· 
den ne istiyorsunuz. Size nasıl 

1 
müfit olabilirim. Eğer açık ko
nuşmazsanız ... 

Yerinden kalktı. Dalgın dal· 
gın yüzüme bakıyordu, konuştu: 

- Ümit, dedi. Rica ederim. 
Artık komedyayı bırakalım. 
Ben seni seviyorum. Hayatımı 
yıkmam, parçalamam kafi de
ğil mi? Bir iskelet hissizliğiyle 
yaşamaktan bıktım. 

Ağlıyordu Seniha .. Hayatım
da ilk defa olarak onun Rğla· 
dığını görüyordum. Kendi elim 
ile hazırladığım çayı ikram 
ederken gözlerini siliyordu. 
Eliyle işaret etti: 

- Otur Ümit .. 
Oturdum, dört yılın çehre

sinde harcadığı güzelliğe rağ
men bala ayni hakimiyetle ko· 
nuşuyordu. Gülümsiyerek an· 
!attı : 

- Bilmezsin, dedi. Onunla 
evlendikten sonra seni hatır
lamamak için ne kadar ken
dimi zorladım. llkl .. ri esim, pek 

:sanıre 7 

Çünkü ASPİRİN seneler·, 
denberi her türlü soğukali 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tes iri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

ASPİRİN in tesir inden 

~ mar· em in olmak içi n ltitfen 

kasına d ikkat ediniz~ 

s c - ~ .. 

f 
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ANKARA PALAS 
........... ···-··· .• r···~Mijı······· .................. ..:.: ~~ .: ..... 

Şehrin ticaret ve iş mevkileri arasında yeni yapılan bu otel 
Türkiyenin en konforlu otellerinden biridir. 

Kaloriferle teshin edilmiş, dahili ve harici telefonu, sıcak ve 
soğuk suyu, banyosu olan her fiatte odaları ve hususi daireleri 
vardır. Telefon numarıısı: 3438 

Göz Hekimi 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
zade sokağı Ahenk mat· 
baası yanında. 

Nı:mara:23 
Telefon : 3434 

1229) 
F&7J7.77:::z:7T/7T/71C/':///7///T//~"' 

te fena bir adam değildi.En iyi 
dakikalarımda bana hitap ede· 
bilecek meziyetlerden birçok
larına malikti. Düşüoüşlerimiz 
arasında birçok ayrılıklar vardı. 
O her şeyin maddi ölçülerle 
ve riyazi bir kat'iyetle meyda
na konabileceğine kaniydi. Bir 
gün mutlaka yumuşıyarak ken
disini sevebileceğime inanıyor
du. 

Bir g"ece körkütük sarhoş, 
eve gelmişti. Uyku halindey· 
dim, kapıma dokundu, açtım. 
Ağzı fena halde kokuyordu. 
Odama girmek İ:>tedi. O zaman 
bütün hırçınlığımla isyan ettim: 

- Rahat.ızım, dedim. Beni 
bu gece affet.. imkanı yok, 
seninle meşzul olamam. 

Fena halde asabi leşti: 

- Seniha, dedi. Sen benim 
karım değilm · s;n, Sana istedi· 
ğim gibi tasarruf edemez miyim. 

- Hayır, dedim. Ben kiralık 
apartman değilim. Tasarruf 
hakkı, belki de imam nikabı 
7amanında vardı. Bi~ avni şart-

2 - 6 ( ) h-3 

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 h ·3 a) 
s 

lar içinde, bu evin kadrosu 
içinde birleştik. 

- Şu halde beni sevmiyor
sun. Bunun neticesi fena olur. 

- Neler söylüyorsun Nihat, 
dedim. Sevmek mevzuubahs 
değil ki.. Ben seninle evlen· 
meği kabul ettim. Sevmeği 

değil.. 

Bu, onunla son münakaşamız 
oldu.. Bir daha bana böyle 
şeylerden bahsetmedi. Şimdi 
gecelerini barlarda geçiriyor. 

Dudaklarıma kadar gelen 
bir suali sormamak için kendi 
kendimle mücadele cdiyorı•m. 
Nihayet, dayanamıyarak sor
dum: 

- Seniba hanım, dedim. 
Zevciniz benimle eskiden ala· 
kadar olduğunuzu haber aldı 
mı? 

- Evet.. Anlatmışlar ona .. 
Esasen bunu öğrendikten son
ra benden büsbütün soğudu. 
Şimdi gecelerini barlarda ge
çiriyor. 

- Soııa V11r -



ALAŞEHlR iCRA DAiRE-
SiNDEN : 937-205 

8uldanh Talat Taraltçıya 
1500 lira borç'u Alaşehird"! 
Karamolla oğlu Ahmet Nadir 
oR"lu ve hacı Raşit hafidi Ra
şidin işbu borcundan dolayı 

mahcuz olup Buldan icra me
murluğunun 11-1-937 tarih ve 
936-178 numaralı müzelckcre
siyle satılması istenilen aşağ,da 
tapu ve vnziyeti yazılı gayri 
menkulü açık arttırma suretiyle 
sablığa çıkarılmıştır. 

Satılığa çıkarJlan gayri men
kulün tapu evsafı ve vaziyeti. 

Borçlunun köse Ali köyünde 
köy civarı mevkiinde teşriniev
vel 324 tarih ve 83 numaralı 
tapuya bağlı şarkan, garben, 
şimalen çiftlik tarlaları cenuben 
lzmir yolu ile mahdut 180 dö
nüm tarlanın dörtte bir hissesi. 

Vaziyet evsafı : 
Mahallinde yapılan tetkikatta 

işbu 180 dönüm tarlanın hudu
du içinde başkalarına ait ev 
ve saire görülmüş ve bu bapta 
bir de kroki tanzim edilmi~tir. 

