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KON1"' CIANO TİRANDA 1 
Kral Zogo, Kont Ciano 

ile akşam görüştü 

MÜHiM ASKERİ TEDBiRLER ALINIYOR 
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~ Balkan antant.na glrmeğl 
• kabul edecek mi? 

ithalattan 15 mil-~ 
Harp sanayii kuvvetlerinin ihdası n1evzuubahistir 

yon fazladır 
Ankara, 28(Telefonla)- BQJ

vekilet istatistik umum müdür
lüğünün Türkiye harici ticareti 
hakkında hazırladığı ıubat ayı 
istatistikleri neşredilmi§tİr. Bu 
istatistik, harici ticarette mem
leketimiz lehine vaki olan inki
§afı çok açık olarak anlatmakta
dır •• 

Tiran, 28 ( Hususi ) - Arnavutluk 
kralının misafiri olarak Tirana davet 
edilen B. Mussoliııinin fevkallide mü
messili Dalyaços Kont Ciano, bugiin öğ
leden sonra buraya gelmiş ve parlak me
rasimle karşılanmıştır. Kont Cianoya, 
İtalya hariciye protokol şefi refakat et
mektedir. 

Kaçakçılık da
vasına bakılJı 

:ıstanbul elektrik şirketi 
=mUdlrlerl heaap veriyor 

937 yılı ıubat ayı içinde dl§ 
memleketlerden Türkiyeye vaki 
olan ithalat 11.451.900 Türk 
lirasıdır. Bu rakkam geçen sene
nin ayni ayından iki milyon nok
sandır. 

ltalya hariciye nazırını Tirana getiren 
tayyare, istasyonda du:ruııca hariciye na
zırı ve kralın saray generalı, nazırı se

!Amlamıştır. Şehir başt.anbaşa Arnavut
luk ve İtalyan bayraklarıyle süslenmiş
ti. Halk nazırı bazı yerl~rde selamlaınış
tır. 

Mareşal Fevzı Çakmak, bır askeıi töıende 

tSTANBUL, 28 (Telefonla)· 
Elektrik tirketi tarafından ya
pılan gümrük kaçakçılığından 
suçlu tirketin imir ve bazı mü
dürlerinin muhakemelerine bu 
sabah ba§landı. Mahkeme salo
nu kalabalıktı. İsticvaplan yapı
larak bazı §ahitlerin ifadelerine 
müracaat edildi. tlk mülakat kralla Kont Ciano 

IST AN BUL, 28 (Telefonla) 
Ankaradan Son Telgrafa bildirili-

mutaya mühim ve hayati ehem· mektedir. Müdafaa kuvvetlerimi
miyeti haiz bazı kanun layihaları zin daha fazla motörleştirilerek en 
verecektir. Bu husustaki hazırlık- modern ordular seviyesine çıkarıl-

ara
sında akşam üzeri saat beşte, kral sara

- S011u yedinci sahifede -
yor : 

Hükümetimiz bugünlerde Ka- !ar tamamiyle bitirilmiştir. ması mevzuu bahistir. 
Suçlular arasında İstanbul 

elektrik tirketi muhasebecisi 
Belçikalı B. Yul, umumi kont
rol §Cfİ lsviçreli B. Emil' de var
dır. 

937 yılı tubat ayı içinde Türki
yeden dıt memleketlere vaki 
olan ihracat 26.958.891 Türk li
rasıdır.Şubat ayında ihracatımız 
ithalittan 15.506.991 lira faz-
ladır. 
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iz mirin 
Genişleye~ 
ihtiyaçları 

önünde ... 
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On dört Mayıs tarihinde 

Müdafaa işleri tetkik olunacak 
Londra, 27 ( ö.R )- Taç giyme şen

liklerinden sonra, yani 14 mayısta im
paratorluğun muhtelif memleketlerinin 
delegeleri Londrada bir konferans akde--.-

Şehircilikten daima bahseder, du- deceklerdir. Bu konferansın bir ay sü-
ruruz. receği tahmin ediliyor. Şimdiden hazır-

Bu kelimeyi «Garba mahsus» ef- !ıklar yapılmaktadır. Birçok teknisiyen-
sanevl bir kudret telakki edenlerimiz lcr bu i§le meşguldürler. Konferansın 
vardır. başlıca meşgul olacağı mevzular şunlar-

Bir şehrin hayati ihtiyaçları nasıl dır: 
ölçülür, nasıl düşunülur, nasıl tat- İmparatorluğun müdafaası ve diğer 
min edilir ~ memleketlerle münasebetleri, dominyon-

Şehirler hangi yol üzerinde inki- !arın imparatorluğun müdafaasına iş-
şaf edebilirler~ tirakleri prensibi kabul edilmi§ gibidir. 

Medeni bir şehrin vasfı ne ola - Ancak müdafaa masraflarında her do-
bilir ~ minyona isabet edecek masrafların ta-

Bütün bu suallerin cevaplarını ver yin ve tevzii noktası tamamlanacaktır. 
diğimiz zaman görüyoruz ki şehir • Dominyonlar harp malzemesi imali i§i-
cilik bugünkü hayatın her safhasına , ne de iştirak edeceklerdir. Diğer taraf-
hakim olan diğer endüstriler gibi bir 1 '" tan erzak ve petrol tedariki meselesi 
endüstridir. f<.ıalın lflVeceRı taç budur - Sonu beşinci •ahifede -

Bir şehircilik endüstrisi vardır. Şu •••••••••••••••••••1111111 •••••••••• 111 • 1 ••••••••••••••••••••••• 11•••••••1111 •••• 1 ••••• 1 

halde onun da mütahassısları, tek - Şehir meclisi toplandı 
nisyenleri, işçileri olmak lazımdır. 

Her okumuş adam bir dokuma en- B 
düstrisinde nasıl mütahassıs olarak eledı·ye kordon ı·çı·n on 
çalışamazsa bir şehircilik mütahas • 
sısı da olamaz ... Herşeyden evvel 

~:ı:t~:~1az:~~~.zaviyedenmüta- iki otobüs 2etirtiyor 
Eski rejimden kalma beldi usul

lerimizin dar çerçevesi içinde kafa
larını işletmeğe çalışanlar için şehir
cilik sadece bir idarei maslahattır; 

Otobüsler konforu haizdir 
Yazısı altıncı sahifede 

Öğrenildiğine . göre Kamutaya Harp sanayii ihdası bu meyan-
verilecek layihaların en mühimle- da gelmektedir. Harp sanayii aınıfı 
rinden biri ordumuzu alakadar et- - Sa11u üçüncü sayfadn -
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Şark demiryolları hakkında 

Sayın Başvekil Kamutayda çok 
bulundular alkışlanan eyanatta 

"Arkadaşlarımın· başardıkları işlerin iyi tarafları 
benimdir onlar1n, 

ANKARA, 28 (AA) - Kamutayın 

pazartesi günkü toplantısı esnasında Şark 
demiryolları imtiyaz mukavelesinin tas .. 
diki hakkındaki kanunun ikinci miizake
resi münasebetiyle Recep Peker (Kütah
ya) ile Bayındırlık Bakanı Ali Çetin· 
kayanın yapmış oldukları beyanatı dün 
neşretmiştik. 

Başbakan ismet 1nönünün ayni mese .. 
le hakkındaki beyanatlarını da ehem· 
miyetine binaen aynen neşrediyoruz : 

cŞark ıimendiferleri mukavelesinin 
Meclisten geçmesi münasebetiyle açıl
mış olan müzakereye bugün de devam 
ediyoruz. llk müzakeresinde yoktum. 
Mesele ile vazifesi dolayısiyle alakadar 
olan eski ve yeni Vekiller birbirlerine bir 
çok mevzularda temas etmiş bulunuyor .. 
!ar ... 

Bugün memnuniyetle müşahede edi· 
yoruz ki arkadaşlarımızın birbirlerine 
karşı şahsi infiale varacak im&.lı ve ta· 
rizli sözleri yoktur. Bunu kaydetmek bi
zim için memnuniyettir. 

Ondan sonra eski ve yeni mukavele .. 
lerin bazı mevzuları üzerinde arkadaş· 
lann tenkitlerini dinledik. Efkarı umu· 
miyenin ve büyük Meclisin bir noktada 
bilhassa meserret duyması li..zımdır. O 
da memleketi alakadar eden bir mev· 
zuda bir prensip takip eden ekseriyetle 

mes'ul tarafları 
bir partiye mensup arkadaşlar olduğu. 

muz halde memleketin menfaatini mÜ· 
dafaa etmek için yekdiğerimiz.i tenkit 
etmekten, fikirlerimizi millet huzurunda 
açık söylemekten sakınmıyoruz. (Bravo 
&esleri, alkışlar) 

Zannediyorum ki ıirket mukavelele· 
ri meselesine tasavvur edilebilecek bil· 

tün teferrüatı bu kadar açık yürekle 
teşrih etmek İ§lerin B. M. Meclisinde se· 

18.metle cereyan ettiğini göstermek için 
büyük teminattır. 

ESKi MUKAVELE 
Şimdi münakaşa nereden çıkıyor.937 

de Şark timendiferlerini satın almak 
için mukavele yapmış bulunuyoruz. Bu 

mukavele bugün kabili istihsal olan 
bütün menfaatlerimizi temin eden iyi 

Başvtkılımız ismet Jnönü - Sonu dördüncü sayfada -
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Genç mühendis talebeleri 

Dün Cellat kurutma ka
nalında tetkik yaptılar 

Yazısı altıncı sahifede 

bir gün geçirme politikasıdır. Elde I 
mevcut malzemeye göre iş yapmak 
zihniyeti muvazeneli bir zihniyet 
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gibi görülür onlara ... 
« Belediyelerden mali kudret

leri fevkinde iş beklenemez » 
diyenler nefes darlığı veren bu 

1 
çerçevenin terakkiye ne kadar · 
dü~man bir çerçeve olduğunu biraz 

1 

düsünecek ol:!alar muhakkak ki bu 
fikirde sebat edemezler. Zira böyle ı>"L,-,,,. 
bir zihniyetle şehirlerimiz daha bir 
çok yıllar yerlerinde saymaktan.me
deni ihtiyaçlara hasret çekmekten 
kurtulamazlar. Fikrimizce ancak bu 
zihniyetin enkazı üzerinde güzelliğe 
bol ı~ığa, canlı hayata yer vardır. Bu 
EÖzlcrimizle sakın edebiyat yapmak 
i~tediğimiz zannedilmesin ... 1 nkılap· 
çı Türkiye, iradeleri şahlandıran bir 
şehircilik inkılabına muhtaçtır. Bü
tün kuvvetini, bütün muvaffakıyet 
unsurlarını camianın yüksek menfa-

- Sonu ikinci ıaylada -
ŞEVKET BiLGiN 

Vefat eden emekli Mareşal Abdullah'a dUn fehrlmlzde 
töreni yapılmıf ve n:işı Dumlupınar vapuruyla lstanbula 
TafsllAtı iç sayfalarda bulacaksanız ••• 

askeri cenaze 
gönderllmı,tır. 

Abdullah paşanın bir hatırası 

Sabık Kayserin Şamı • • d Karşıyakada vefatını büyük tecasür-

zı yaretın e le kaydettiğimiz Müşir Abdullah paşa 
nın çok yakın dostlarından Dr. Hatıp 

oğlu Esat bize bu kıymetli generalın ha-

bı• r AI~ an yatına ait . bazı hatıralarını anlatmıştır .. 
AA~ Bunları aynen yazıyoruz : 

1 
cAlman imparatoru ikınci Vilhelm, • • 1 3 1 4 sene inde ikinci defa !stanbulu zi .. genera ının yaretinden sonra SalAhettini Eyubinin 

Şamdaki mezarına taç koymak suretiyle 

So .. zlerı· lsl8.m &lemi ile sıkı bir münasebet tesi-
• sine teşebbüs etmişti. imparatorun Şa· 

ma ve Kudüse yaptığı hu seyahatte Ab
dullah paşa refakatine memur edilmişti. B~rışın riyakar bek

çisi fikrini niçin 
değiştirmişti ? 

Bu seyahatine ait ihtisMlanru paşanın 

kendi ağzından dinledim. Abdullah pa, 
şa bunları şöylece a.nlabyordu : ınıt 

- Sanı• altıncı sahifede , • için 
.• ılmıştır. 