1 - Krokinin 1 sonunda 
gösterilen Maıharın oturduğu 
ev tetkik edildi: Üç oda ve 
bir hayatı muhtevidir. Zemini 
topraktır. Kiremitli örtülü bir 
hnyvan damı ve toprakla ör
tülü bir hayvan damı ve bir 
aptesthanesi ve bir ambara ve 
bir miktar avlusu ile bir hayah 
mevcut },erpiçten yapılmış ha
rap evine 150 lira kıymet tak
dir edilmiştir. 

2 - Haritanın 2 sonunda 
olan ve Karahalfı Hasanın iş
galinde bulun&n zemini toprak 
iki oda ve bir hayatı mevcut 
ev: 50 lira kıymet biçilmiştir. 

3 - Hc:ritanın 3 nosunda 
gösterilen bir oda ve bir sofa
dan ibaret molla lbrahim oğlu 
Mcbmedin müceddet kerpiçten 
yapılmış evine : 40 lira. 

4 - Krokinin 4 nosunda 
gösterilen Yeni köylü Mustafa
nın sazdan bir odadan ibaret 
evine: 15 lira. 

5 - Haritanın S sonunda 
gösterilen Kemaliyeli Mehme
din oturduğu ev kerpiçten ma
mul bir saya, bir ahır, iki oda
dan ibaret evine: 25 lira. 

6 - Krokinin 6 sonunda 
gösterilen V czir oğlu Hasanm 
bir oda, bir hayat ve bir ahır
dan ibaret evine: 40 lira. 

7 - Krokinin 7 No. sında 
gösterilen Vezir oğlu Mehmedin 
bir oda, bir hayat, bir ahır 

ve ayrıca bir odayı muhtevi 
evine: 30 lira. 

8 - Krokinin 8 No. smda 
gösterilen Vezir oğlu Halilin 

b:r oda ve bir hayattan ibaret 
evine: 2S lira. 

9 - Mustafa oğlu lbrahimin 
oturduğu iki oda, iki hayvan 
damı bir ambar bir fmn bir 
hela ve bir miktar avludan 
ibaret evine: 90 lira. 

10 - Ahmet oğlu Hasanm 
iki oda, bir hayat, bir hela ve 
iki hııyvan damı olan evme: 
35 lira. 

11 - Halil çavuş oğlu Meh
rncdin oturduğu krokinin 11 
No. sında gösterilen bir oda 
ve bir ahırdan ibaret evine : 
25 lira. 

12 - Topal Halilden Halil 
oğlu Mustafaya geçen bir oda, 
iki hayvan damı bir samanlık
tan ibaret e\•ine: 15 lira. 

13 - Krokinin 13 No. sında 
gösterilen fürahim oğullarından 
Halil oğ !u Muctafaya satı1an 

bir oda, l>ir hayat ve iki dam
dan ibaret evt : 440 metre 
üzerinde eylül 932 tarih ve 76 
No. lı tapu senediyle kfitipzade 
Sabit efendi fcrağında lbrahim 
oğullarından Halil oğ! u Musta
faya satılan ve tapu senP.dine 
müstenit old\Jğu indettetkik 
anlaşılan eve: Ti:ikdiri kıymet 

yapılmadı. 
14 - Deli Mustafa oğlu Mus

tafanın olurdu~u kroJdnin 14 

nosunda gösterilen bir oda, 
bir hayat, bir hela ve dört 
ahırdan ibaret eve: 35 lira. 

15 - Köse Ali kary~sinden 
Halil oğlu molla ibrabimin otur
duğu üç hayvan Jamı bir oda, 
bir hayat, iki anbar, zemini bir 
ahır ve fevkani bir odayı muh
tevi 500 metro murabbaı olan 
evin Teşrinievvel 930 tarih ve 
ve 18-30 no'u tapu senediyle 
ltatip zade Sabit efendi fera
ğından ruolla lbrahimin uhde
sinde bulunduğu anlaşılmağla 
kıymet takdir edilmedi. 

16 - Aza lbrahim oğlu Ib
rahimin haritanın 16 nosunda 
<TÖsterilen iki oda ve iki dam-
" dan ibaret evine: 50 lira. 

17 - Muhtar Süleymanm 
oturduğu iki oda ve bir hayat, 
zemini tahta bir sofa o!an evine: 
80 lira. işbu evın müştemila

tından olarak ayrıca bir ahır 
ve bir samanlık ve bir de sa
yası vardır. Maa müştemilat bu 
ev köse Ali karyesinden deli 
Ahmet oglu Süleymanın uhde
sinde bulunduğu Teşrinievvel 
930 tarih ve 25-18 nolu tapu 
senedilc katip zade Ahmet 
efendi f erağından uhdesinde 
mukayyet bulundu~u kaydeu 
anlaşılmağla hacız harici bıra

kıldı. 
18 - Hacı Ahmet oğlu Ali

nin oturduğu iki oda, bir sofa, 
bir ahır, ve bir fırından ibaret 

ev:ne: 30 Lira. 
19 - Şafia hanımın bir oda

dan ibaret anbarına: 15 lira 
20 - Çakıca Ali oğlu Meh

met Emin efendinin bir oda 
ve bir hayattan ibaret evine: 
30 lira ayrıca birde ahm var· 
dır. 

21 - Çakıca Ali Hasan 
oğlu Hüseynin bir oda, bir ha· 
yattan ibaret evine: 30 lira 

22 - Haritanın 22 nosunda 
gösterilen bir oda ve iki an
btırdan iharet eve; 40 lira. 

23 - Hacı Hasanın ikamet 
eylediği üç oda, iki ahırdan 
ibaret evı ayrıca bir oc!a, biı· 

saya, bir ahm olan evi l 00 
lira. 

24 - Kürt Hüseynin otur• 
doğu bir odadan ibard evi: 25 
lira. 