-



-

lzmirin .. ... 
Genişleyen 
ihtiyaçları 
önünde ... --- BQf taralı birinci sahifede -

atlerinde arayan, doktrinlerini, ka-
nunlarını ona göre tanzim eden bir 
inkılabın ya,pmaktan çekinmiyeceği 
muazzam işler vardır. 

f:erdiyetçi bir rejimin yaşattığı u-
Ferdiyetçi bir rejimin mirası olan 

usullerle, prensiplerle şehirlerimiz 
güzelleşemezler ,canlanamazlar. Bü
tün gayretler camianın menfaatleri 
için sarfedilecek olduktan sonra el
bette ki fertler kendi lehlerinde feda
karlıklara seve 8CVe razı olurlar -Bi
raz aşağıda bunun küçük bir misali
ni göreceğiz. 

lzmirde, ilk defa olarak mazinin 
idarci maslabat zihniyetine karşı 
yumruk sallamak cesaretini gösteren 
beleaiye rei~i Dr. Behçet Uz'dur. O, 
mali kudret kelimesinin bugünkü gö 
rünüş ile riyazi bir hakikat ifade et
mekten uzak olduğunu düşünmÜ§, 
şehircilik görgüsünü arttıran seya
hatlerinde edindiği kanaatlarla be
lediyelerin «mali kudretim yoktur» 

• . 
• • 
• • 
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Evlenme 
ilmühaberleri 

2576 sayılı kanunun üçüncü 
maddesinin son fıkrasınd ki 
"öliim, evlenme vak'alan ilmü-
haberlerine pul yapıştırılmaz,, 
yolundaki kayitlere bazı nüfus 
idareleri tarafından evlenme, 
~oşaoma ve yer değiştirme 
ilmühaberlerioden nüfus kanu· 
nunun 42 inci ve 43 üncü mad
deleri mucibince alınmakta olan 
beş ve yirmi kuruşluk harç 
pulJarına da teşmil edildiği 
haber alınmışhr. 

Dahiliye vekaleti bunun yan
lış olduğunu bildirmiştir. · ·-·····-· Muallim mektebi 

" diye yapmaktan geri duramıyacağı 
mübrem bz7 1 vazifeleri olduğuna i
nanmıştır. Onun genç ve dinç az -
mından doğan himmetb:lir ki lzmir- F.ski Amerikan kolleji bina
de bazı canlı hamlelere şahid olduk.. s ı ·· da açılacak olan muallim 
Mesela şu parklar işinde ne acaip fi- ı11 ektebinde yalnız diğer mual
kirler!e karşıla~mıştık: hu mekteplerindeki derslerin 
-Canım memlekette park yap- g f derilmesi ile iktifa edilmiye

mazdan evvel yapılacak iı mi yok cek bu mektebe devam ede· 
d. Ja d ~ek, talebeye sanat ve ziraat 
ıyor r ı... d I d 

Bu fikri ileri sürenlere göre ağaç, ers eri e gösterilecektir. 
park ... Bunlar lüks şeylerdi... İzmir Bu meyanda demircilik, ma-
bclediyesinin ise lükse sarfedecek rangozluk, tavukçuluk, arıcılık, 
parası yoktu. sütçülük ve yumurtaabk gibi 

Ve bu zihniyet hala ya§ıyor ... tn- derslerde bulunacağı için şim· 
sanlara çalışmak için neş'e, kuvvet diden bu hosusta hazırlıklara 
veren havanın, bol ışığın, eğlence başlanmışbr. 

1 . . ed b ~~\.. d h ... __ , ..... *4 ........... -yer erının m eni ir i'='ir e en a-
yati ihtiyaçların başında yer aldığını Vali dönüyor 
diişünemiyccek kadar dar kafalı olan 
insanlara bu asırda tehammül edile- Menderes kazalarını teftiş 
mez. Hele bu fikre saplananlar için- etmek üzere Ödemişe gitmiş 
de bir şehrin «Elite»leri, seçkinleri olan vali Bay Fazlı Güleç bu
bulunursa asıl faCJa 0 zaman baş- gün şehrimize dönecektir. 

•• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gosterır. malan tabii bir ihtiyaç mıdır, Yoksa 

Elbette ki bir şehir halkının ek - sefahet mi? · 
mek ve ~u .kadar havaya, ruhi gıda- Bütün bunlar bizim sosyal haya
!ar? .da ıhtıy~cı vardır. On binlerce tımızda yaratmak istediğimiz büyük 
ı~ısme, on bınlerce fakir insana te- inkılapla alakadar şeylerdir. 
~ız _hava. alacak yer gösteremiyen, Şehirlerimiz ölgün manzaralarını 
ıçlerındekı pasları silecek bir orkes- bırakmağa mecburdurlar. Bugün bir 
tra ~eya r~dyo d_inlernek imkanını hastanın nabzını tutar gibi bir şehrin 
te~ın etmıyen ~ır şehirde umumi nabzını da tutmak onun sıhhat ve 
salmglık namına hır şey aramak gülünç kuvvet derecesini anlamak için için-
o az mı~ d k" bak H ek · e ı muvmana ınız. ar etsız-

lşte Dr. Behçet Uz işe koyulurken likten ısbrap çeken şehirlerde muv-
k~fasın~a b~ düşünceleri çok daha man yaratan herşey tahminlerimizin 
~zel ~ı: şekılde canlandırrnış olacak fevkinde neticeler doğuran bir ka -
~ İzmı~ı her~yden Önce parkları bol zançtır. Onun için biz bol eğlence 
h_ır şehır halıne koymağa azmetmiş- yerlerine ve eğlencenin her şekline 
tir.B. K··ı .. arkı ı . muhtachr ... Eğer bugün §Chrimizde 

ır u tür P n zmıre neler kn- bu en tabii ve medeni ihtiyaçların 
zandudığmı düşünmek bile insana t tın" • • k,. · alı k " h . . . . a mı un ansızsa ınanm yız ı 

eyecan v~rıyor. Bız bu ışın henüz hareketi, muvmanı boğan tedbirle
yarısına bıle gelmiq degw iliz Şehrin · b d b"" ··k rd H Ik · 
d . ~ ·· nn un a uyu payı va ır. a a 
aha hı~ çok Y~rl~inde çocuk park- yeni itiyadlar kazandırmak onun 

trma şıddetle ihtıyaç vardır. Çocuk- kendi lehinde ve şehrin lehinde olan ' 
nmızı pısırık, neşesiz insanlar ol- bir şeydir. Bir kerre, yalnız eğlence 

~aktan ~ur~~an parklar bize sağlı- yerlerinden dönen insanlar için bile 
gımızı, dınrligw ımiz.i azmu·· ı"rade ·1~uv 1 ·b··ru·· h · kl · · d 

• • • 
71 

' z; - o sa u n gece şe rı ışı ar ıçın e 
vetımızı kazandıracaktır. Belediye b l d · ak JA d N ed k l · · · · b . . u un urrn azım ır. er e a -
'Teısımızın u ışı mümkün oldugw u ka- d k" d h b" k "h · 1 b 
d . w ı ı a a ır ço ı tıyaç ar u zaru-
ar genış tutacagına eminiz b. - - ·ı b" h ) k · re onune geçı mez ır a e oy -

I 13 led" l . . . muştur. Şehir meclisinde fevkalade 
e ıye erımızm faaliyet ufuk- bu""tçe s kı tıl ·· ·· d h · l d t t ı n arı yuzun en şe rın 

a:k,nı .. ark "~ mWkt~n kurtulmaları herhangi bir semtinde tenviratı kıs-
~- ~~ lnd 0 ugynu gösteren bir rnak mecburiyeti hissedildiği zaman 
1 ıncı mısa e şu alılar semtinde şehir meclisi azaları bu mecburiyet
yaya kaidınmların halk tarafından ten ancak büyük bir teessürle ve te
~:e seve ya?b:ılm~ıdır. Bu alaka essüfle bahsedebilirler. Yok.sa me
gos!er~.ez n:1~.ki fzmır halkı memle- deni ihtiyaçlara karşı düşmanlık his
ketın. guz~llı~~ne te~as eden işlerde si izahr edemezler. inkılapçı Türki
beI~?ıyenın comert bır yard.ımcısıdır. yenin seçkinlerinden böyle birşey 
~u omek anlat mıyor mu kı halk şe:h duymak istemeyiz-
rı.~ yükselmesi için her güzel te§eb- ŞEVKET BiLGiN 

llZJ·~~ : ı~flA! 
Babasızlar 

-20 -

iplik buhranı var 
Denizli tacirlerinin lzmirden satın 
aldıkları ipliklere fatura verilmedi mi? 

Hukuk ilminin bile tarife cür' -
et edemediği içtimai faciaların, 
insanlık cemiyetinin sinesine fır
latıverdiği «Bahasız»lara en ileri 
Garplılar bile maşeri alemde me• 
deni ve insani haklarını uzatmak 
cesaretini gösteremiyor. Her ce-
miyet bunlara, telaffuzda ayrı
lan,. fakat manada birleşen kos-
kocaman bir hicap yaftasını ek
leyip duruyor.Babasızın arkasın-
dan avaz avaz «Piç» diye bağı· 
rıp duruyorlar. 

iplik fiatlerini odalar tesbit ediyor 
İplik fiatlerinde yeniden buh- buhran başlamıştır. 

ran olduğu ve bunun için yine Buhranın başlamasını mütea-
bir çok şikiy~tlerin yükseldiği kip Vekalet nezdinde birçok 
ve alakadarlarca yeni baştan teşebbüsler yapılmış, fakat bu 
bazı çareler bulunmasına baş- teşebbüsler dahi başlıyan buh-
vurulduğu malumdur. ranı önliyemem!ştir. 

Dün bir muharririmizi iplik Bunun üzerine Adana hava-
buhraoı hakkında tahkikat ve lisindeki iplik fabrikaları azami 
tetkikata memur ettik. Mohar- randmanla çahşmışlar. ve piya-
ririmiz birçok alakadarJarla gö- saya mümkün oJan ipliği ver-
rüşmüş ve elde ettiği neticeleri mişlerse de yine ihtiyaç · mün-
şu suretle tespit etmiştir: defi olamamıştır. Uyuşturucu 

Takriben bir sene evvel Ik- maddeler iohisan da piyasaya 
bsat Vekaleti, pamuk iplikle- kafi mikdarda iplik arz eyle-
rinin fiatferini tahdid etmek f'memektedir. 
lüzumunu his etmesi üze- Bu ihtiyaç dolayısile ikinci 
riae iplik fiatleri gayri ta- ve üçüncü eller iplik fiatlerin-
bii bir surette yükselmeğe de gayri tabii ter.:ffüler yap-
başladı ve tahdidi müteakıp mağa başlamışlardır. 
1stanbul ve lzmir iplik fab- Alakadarların şikayetlerini na• 
rikalan tahdit edilen fiat- zarı dikkate aJan lktısat Veka-
lerin elvermediği bahanesiyle l~ti iplik fiatlerinin mahalli ti-
ufak numaralı iplikleri piya- caret odalarınca tespitini emret· 
.saya çıkarmamağa başlamış- miştir. Odalar yaptıkları ince-

. lardı. Adana ve havalisiodeki leme neticesinde nakil ve sair 
iplik fabrikaları ufak numara
lardaki ipliklerin istihsalahm 
artırdılar. Fakat buna rağmen 
bu fabrikalarda memleket ihti
yacına cevap verememişler ve 

bütün masraf ve normal karı da 
hesap ederek bir fiat listesi 
hazırlamış ve alakalı ticaretha
nelere tebliğ etmiştir. Ticaret
haneler şimdi bu listeleri ma-

Piçin dünyaya geliti ne kadar. 
gayri meşru bir h" diseyse, ada

Odalar tetkiklerinin netice-
letlerin perçinleyi~-.al'diği kanun· 

ğazalarıoın dıvarlarana 

bulunmaktadırlar. 