25 - Ayşe hanımın 25 
nosunı!a gösterilen anbarına: 
ıs lira. 

26 - Kara molla zade Ra
şidin oturduğu iki oda, hayat 
ve iki damdan ve bir avlıdan 
ibaret evi: 120 lira. 

27 - Keçikıran Hasanm 
eturduğu bir hayat ve bir oda
dan iba:et evi: (20) lira. 

28 - Yeni pazarlı Fatmanın 
bir oda ve bir hayattan ibaret 
evi: 20 lira. 

29 - Çakıcalı Hüseyinin 
iki oda, iki ahır ve bir am 
bardan ibaret evi: 30 lira. 

30 - Hacı Ahmet oğlu 

Hasanın iki oda bir hayat, 
bir ahır, bir ambar ve bir ab
desaneden ibaret evıne: 50 
lira. 

31 - Durmuş oğlu Hasanın 
bir oda, bir hayat, bir ambar, 
bir ahır, bir sayadan ibaret 
ey:ne: 30 lira. 

32 - Nizam oğlu Kadirin 
bir oda, bir sofa ve ahırdan 
ibaret evine : 15 lira. 

33 - Mehmet kahyanın iki 
oda ve iki ahırdan ibaret 
evine: 30 lira. 

34 - Nizam oğlu Kadirin iki 
ahırına 20 lira. 

35 - Horzumlu Halil oğlu 
Hasanın bir ahırdan ibaret evi
ne 15 lira. 

36 - Yeni köylü Halilin bir 
oda, bir h<ıyat, bir samanlıktan 
ibaret evine: 25 lira. 

37 - Kaka oğiu zevcesı 
Emmenin bir oda, bir hayat, 
bir damdan ibaret evine 30lira. 

38 - iki adamdan ibaret 
camı \•c:ıkfına kıymet takdir 
edıJmedi. 

39 - Süleyman kahya oğ!u 
,""'"'"Si Fatmanın bir ahır ye 

bir hayat ye bir odadan ibaret 
evi: 30 lira. 

40 - Halil oğlu Hasanm 
bir oda, bir ahır ve bir hayat
tan ibaret evine: 35 lira. 

41 - Vezir oğlu Mustafa
nın iki hayvan damından iba

ret evine: 25 lira. 
42 - Vetir oö-lu Jbrahimin ., 

bir oda, bir ahır, bir hayat ve 
bir anbardan ibard evi: 25 lira. 

43 - Nizam oğlu Kadirin 
Lir oda, bir anoar ve bir so· 
fodıın ibnret evine: 25 lira. 

44 - Ve1ir oğlu Mustafonın 
bir oda ve bir sofadan ibaret 

evi: 15 lira. 
4S - Nizam oğ:u Mehmcdin 

bir ahır, tahtani bir oda, bir 
hayat, fevlrnni bir sofa, bir 
oda vardır. Tavansızdır, tabanı 
tahtadır, üzeri sazdır, müced· 
dettir. (140) lira kıymet takdir 

edilmiştir. 
İşbu evlerin bu'.unduğu tarla 

içinden şarktan garba tren 
hattı geçmektedir. Ayrıca bir
de köy yolu geçmektedir. Ce
nup tarafında lzmir yolu ve 
çeşme mevcuttur. Bi!mesaha ~ 
60 hektar 9650 metre murab
baı gelmiştir. işbu tarlaya 1200 
Jira kıymet takdir edilmiştir. 

işbu gayri menkuller maate
terrüat mukaddema arttırmaya 

çıkarılmış arttırması 5-11-935 
tarihinde birinci artırması ya· 

pılmıştır. 

lkinici arttırması da 21-11-
935 te yapılmış ise de 3001ira
dan fazlaya pey koyan olma-

dığından borç beş sene müd
detle ve beş müsavi taksitle 
2280 No. lu kanun mucibince 
taksite raptedilmişti. Taksit 
hülcümlerine riayet edilmedi
ğinden bu kerre kat'i şekilde 
satılmak üzere satışa tekrar 
çıkarılmıştır. 

Birinci artırma: Alaşehir icra 
dairesi önünde 12-4-937 tari· 
hinde Pazartesi günü saat on 
dörtten on a hya kadar müddet 
içinde açık artırma ile satıla

caktır. 
ARTIRMA ŞARTNAMESi 
1 - işbu gayrı menkulün 

dörtte bir hissesi yukarıda 
yazılı gün ve mahal ve saatte 
etçık artırma suretile satıla

caktır. 
2 - 2-3-937 tarihinden iti

baren biray müddetle artırma 
icra divanhanesine talik olun
muştur. Herkes tarafından gö
rülebilir. Artırmıya iştirak için 
muhammen kıymetin yüzde 5 
nisbetinde peyakçesi veya milli 

bir bankanın teminat mektubu 
olması şarttır. Bu şekilde mü
racaat edenler artırmıya iştirak 
ederler. Alacaklıdan peyakçesi, 
teminat alınmaz. Muayyen güd
de gayrimenkul i.iç defa nida 
ettirildikten sonra yapılan ar
tırma neticesinde sürülen bedel 
muhammen kıymetin yüzde 75 
ini bulduğu takdirde alıcı üze
rinde gayrimenkul bırakılır. 
Aksi takdirde alıcının artırma
daki taahhüdü baki kalmak 
şartile gayrimenkul hakkındaki 
artırma lS gün müddetle uza
tılır. 