asmış 

lerin' de ayrıca lktısat Veka- lar da bazı cemiyetlerde meşru 
Jetine bildirmişlerdir. kisvesine büründürülmüt kanun• 
Diğer bir yerden yaptığımız suzluklar doğuruyorlar.. Ve. .• 

tahkikatta da şu neticeyi öğ- Babası belirsiz insan cemiyete 
rendik: iplik fiatlerinde ih- karı,tıktan sonra, babası belli 
tikar yapıldığını ve bunun insan kadar cemiyeti istifadelen
Adana fabrikalarından başladığı ' diriyor, cemiyeti heyecanlandı· 
iddia ediliyor. iddia edildiğine rıyor, hadiseler arasına kant· 
göre Adana bavalisindeki fab- tıktan sonra cemiyetin hakkıyle 
rikalardan iplik almak istiyen- övüneceği fertler halinde kartı· 
lere hükümetin vazettiği fiat- mıza ç.ıkıyorlar. 
Jerden faturaya dahil edilmemek Babası hel:ı\z çocuğun giİn"'• 
üzere yüzde iki fazla vermek hını, dünyaya gelmekten başka 
ve yahut satışı serbest olan ve bir günahı olmıyan piçe yükle. 
ayni fabrikaların mamolitından memiz acaba içtimai adalet ba· 
bulunan kaput bezlerinden is- kınımdan doğru oluyor mu, der• 
tedikleri fialten mübayaa ettik· siniz. Yoksa ıiz de benim tıihi 
leri takdirde kendilerine o su- baha.sıza cemiyetçe ad verilmesi .. 

ne mi taraftarlık edersiniz? 
retle iplik verilebileceği söy- NERtMAN GVRSA 
lenmekte imiş. 

Geçenlerde Denizli vilayetin
den vilayetimize vukubulan bir l 
şikayette lzmirden ahnan İp· 
liklere fatura verilmediği bil
dirilmiştir. 

Bu cihet tealakadarlarca 
tahkik edilmektedir. 

Tayin 
Deri ve tenasül hastalıkları 

dispanseri mütahassıshğına ve

kaleten Eşrefpaşa hastanesi 

başhekimi 8. doktor Cevdet 

Özyar tayin olunmuştur. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Erkek Lisesi atletizm bayramı iskan kanunu mucibince 

9Mayısta Alsancak stad- Peşin tediyelerden ne 
yumun da yapılacak suretle istifade edilir? 

Bu bayram mevsimin en çok alaka 
uyandıracak bir günü olacak 

Geçen sene ilk defa Alsan
cak spor alanında yapılan er
kek lisesi atletizm bayramı bu 
sene de 9 Mayıs pazar günü 

tekrarlanacaktır. Genç Jiselile
rio geçen yıl gösterdikleri mu
vaffakıyet pek haklı olarak 
alkışlanmış ve seyircilerin tak
dirini celbetmişti. 

Meml~ketimizde atletizmin 
yayımı bakımından çok iyi 

neticeler verecek olan bu 
bayraruda Liseli atletler yine 
mor ve sarı gruplar ha
J"nde spor alanında karşıla-

şacaklardır. Gençen senenin 
galibi olan Morlar galebeyi 
kaybetmemek için ne kadar 
çalışacaklarsa, sarıların da pek 
az bir puvan farkile kaybettik
leri şampiyonluğu almağa çalı· 
şacakları mubakkal<hr. 

Lise atletizm bayramı her 

halde mevsimin en alakalı bir 
spor günü olacaktır. 

Liseli atletler bayramlarınıo 

iyi geçmesi için bir aydanberi 
kıymetli öğretmenleri Atlet B. 

Sait tarafından muntazaman 
çalıştırılmaktadır. Müsavi ku9'· 

vette olan bu iki gruptan ba

kalım bu sene hangisi .şampi
yonluk kupasına kavuşacak? 

... -.....• , 
Kadri Emre 

Vilayetimiz tahsilat müdür
lüğüne tayin edilen inhisarlar 
vekaleti tetkik ~ubesi müdür 

muavini Kadri E~re vazifesine 

başlamak üzere dün akşam 
şehrimize gelmiştir. Eski vazi
fesinde çok muvaffak olan bu 

kıymetli arkadaşımıza yeni va
zifesinde de muvaffakıyetler 
dileriz. 

M 

2510 Numaralı iskan kanu· 
nunun 39 ncu maddesinde 
( peşin verenlerin ~ıorçlarınıu 

yarısı affolunur) denilmektedir. 
Yüzde elli tenzile tabi tutu

lacak peşin tediyenin hangi 
zamanda yapılması icap ettiği 
hakkında kanunda sarahat 
yoktur. Bu itibarla mülhakatta 
bu fıkranın tatbikinde tered
düt edildiği vaki müracaatler
den anlaşıldığı cihetle Dahiliye 
vekaleti şu tamimi göndermiştir. 

(885) sayılı kanun mucibince 
iskan edilenlerden borçlu ka
lanların 2510 sayılı kanunun· 
neşrinden sonra ve iskandan 
itibaren kendilerine verilen 
sekiz senelik mühlet hitam bul 

maksızın borçlarını defaten ve 
tamamen ödedikleri takdirde 
bu aftan istifade etmeleri icap 
eder. 

2 - 2510 sayılı kanun mu· 
cibince iskan olunanlar iskan· 
dan itibaren kaounen sekiz 
sene nihayetine kadar bir 
güna tediye ile mükellef tu
tulmadıkları cihetle henüz 
tediye mükellefiyeti kendilerine 
tevecc.üh etmeksizin borçlarını 

tamamen ödedikleri takdirde 
bu aftan istifade etmeleri Ji
zımgelir. 

Binaenaleyh bu iki bal ha-· 
ricindeki peşin tediyelerio yüz .. 
de clJi tenzile tabi tutulmasına 
imkan yoktur. 

-~ ....... . 
At koşuları 

Pazar günü yapılacak husu· 
: i muhasebeye ait altı koşuya 

33 hayvan iştirak edecektir. 
Bu koşularda dört bin lira 

ikramiye tevzi olunacak ve bu 
haftaki koşufarla ilk bahar at 
yarışları sona ermiş olacaktır. 

Teşekkür 
Büyük babamız mütekait 

b_use candan iştirake amadedir. Şeh
rm muhtelif semtlerinde bu ve buna 
mümasil işlerde halkın müzaheretini 
elde etmek için onun ruhuna nüfuz 
etmek, onu eyice tanımak kafidir. 

Dr. Behçet Uzdan bu kabil ham
lel7rini _cesaretle genişletmesini bek
Jenz. Zıra Akdenizin pırlantası «Büt c:. zaruretleri» içinde kıvranarak 
yukselemez. Ona muhtaç olduğu 
havayı, geniş ufukları vermelidir. 

"/.T/77Z777/7/ZZ~ 
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23 Nisan Mil!i bayram şerefine 

TAYYARE SiNEMASINDA 

Mareşal Abdullah Kölemenin 

vefatında mütevellit derin acı• 

mı:ıı paylaşan ve cenaze töre· 

nine iştirak lütfunda bulunan 

şehrimi~ bUyüklerine, yakınları

mıza ve sair 1.evata ayrı ayrı 

teşekküre teessürümüz mani 

olduğundan muhterem gazete• 

nizin tavassutunu rica ederi:ı. 

Gülizar Ulaş Fahrettin Ulaş 

Sırası gelmişken burada bir zı. n;
yet ~eselesine temas edeceğiz: 

. M_ucadele edilmesi farzolnn bir 
zihnıyet meselesi. .. 
. . lzmir gibi büyük bir şehrin tenviri 
ışı bir ~österiş midir, bir ihtiyaç mı? 
f~ı~de gece hayab şehrin lehin-

<fe ~ı~!r• a~~yhinde mi? 1 

d~kutun gun çalışan insanların is
te ı 1 • erı zaman gece yarısından son-
raya kadar bir eğlence yerinde kal-

1 - T u·.. R K 1 N K 1 L A B 1 nda Terakki hamleleri 
Türkçe sözlü milli filim 

30 senelik canla bir tarih " Meşrutiyet, 31 ıqart faciası, Hareket ordusu - ittihadü terakki, Beşinci Mehmet, Balkan harbı, 
Umumi harp, Çanakkale, Ecnebi işgali, Sevr paçavrası, istiklal savaşı, LOZAN, Abdülmecit - Türk zaferi - lzmirin istirdadı. 
Yurdun kurtuluşu, Cümhuriyet ve feyizleri. 

2-KANGISTERLER ARASINDA 
Eddie Cantor'un en güzel, en heyecanlı ve insanı kahkahalara boğan, akıllara durgunluk veren harikulade filmi 

Ayrıca Paramunt Dünya havadisleri filmi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıııııı••••••••••• c ııııııııııı•ıııııaıaıııııı•••••••••••••••••••••••••••••••••ıııııııııııııııııeııııııııııııııııı 

Cuma, cumartesi ve 
seanslarında 

SEANS SAATLARI 
Pazar günleri 11 - 2,15 - 5,45 - 9,15 seanslarında " Gangıslerler arasınaa " 1 - 4,30 - 8 
" Türk inkılabı ., filimleri gösterilecektir Fiatlerde zam yoktur. 30 - 40 - 50 kuruştur. 

~ 

8 , Halkevinde 
1 - Bugün saat 18 deKız li

sesi direktörü Necmeddin Onan 

tarafından "Divan edebiyatı" 

mevzulu bir konferans verile· 
cektir. 

2 - Bugün saat 16 da köy· 
cülük, 16,30 da Kitapsara7 ve 

komiteleri toplantıları 
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F ratelli Sprco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DElITSCHE LEV ANTE LINIE 

HAMBURG 

Olivier Ve Şii. 
LıMiTET 

v .apur acentası 
IR[NCI KORDON REES 

BlNASl TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. S/ S GANYMEDES vapuru 20 ma- LARJSSA vapuru 12 mayısta bekle-

yıs 1937 de beklenilmekte olup Amster- niyor. Rotterdarn. Bremen ve Harnburg 
dam, Rotterdam ve Hamburg limanları için yük alacalr.tır. 

LESBIAN vapuru 19 martta 
Londra, Hull ve Anversten ge· 
!ip yük çıkaracak ve ayni za· 

The Export Steamship corporation manda Londra ve Hull için 
için yükliyecektir. 
Svenaka Orient Linien Kumpanyasının 

S/ S GUNBORG vapuru 30 nisan 937 
de limanımıza gelerek Rotterdam,Ham
burg. Gdynia ve Skandinavya limanla
rına yükliyecek. 

M/S ERLAND motörü 28 mayıs937 

de beklenmekte olup Rotterdam, Ham
burg, Gdynia ve Skandinavya limanla
rı için yük alacaktır. 
Servis Maritim Rumen Kumapanyasının 

S/S SUÇEAVA vapuru 19 mayıs 

937 tarihine doğru beklenmekte olup 
Malta, Marsilya ve Cenova limanlan 
için yolcu ve yük kabul eder. 

AMERiKAN EXPORT LINES 

EXMJNISTER vapuru 29 nisana doğ- yük alacaktır. 
ru bekleniliyor. Nevyork için yük ala- GRODNO vapuru 8 nisanda 
calr.tır. Londra, Hull ve Anversten 

EXTAVIA vapuru 10 mayısa doğ- gelip yük çıkaracak ve aynı 
ru bekleniyor. Nevyork için yük alacak- zamanda Londra, Hull için yük 
ıır. alacaktır. 

PiRE AKTARMASI . Seri seferler.. OPORTO vapuru limanı· 
EXCAMBlON vapuru 7 mayısta Nev- mızda olup Liverpool ve Svan• 

york ve Boston için Pireden hareket ede- seadan yükünü tahliye ediyor. 
cektir. Ayni zamanda Liverpool ve 

EXCHORDA vapuru 21 mayısta Glasgov için yük alacaktır. 
Nevyork ve Boaton için Pireden hare- FLAMINlAN vapuru 5 nİ• 

ket edecektir. sanda Liverpool ve Svansea· 
SERViCE MARJTIME ROUMAIN dan gelip yük çıkaracak ve 

BUCAREST 
ayni zamanda Liverpool ve 

DUROSTOR vapuru 2 mayısa doğ- Glasgov için yük alacaktır. 

Yazı makineleri için toz tut
mıyan, ve makineleri daima te· 
miz tutan en elverişli yağ 

"UNIC,, markalı makine ya· 
ğıdır. 

Yegane deposu Gazi Bulva· 
rında Küçük Kardiçalı handa 7 
numarada yazı ve hesap ma· 
kineleri tamirhanesi sabibi 
K ALOMENI de bulunur ·- . Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci ilandaki hareket tarihleriyle navlun
lardaki deiitikliklerden acenta meauli
yet kabul etmez. 