ikinci arttırma ise 28-4-937 
tarihinde çarşamba günü Ala
şehir icra dairesi önünde saat 
14 ten 16 ya kadar müddet 
içinde son arttırması yapıla

caktır. 
3 - ipotek sahibi alacaldı

Jarla di~er alakadarların gayri 
menkul üzerindeki hak ve faiz 
ve masrafa dair olan iddiala
rını evrakı müsbitele:-iyle (20) 
gün içinde icra dairesine bil
dirmeleri lazımdır. Aksi tak
dirde hakları sicillatiy!e sabit 
olmadıkça arttırma tutarının 

paylaşmasından hariç tutulur
lar. irtifak hakkı sahipleri de 
ayni şekilde miiracaate mec
burdurlar. Gayri menkul üç 
defa nida ettirildikten sonra 
en fazla isteklisi üzerinde bı
r aln lır. T eJJi liye ve tapu hare-

lzmir ikinci l•ra Memurlu
ğundan: 

Bir Borçtan dolayı evvelce 
haczedilip bu kerre paraya 
çevrilmesine karar verilen hır
davat ve sair tuhafiye eşyası
nın birinci artırması 12 Mart 
937 Cuma günü saat 15 te 
kıymeti bulmadığı takdirde ikin
ci arttırması da 15 - 3 - 3 7 Pa
zartesi günü ayni saatte Kar
şıyakada pazar mahalliude bil
müzayede satılacağından ta
liplerin maiıallinde memur?Jna 
müracaatları ilan olunur. 

650 ( 366) 

a 
Varipatinin Burnavada is

tasyon caddesir.deki (55) nu
maralı hanede eşyaları satı
lıyor müracaat ediniz. 

Per. Cumar. Pa. (358) S.9 

(iLAN) 
Sa~ihli sulh hukuk hakimiiğin· 

den: Dosya No. 93711 
Salihlinin Sart Mahmud bey 

köyünden aşiretten Karabacak 
oğlu molla Ahmet kızı Hati
cenin vefatile kocası Mehmed 
tarafından terekenin tesbiti 
istenmiş ve tereke yazılmış 
olup müteveffiyetle - alacağı 

olanlarla borçlu olanların bir 
ay içinde subut vesikalarile 
birlikte sulh mahkemesine mü
racaat ile alacak ve borçlarını 
kaydettirmeleri aksi halde ne 
terekeyi ve ne de mirasçılari 
şahsan taldp edemiyecekleri 
kanunu medeninin 561-569 cu 
M. göre ilan olunur. (378) 

4.q -7 ==== -
hmir ikinci Hukuk Mahke

mesinden: 
Sayı: 491 

Liıtfiye tarafından kocası 
lzmirde Karantinada Mitatpaşa 
Yokuşunda l numarada Mus-
afa Ataberk aleyhine açtığı 
boşanma davasından dolayı 
çıkarılan davetiyenin müddei
aleyhin ikametgahının meçhu-

liyetine binaen tebliğ ediJeme
diği davetiyenin ı:ahrındaki 
meşrubattan ve :zabıta tallki-

katınclan anlaşılmış ve davacı
nın isteğile tebligatın ilanen 

icrasına tahkikat hakimliğince 
karar verilerek davetiye vara

kasHe arzıhal sureti mahkeme 

divanhanesine talik ve bu bap· 
taki tahkikat 1-4-937 perşembe 
gününe bırakılmış olduğundan 
tayin edilen günde saat 14. te 
tahkikat hakimi huzurunda ha
zır bulunması veya bir vekil 
göndermesi, aksi halde hak· 
kında gıyap karan verileceği 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. [376] 

lan malı alana aittir.Alıcı sahş 
tutarını istendiği anda vermeğe 

mecbur o!up iki arttırma 
arasındaki farkı ve mahrum 
kalınan yüzde beş faizi de 

vermekle mükelleftir. Alıc• sa
tılan gayri menkul bedelini 

verm~diği takdirde ilk müşte
rinin koyduğu bedel üzerinden 

birinci müşteriye teklif olunur. 
Kabulünde onun züerine ihalesi 

icra edilir. O ela razı olmazsa 
veya bu miktar bedelle alıcı 

zuhur etrr.ezse üzerinde bıra

kılma bozulur ve gayri menkul 
15 gün miiddetle tekrar artır
maya konur ve en fazla arttı-

ran üzerinde bı rakılır. Her iki 
halde de ıhaleler arasındaki 
fark• ve yüzde 5 faizi birinci 
müşteri vermekle mükelleftir. 
Birinci arttırmada pey koyan 
alıcıdan koyduğu peyden ayni 
şekilde mes'ul tutulur. Ve ara
daki fark icra dairesince tah
sil olunur. Fazla malumat isti
yenlerin 937 • 205 numara ile 
Ala~ehir icra dairesine müra
eaatruı ili n o~unur. 

](urun1u 
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Böbı·ek, kar·aciğer ra atsızlıkları
na, hazırrısızlığa karşl en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

er yeme e b·r i 
Bardak içiniz 

TELEFON : 2067 

i tçi ve· ayvan 
ler·ni a-ahi 

zar dikkatın 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. . 

1 

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

Hayvanlannıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayam hayret derecede semiz· 
lcyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

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

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

Bütün dünya POKER traş bıçaklarını kullanıyof 
Almakta hiç tereddüt etmeyiniz.Yalnız makasıJJıl 
dikkat ediniz. 
e~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kom is-lzmir Vilayeti Kadastro 
yonundan: 

Göztepe mahallesinin Nevzat bey sokağında 2 ve 4 ve traııt~ 
vay caddesinde 837 ve 839 sayılı ve Şerefin mülkiyetinde oftJ e 
Nevzat bey sol; ağından 8 taj sayılı maliye hazinesine ait e'I "ıı 
cenubu Ahmet Hamdiye ait arsa ile çevrilidir. Bn arsanın tdP 11 
kaydı ve maliki bulunamadığı halde mübarleleye tabi Rumlar s ıı 
Eleniden kalma diye hazine adına kaydedilmiştir. Bu arsan~. 
mülkiyeti veya bu arsa üzerinde ayni bir hak ile alakası ola cı 
lamı iki ay içindt! tasarruf vesikalariyle birlikte lzmirde Saç111