Daha fazla tafaili.ı için ikinci kor
donda Tahmil ve Tahliye binası a:rka
talığına müracaat edilmesi rica olu· 

ru bekleniyor. Köstence, Sulina,Galatz 
ve Galatz aktarmaoı Tuna limanları için The General Steam HORTAÇSU 
yijk alacalr.ıır. Navigation Co. Ltd 

JOHNSTON WARREN Llneo Ltd. ADJUTANT vapuru nisan Muayenehanesini Birinci 
Liverpool nihayetinde gelip Londra için Beyler sokağı 36 numaraya 

nur. JESSMORE vapuru 9 mayısta bek- yük alacaktır. nakletmişt,ir.Hastalannı müs-
leniyor. Livert>ool ve Anvera limanla- NOT : Vürut tarihleri, va· takil olarak kabul ve tedavi 

sında FRA TELLI SPERCO vapur acen- da J • • 1 • 1 
rın n yük tahliye edecek ve Burgaz, pur arın ısım erı ve nav un ÜC· eder. TELEFON 2946 

TELEFON : 4142 / 4221 /2663 Yama. Köstence, Sulina. Galatz ve lb- retlerinin değişikliklerinden me· ] 
ı::'.!'.i==.ı;;aı~zıııı~lll!liliilf:4~1Qllmı:ıaıı' 1 raile limanlarına yük alacaktır. ~su~l~iy~e;t .. k~ab~ul~e~d~il~m::e~z.;,,.,,,,,,,...,...,~;;;;:;;;;:::::::;;;:::;::::;]!!!1~~2~6=[2~1~0~1 ~~ DOKTOR lNCEMORE vapuru 30 mayJSta bek- '" ---

~::::·y~ve=~e v:d=e:: 
1~::::: Sigara da içseniz 

Samlı Kulatçı Varna. Kösıence, Sulina. Galaız ve tb-

Kalak, Boğaz, Burıın hasta· 
lıkları birinci sınıf 

mütahassısı 
Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad· 
desi 992 Telefon 3668 

1-26 1481) 

raile limanları için yük alacaktır. 
SOC. ROY ALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
DUNA vapuru 12 mayıata bekleni

yor. Belgrad. Novisad, Budapeşte.Bra
tis]ava. Llnz ve Viyana için yük ala
calı:ıır. 

DEN NORSKE rniddelhavslinje 
OSLO 

SARDINlA motörü 22 mayısta Pire. 
l.kenderiye. Dieppe ve Norveç liman• 
larına hareket edecektir. 

Halka müjde 
Yeni çeşitlerimiz mağazamıza 

gelmiştir 
Rali ve Vitler bisikletleri ve küçük çocuklar için 3 ya· 

şmdan 15 yaşına kadar muhtelif bisikletler. Zündap, Dia· 
mont, Dürkop motorsikletleri. 

Mişlen iç, dış lastikleri. Petromaks lüks lambaları. 
Umum lzmlr ve Ege mıntakası acentası 

Herşey taksitle verilir 
N. Sadık Damlapınar Balcılar No: 156 

• ..J."" ' ... - • -....:-_ - •• 
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Diş macunu kullanıyorsanız, dişlerinizin daima temiz, daima 
beyaz, daima sağlam kalacağına emin olabilirsiniz 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
1 
N 

Diş macun· 
larının en 

tesirli ve en 
nefisidir 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
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ANSIZIN Y AKALIY AN AGRILAR 

Y~i'~~;··ı;r~···k~·ş~·G'i~'iPi·N~ 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almakla derhal izale edilebilir 

GRIPIN 

:#.'*"- - . 

Bütün ağrı, sızı ve ıstırapların panzehiridir. GRıPIN varken 
diş, baş, ve romatizma ağrıları çekilmez. Gripin nezle ve gribi 
geçirir : Harııreti düşürür, hastalıkların önüne geçet. 

icabında günde üç kaşe alınabilir. 

GRIPIN 
Eczacı Kemal Aktaş 

Hilal Eczanesinde 
Bir şaheser yaptı 

Zümrüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Mas kulen 

( Dişi ) 
Feminen 

lki cins koku 

Erkek koku be· 
nim çok hoşuma 

gitti. 

Acaba erkekle

rin de Dişi koku 
mu hoşlarına gidi· 
yor. 

Galiba?! 

Daima R AD Y 0_ L 1 N "Karahisar Maden Suyu 
' . . . ' . - . ,: ."' ' ... 

:;. 
.,. o;_yatmazden evvel PERLOOENT dit 

macununu kullanmak suretile aljızınızı 

yıkamayı kendlnıze bir vazife biliniz. 

.. 
f'ERLODENT kıyas kabul ,ımeı bir) 

.muzaddı taa!IOndOr. 

-. 

TURAN Fab ı i alan mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem· 
!erini kullanınız. Her yerde ~atılmaktadır. Yalniz toplan sa· 
tıılar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
telik Nef'i Aky- zılı ve J. C. Heıruıive müracaat ediniz. 

Art~k Balık yağı içilemez 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Balık yağından lıat kat lıuv· 

vetlidir. Kansız, iştahsız, kud· 
retsiz, romatizmalı ve vereme 
istidadı olanlara 

Kuvvet, Can, Kan 
iştah verir. 

DEPO: 

S. Ferit Eczacı başı 
ŞiF A eczanf'sidir. 

DAIMON 
Markalı bu fenerler 

iki pillidir. 

Ayarlıdır. Şuleyi uza· 
tır, dağıtır ve toplar. 

lki yüz elli metre me· 
·afeyi tamamen ay'dın
.atır. Katiyen bozul
maz, kontak yapmaz. 

Yalnız Daimon mar· 
kalı olmasına, pil ve 
ampullerinin de Da i
mon marka olmasına 
dikkat ediniz. 

No. 9280 

Türkiye 
l(ızıJay Kurumu 

" 

• J 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 
~~ 11'11 
lzm1r inhisarlar Baş Müdürlü-

ğünden: 
Darağaç Müskirat deposunda mevcut 262950 kilo bakır tak· 

tir alalı ile 25 adet bakır kazan 34 kilo kurşun boru parçası 
bir dane alaveralı tulumba pazarlıkla satılacaktır. 