' 11 
hamam sokağmda 20 sayılı binada lzmir Kadastro kornis~:e 
veya müdürlüğüne müracaatları 2613 sayılı kanunun hükümler• 
göre iJan olunur. 662 (364) ~ 

Maliye vekaletirıden: _
1 

1· 6-937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldırılaC'~, 
evvelce ilan edilmiş olan nikel 25 kuruşluklarla bronz on k~ı.rllde 
luklarm 1 Kanunuevvel 937 tarihine kadar tedavül mevkaıll 
kalmasının t akarrür etmiş olduğu ilan olunur. 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ltQy ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
CERES •apuru 4 martta 

1e1:- 8 V K·· t .. ., urgas, aroa ve os-
tac:e I" 1 . . - k 1 ... 1_ ımao an ıçtn yu a a-
.. •tır. 

CANYMEDES vapuru 10 
'-ltttan 14 marta kadar Ams
ltrd 1,.. •nı, Rotterdam ve Ham-

tg limanlara için yük ala
tlkttr. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

t 
NORRUNA vapuru 2 mart

• l" lf ıananımıza gelip Rotterdam 
._ alllburg, Skandinavya Jiman
•tı .. I •çın yük alacaklar. 
it SA vapuru 14 martta gelip 

0ttcrdam, Hamburg, Gdynia 
•t Slc d" ı· 1 · · 
)İi'

an ınavya ıman arı ıçın 

t( alacaklar. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

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

•ita ve Marsilya limanları için 
)•lcu ve yük kabul edecektir. 

\' olcu ve yük kabul eder. 

~ Daha Fazla tafsilat için ikinci 

~onda Tahmil ve Tahliye 
Sp ıı arkasında FRA TELLi 

ERco vapur acentalağma 
~caat edilmesi rica olunur. 
'•hınlardaki ve hareket ta-

1\lerindeki d~ğişikliklerden 
'teıata mesuliyet kabul etmez. 

.,,!tlefon: 4142-4221-2663 
•• 

'1iliı Hukuk Hakimliğinden: 
ct '-irde Bayraklıda Menemen 

ddeainde mukimlerken te
~'1Y6p eden Milasb Nazife ve 
._1teye ait olup Cumhuriyet 
la~Ydanhğı olmak üzere istim
~ edilen mahallin hakeler
te İtiraıen takdiri kıymeti ya
~ış olduğundan işbu ikinci 
1Pora diyeceklerini beyan el
~k üzere 27-3-937 günü saat 
"'1 da mahkemeye gelmedikleri 
Ptlade gıyaplarıoda tetkikat ya
~l cağı tebliğ makamına ilan 
~ 655 (361) 

N. V. 
W. F. H. Van ller 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
HERALEA vapuru limanı

mı:ıdadır. Hamburg ve Anvers
ten yük tahliye etmektedir. .. , .. 

Americaa Export Lines 
The Export Sleamship Corpo

ration - Nevyork 
EXMOUTH vapuru 19 marta 

doğru bekleniyor. Nevyork için 
yük alacaktır. 

Pire aktarması scyriseferler 
EXCAMBlON vapuru 12 

martta Pireden Boston ve Nev
york için hareket edecektir. 

EXOCHORDA vapuru 26 
martta Pireden Nevyork ve 
Bostona hareket edecektir. 

EXCAUBUR vapuru 9 nisan
da Boston ve Nevyork için 
Pireden hareket edecektir. 

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

... C!i3 ... 

Service Maritime Roumain 
- Bucarest -

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

Cie Royale Hongroise 
-Daoube Mariti~es Budapest· 

SZEGED vapuru 5 martta 
Beograd, Noivisad, Budapeşte, 
Bratislava, Viyana ve Linz için 
yük alacaktır. 

-•--.ı...-.cı3J t .. 
Den Norske Middelhavılinje 

Oslo 
SARDlNY A motörü 20 mart

ta Pire, lskenderiye, Hayfa, 
Diepp~ ve Norveç için yük 
~lacakbr. 
~ 

Johnston Warren Lines 
A VIEMORE vapuru 21 mart· 

ta Burgaz., Varna, Köstence, 
Sulina, Galatz ve lbrai'e yük 
alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakk1nda biç bir taahhüde gi· 
Tişilmeı. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Türkiye iş ve Ziraat 
bankaları üzüm kurumu 
direktörlüğünden: 

leurumumuza müsabaka ile altı memur ahnacaktır. Aşağıda 
:'l:dı evsafı haiz. olanların nihayet Mart 1937 sonuna kadar 

~0iraflarını ve vesikalarını muhtevi birer terciimei hal mektu
t 14Üzüm kurumu direktörlüğü iş Han lzmir" adresine mü-

t'ca tJ ü •· · a arı lazımdır, Müsabakanın yapılış tarzı g nu ve yerı ya 
~-»:ttelerle ilin suretile veya adreslerine gönderilecek ~ektup

tla ayrıca bildirilecektir.!Kendilerinde aranılan evsaf şudur: 
l - Türk olmak 
2 - Aıkerlik hizmetini ifa etmiş bulunmak 
3 - Yüksek Ticaret mektebinden mezun olmak "diğer yük;t lllekteplerden mezun olupta Ticaret ve muhasebe usullerine 

' •f bulunanlar da müsabakaya girehilirler.,. 
1 b0 

••• b"h k kı - Fransızca, lngitizce ve Almanca dillerinden msmı ı a -
" bilmek 

lt S - Şimdiye ltadar çalıştığı yerlerden Bonservisi olmak, mek· 
~:ten yeni çıktığı için hiç bir yerde çalışmamışsa elinde resmi 

'btihal mazbatası bulunmak. 
~~laoanlar arasında bir yabancı dilden fazla bilenler çıkmazsa 
\tt •nca bilen tercih edilecektir. Almanca ile birlikte Fransızca 
~ .. logilizce bilmenin aynca tercih sebebi olması tabiidir. 

t,~ llaabakada kazananlara iktidarları nisbetinde aylık ücret 
lttür ettirilecektir. 626 (362) 

-· lürkiye Mensucat 
Türk Liriıitet 

Fabrikaları 
Şirk~ti 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
l' Posla Kutusu 12& lzmlr 

lelli ek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster· 
r, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeıitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

H. 1. 

: 
YENi A81R, ~~~~~~~..-ııt~~~~~~~~~~~~~~~~~=:l~aht~t~•~~~ 

Olivier Ve Şii. 
LtMİTET 

Vapur Acentası 
İRİNCi KORDON REES 

BiN Sl TEL. 2443 
LUerman Lioes Ltd. 

POLO vaouru 21 şubatta 
Londra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracak ve f\yni za

manda Hull için yük alacaklar. 
EGYPTIAN vapnru mart ip

tidasında Liverpool ve Svao
seadan gelip yük çıkaracak ve 

ayni zamanda Liverpool ve 
Glaskov için yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru 15 martta 

Londra, Hull ve Anverıten ge
Jip yük çıkaracakbr. 

Tlıe General Steam 

Navigation Ltd. 

AD JÜT ANT vRpuru 25 şu
batta gelip Londra için yük 
alacakhr. 

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

,Oi/Z2Z•MNIR V~ ' 

l3C>N9C> 
Mübadil ve gayri mübadil 

bonoları bilumum banka ve 
şirket hisse senetleri Ergani 
Sivas ve yüzde beı ve.. iki 
faizli vi eski istikrazı Ciahili 
tahvitle;i ve buna mümasil 
her nevi esham sabo alır • 

Adres : lımir Kemcralh 
Hacı Hasan oteti No. 60 

C AV 1 T 
Telefon 3903 

(77) S.7 h.3 

..................... 
Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HOltTAÇSU 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir.Hastalarını müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

-· 4 1-26 [2101) 
·lil-, 

HüSEYIN KAYIN l 

Mobil ye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya bahkyağlarımn en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüıtnr. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşıs1Dda 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eczacı Kemal Aktaş 

Hilal Eczanesinde 
Bir şaheser yaptı 

Zümrüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Mas kulen 

( Dişi ) 
Feminen 

iki cins koku 

Erkek koku be
nim çok hoşuma 
gitti. 

Acaba erkekle
rin de Dişi koku 
mu hoşlarana gidi
yor. 

Galiba?! 

· ·lzmir Kadastro Komisyonu~dan: 
Göztepe mahallesinde . Mısırlı caddesinde 262 tajlı evin Şark 

ve Şimalinde 31 ili 37 taj sayılı lbrahim ve Pembeye ait evler 
Garb1nda Mısırlı caddesinden 442 kapı sayısı olan Yusuf Ke
nana ait arsa ile çevrilidir. Bu ev mübadeleye tabi Rumlardan 
babçevan lstimat lstifani'den metrük olup bu kere hazine adına 
kad11trolanmışbr. Bu evde mülkiyeti veya ayni bir hakkı bulu· 

t nan küme vana illa tarihinden itibaren tasarruf vesikaları ile 
beraber bmirde Saçmacı Hamam sokağında 20 sayılı binada 
Kadaatro Komiıyon veya MGdGrlüğüne müracaatleri 2613 sayılı 
kanunun hllkilml"riae g&re illa olunur. 663 

.. • 
ı B G 

Niçin daima tercih 
Çünkü 

Evvelki gün soğuk alnuştı~ 
diiıı yatıyordu, hu sahalı 

dipdiri ayağa kalktı 

GRi PiN 
Bütün ağn, sızı ve 
sancıları dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, 

nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adele, 
ağrılarile romatiz
maya karşı bilhas
sa müessirdir. 

• 1 

GRiPiN . 
ı 

~ 

tecrübe edinzi 

Her eczanede bulunur. Fia ti 7 1/2 kuruştur. 

En muannit ö k s Ü r Ü k 

Göğüs nezlesi, nefes darlı~ı, bronşiti 
Kökünden yokeder. M. DEPO . s:Ferlt Eczacıbaşı 

Ş 1 F A eczanesi.. Hükümet sırası 

Herkesin 
ettiği 

Günde iki 
defa kullan
mak şartiyle 

Ra~yolin 
Diıleriniz.i tertemix 

bembeyaz ve sapsağ-
lam yapar. Ona yirmi ne~ 

asİr kim}•asının hi-

rikalarından biridir, 
denilebilir. Kokusu 
güzel, lezzeti boş, 
mikroplara karşı te
siri yüzde yüzdür. 

üzerinde ittifak 
bir hakikat 

Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitle sigorta ettirmiş sayıhrla r 

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

~. ri - Merkezi 

~ lil' lzmir .., 
,..._... ' · Telefon 

3778 Is tan bul 
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•• ., 
F ransanın mali mahiyette • 

yenı kararları 

Her tarafta derin . alaka uyandırdı 
Fransız halk cephesi kararlardan memnun görünüyo 

kararları mali Sağ cenah • 
ıse bu siyasetin iflası addediyorlar 

Paris, 6 (Ö.R) - Hüküme-
tin milli siyaseti hakkında dün 
sabahki oazırlar meclisi netice-
sinde neşredilen resmi tebliğ 
Fransada olduğu gibi ecnebi 
memleketlerde de alaka uyan· 
dırmışhr. Vaşingtondan bildi-
rildiğine göre Amerikan mali 
mahafili Blum kabinesinin 
kararlarını teveccühle karşı
lamıştır. Her ne kadar bu 
kararların Amerikanın mali 
vaziyeti üzerinde hiç bir akis 
tesiri olmıyacağı fikri ileri sü
rülmekte ise de Fransız hükü
metinio geçen Eylül ayında 

yapılan logiliz • Fransız • Ame
rikan para anlaşmasının tayin 
ettiği parite hududn dahilinde 
frangı müdafaa için tedbirler 
almış olması memnunlukla kar· 
şılanmıştır. 

AMERIKADAN FRANSA YA 
ALTIN AKINI 

Diğer taraftan hususi şahıs• 
)arın serbestçe altın ithal ede· 
bilmeleri hakkında Paris hükü
metinin ittihaz ettiği kararın 
tesirlerinden biri de Amerika
dan Fransaya bir altın akını 
olacaktır. Fakat Amerikadaki 
altın mevcudu lüzumundan 
fazla olduğundan böyle bir ib· 
timal endişe uyandıramaz. 

Brükselden bildirildiğine gö-
re Fransız hükümetinin mali 
tedbirleri Belçika siyasi ve 
mali mabafilinde de çok mü· 
kemmel bir tesir yapmıştır. Bu 
kararların hem finans tekniği 
hem de umumi siyaset bakı

mından ehemmiyetli olduğu 

kaydedilmektedir. " Echo de la 
Bourse ,, gazetesi Frao~ız hü· 
kümetince alınan tedbirlerin 
kambiyo nispetleri üzerinde 
mühim tesiri olacağını yazıyor. 

FRANSADAKI TESiR 
iYiDiR 

Nihayet Paristeki tesir tabi· 
atile çok geniş olmuştur. Meb
usan ve Ayan Meclisleri kori· 
dorlarında hükümetin yeni mali 
tedbirleri umumiyetle çok iyi 
karşılanmıştır. Umumi efkar 
üzerindeki tesir de çok müsa
ittir. Gazeteler bu hissiyata 
tercüman oluyorlar. 

" Populaire ,, ilk andaki za
ruri hayretten sonra mebusla
rın hükümetçe alınan tedbirleri 
müsait şekilde tefsire başla
dıklarını kaydediyor. Radikal • 
Sosyalist mebusların ifadesine 
göre, partilerinin yakında top
lanacak olan icra komitesi, bü
kümetçe kararlaştırılan muh
telif tedbirleri ancak tasviple 
karşılayacaktır. "Merkez sınıfla· 
rım teşkil eden mutedil meb
uslar bile memnun görünüyor
lar. Bununla beraber muhale
fetten hiçbir suretle caymıyanlar 
da vardr. Bunla: halk cephesini 
akamete uğratmak için ellerin-

bir makalesinde ileri sürdüğü 
birçok ihtiraz kayıtlarına rağ
men aynı neticeye varmakta
dır. "Halk cephesi devam edi
yor, zira fakir sınıfların müda-

uyandırmıştır. Fransaya altın 
ithalatmın ve dahilde altın alım 
ve satımının serbest bırakılmaaı 
Fransa hükümetioin üç taraflı 
para anlaşmasını ilham eden 
ekonomik liberalizm prensiple-
rine sadık kalmak kararının 

bir tezahürü sayılmaktadır. Ü-

siyasetin iflasına bir delil sayı
yorlar. "Ami du Peuple" hü
kümetin güçlükten kurtulmak 
için mali liberalizmt! avdelten 
başka bir çare bulmadığını ve 
böylece buna aykırı olarak 
şimdiye kadar takip ettiği si
yasetin akametini itiraf etmiş 

~ ~,&,ı4: ~;··· 
.. /. ,";,· · .....: . .... 

;;~~""" "'· ·'!. ·;-"' ,_. 
~~-:;.:';; ~j;;_>tf'~·!:,.j~ ·~~~~~~ 

Fransızma/iye nazm Vincent Auriol Parısten bir mr.nzara 
faası için kurulmuş olan bu te· mid edildiğine göre bu karar- olduğunu müşahede ediyor. 1 bir siyaset takip etmek isterse 
şekkülü müdafaaya devam et- lar yabancı memleketlere kaç- "Eve NouvelJe,, hükümetin dün- müntehiplere müracaatten baş-
mek azmindeyiz. Eğer kapita- mış olan Fransız sermayelerine ki\ tebliğini B. Auriol tarafın- ka çaresi yoktur. Zira radikal 
Jistler, vatana karşı biyanet yo- emniyet vererek bunların Fran- dan şimdiye değin güdülen sosyalistler böyle bir yeniliğe 
luna girercesine bir ihtirasla saya dönmelerini ve milli işle- mali siyasetin akametioi itiraf iş tirak etmiyeceklerdir. 
mali müdafaa istikrazıoı torpil- re yatırılmalarını temin ede- mahiyetinde tefsir ediyor. IFLAST AN 
Jeıneğe kalkışırlarsa 0 vakıt biz cektir ld bu suretle vergi BiR HAYAL SUKUTU MU? BAHSEDiYORLAR 
aslından istediğimiz mali usul- hasılatı artacağından bütçenin Sağ cenah gazetelerinin bir ''Ecbo de Paris,, gazetesinin 
lerin zaferini temin etmesini muvazenesi de tahakkuk ede- kısmına göre, dünkü tebliğ fikrince dünkü kararlar halk 

b.1 w • cektir mali siyasette bir yenilik ol- cephesin · · d" k d t k. ı ecegız.,, · ın ş1m ıye a ar a ıp 
Londra, 6 (Ö.R) _ FransaM Roma, 6 (Ö.R) - Sağ cenah maktan ziyade bir hayal suku- ettiği mali siyasetin iflasını 

nın milli siyaseti hakkında dün Fransız gazeteleri Blum kabi- tunu ifade eder. Artık sosya- ilan etmektedir. Kralcı "Action 
akşam Pariste neşredilen teb- nesinin mali tedbirlerini şim- list ve komünistler birleşerek Française,, ayni mütalaayı daha 
Jiğ en derin bir memnunluk diye kadar takip edilen mali bir Marksist emekçi cephesi ziyade şiddetle ifade ederek 

s·uaape·şıed·e······va11im······ıi'idiseıer·····oıau 
Bazı şahıslar başvekalet binasına hücum ederek 
bir kuvvet darbesi yapmağa teşebbüs ettiler. 

Paris 6 (Ö.R)- Budapeşte
de mahiyetini şimdiden tayine 

imkan olmıyan bazı mfihim 
hadiseler çıktığı anlaşılmakta-

dır. Söylendiğine göre, sağ ce

nah partilerinden bazıları bir 

takım ecnebi agentlerinin mü
zaheretiyle başvekalet bina&ına 

hilcum ederek bir kuvvet dar· 
besile hükümeti ellerine geçir· 

mek niyetinde idiler ve baş
vekil bu tahrikattan haberdar 

olmuştur. Bn tehdit karşısında 

başvekil B. Daranyi hükümetin 

her suretle nizam ve sükunu 
muhafaza etmek azminde ol

duğunu ve bnna kadir bulun· 

duğunu bildirmiştir. 

Sudapeşte, 6 (Ö.R) - Söy
lendiğine göre bazı en sağ 
fırkalar bir takım cemiyetlere 
ve ecnebi müzaheretine daya• 

narak bir kuvvet darbesi yap· 
mak fikrinde idiler. Başvekil 

bundan haberdar edilmiştir • 
Her ne kadar bu haberler res-

gerektir. Diğer taraftan baş
vekil B. Daranyi mitli birlik 

partisinde demiştir ki: Dahili 

ve harici vaziyet bir sergüzeşt 

tehlükesini göze aldırmağa mü
sait değildir. Hükümet her ne 

olursa olsun nizam ve asayişi 

korumak azmindedir ve bunun 
9 

için her vasıtaya maliktir.,, 

Viyana 6 (Ô.R) - Şansölye 
Schusschnigg vatanperverler 

cephesi tarafından yapılan bir 

içtimadan istifade ederek Al

man Hariciye nazın Von Neu

rathın Viyana ziyaretinin ecnebi 

gazetelerinde sebep olduğu hu

susi maksatlı tefsirleri protesto 

ederek demiştir ki: 

"Epiy zamandan beri iç siya
setimize ve istikbalimize ait 

. den geleni yapanlardır. Fakat 
halk cephesi akametten uzaktır 

HALK CEPHESi DEVAM 1 
EDiYOR 

Komllniat " Humanite ,. de 

men teyid edilmemişse de 
polis direktörü B. F erani'nin 
idifası bununla alikaıız olmaaa 

olan bir mesele hakkında her 

dilde tefsirler birbirini takip 

ediyor. Buna rağmen 14 
Şubat tarihli beyanatıma ne 

esası, ne şekli itibarile bir tek 

kelime ilavesine veya ondan 

bir tek kelime çıkarılmaıına 
lizum tı6rmiyonDU-

ln{!iliz mali}'t nazl!l N. ÇaılJetı.1' 
Blumun çekilmesini idiyor. fa
kat "Republik,, nazırlar meC! 
)isinde alınan kararlan ekoar. 
mik ortodoksluğa {doğru P' 
naatlere) avd°et mabiyetbld' 

görmektedir. -- a ol 
ROMANIN KARA~ 

Roma 6 (Ö.R) - Bu baftl 
içinde üçüncü defa olarak bl
yük faşist meclisi diln ak~ 
toplanmıştır. Bu içtimada .Dilll 
meseleler müzakere edUmiftİt• 
Toplantı neticesinde neıredilell 
tebliğe göre ltalya banka ..... 
altın mevcudu 1935 Ağu8to" 
sonda (Habeş harbı arfeıiad•) 
5 milyar 142 milyon liret ikt' 
bugün 4 milyar 21 milyon.~~ 
rettir. Gayri menkul e......
üzerinden mecburi istikraz 'Jll' 
lile alınan yüzde betler -~ 
sinde hazine normal bir ypr.· 

yet muhafaza etmektedir. _.. 
ITALYANIN AL~ 

MEVCU~ 
Roma 6 ( Ô.R ) - •pari( 

Midi " gazetesi Fafiat bl~ 
meclisi tarafından mali va~!:: 
hakkında neşredilen tebl'J· 
gözden geçirirken 1935 ~ 
sinde Sonteşrin ayında _.,,.., 
tedbirlerin tatbiki ylzllnd:J 
milyar liretten biraz daha ; 
düşmüş olan ltalya bank-'!~ 
tın mevcudunun şimdi 4 IDP7.-;_ 

20 milyon lirete çıkbjını ye., 
tezayüdün mühim kısmı iti ..... 
riy!e, devaluasY.onu milt~ 

· altın mevcudunun yeni fiat ....,. 
rinden takdiri neticesi oıd;_I!; 
nu, bununla beraber b it 
fevkinde hakiki bir fazlah~ 
müşahede edildiğini ka1·-· 
diyor. ,r, .. , :;. 

"lntransigeant,, gazete•'ıs• 
ni neticeyi memnuniyetle • 
öederek bunun Italyan 111!,i~ 
tarafından kabul edilen dı.,Ot' 
Jin sayesinde temin edile."~ 
çe müvazenesinin e~rı ~ 
ğunu yazıyor ve dabill t 
katla Habeş harbinin zararl 
dığı f evkalide muraflara 
men elde edilen bll -
takdir ediyor. 