Teminatı 19,38 liradır isteklilerin 5 • 5 • 937 g!inü saat 15 de 
Başmüdürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri. 

1312 (741) 



Sahife 10 

Dünyanın dört tarafından Londraya «Muhteşem akın» başla
mıştır. lngiliz kralının taç giyme merasiminde Japonyayı tem
sil etmek üzere Japon imparatorunun kardeş çocuğu prens Chi
chibu ile eşi prenses Chichibu günlerdenberi Londrada bulunu
yorlar. Japonya kralının mümeBBilini getiren Kraliçe Mari va
purunu lngiliz sularında meıhur «Tanrı Yeli» rekortmeni se
lamlamıştı. Kralın kardefi dük Glucester Japon prensleri feTe
line kendi sarayında bir ziyafet vermiştir. 

Prenı Cicibu kral ve kraliçe taralından da kabul edilmi1ler
dir. 

Japon prensleri taç giyme törenine kadar lngiliz şehirlerini 
1olaşmaktadırlar. 
Kılisemiz prens ve prenses Cicibunun aük Glucesterle bir 

• 

YENt ASIR 

lrfuır kralı bir aydanberi annesi ile birlikte Avrupada seya
hatte bulunmaktadır. Kral lsviçrede bir müddet kaldıktan son
ra Lonc!raya gitmiştir .. 

Daha bir yıl evvel Londrada tahsil etmekte olan Mısır kralı 
Faruk, nisanın on dokuzunda annesiyle birlikte Londraya git
miıtir. Taç giyme merasiminde Mısırı temsil edecektir. Kendi
sine prens Mehmet Ali de refakat etmektedir. Dünkü talebe ve 
bugünkü ıa majeste, lngiliz hariciye nazırı Edenin de huzuriyle 
Gluceıter dükü tarafından selamlanmlflır. .•.................•• , ................••...••....................•................. , 
aracıa çekilmif bir lotogralını gösteriyor. Taç giyme töreninı 
takip için yüzden faz.la Japon gazetecisi Londrada toplanmıf· 
tır. Asahi gazetesi törene ait lotogralları kendi tayyaresi ile 
alacaktır .. 

29 Nisan 1937 

lngiliz lrralmm taç giyme ıenliklerinde bulunmak üzere bir 
Rus balet heyeti Londraya gelmiftir. Balet mevsiminde bu he
yet Londranm «Cavent Gardenı. inde oyunlar verecektir. 

Balet heyetinde -sağdan itibaTen- lrina Baronova, Moroıova, 
Sono Osato, T atiana Rabuchinıka ve T amaTa Grigorieva gibi 
tanmmlf balet C1Ttistleri vardır. 

Bir lıtanbul gazetesi bu balet heyetinin taç giyme fenliklerin
den sonra lstanbula ve belki de iz.mire geleceğini yazmıJtır. 

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

ask cephesinde asiler kazanmış Ne görüştüler? 
45 kilometrelik bir cephe üzerinde 25 kilometre ispanyada 160 bin ltal-

ilerliyerek beş bin esir almışlar... yan ve Alın~-~-askeri 
Asi erin kumandanı 

Roma, 27 ( ö.R ) - Cebe1üttnrıktan 
bildirildiğine göre Bask cephesinde ge
neral Mola kuvvetleri büyük bir za

fer kazanmışlar ve 45 kilometrelik bir 
cephe üzerinde 25 kilometre derinliğin-

de ilerliyerck hemen hemen büttin Bis
kaya vilayetini işgal etmislerdir. Bu 

hareket neticesinde nasyonalistler beş 
bin esir, 35 kamyon, 85 mitralyöz, bir-

çok silah ve mühimmat ile erzak ve 
sıhhiye malzemesini ele geçirmişlerdir. 

Tnm bir zaferle neticelenen bu hücum 

neticesinde cKızılların> uğradıkları 

zayiat yckO.nu malum değildir. Faknt 

lngiltereye yeniden bir nota • 
vermış ..• 

birçoğu ölü olmak üzere on binden faz-ı Bubav şeluıy/e Bılhaoya t1zak eemm Poıato kaptan ve fllgilu:"/Jandua/ı ~apaıa 
la hükümetçi askerin safı harp harici bombardunan ederek kabotaj işlerinde ı nasyo~~ist harp gem~l~rin~ sahilden 

1 
yoıiların reisle~i hazır bulunmuşl8:1'd.ır. 

kaldığı tahmin ediliyor. çalışan bazı yelken gemlleriyle balıkçı beş millık mesafe dahilındeki kara su- 1 Alman delegesı Alman harp gemilerl-

BtLBAONUN NOT ASI vapurlarını batırmışlardır. larında bütün vapurları tevkif ve ta- nin kontrolüne tevdi edilen sahil kıs-
Saint-Jean-dc-Luz, 27 ( ö.R )- Bil- R~, 27 ( ö.R ) - Londradan bil- kip hnkkını muhafaza ettikleri bildiril- mında ~usus'i bir sistem tatbikini ve 

bao hükümeti Valensiaya bir nota gön- diriliyor: İspanyada Irun şehrindeki 
dererek müstacelen 30 tayynre gön- nasyonalist kumandanı Hendayede bu

dcrilmesini istemiştir. Eğer 48 saat zar- lunmakta olan Ingiltere sefirine bir 
fında bu tayyareler gelmezse Bask hü- nota göndererek Bask limanlarına se-

mektedir.!ngiltere sefiri bu notaya ver- bu sahillerde seyahat eden vapurların 

kümeti vaziyetin icap 
lcri alacaktır. 

ettirdiği tedbir- fer yapan Ingiliz vapurlarının harp ge
mileri tarafından himnyesini protesto 

diği ceva:>ta kara suları hududunun muayyen bir seyir hattı takip etmele
tngiltcrc tarafından sahilden 30 mil rini teklif etmiştir.Bu sistem tetkik edi
mesafe<len ileri geçmediğini ve kara lecektir. Tali komite diğer taraftan 
sulan haricinde İngiliz vapurlarını hi- Kanarya adaları sahilinin kontrolü, ts
mayeye harp gemilerinin devam ede- panyaya giden gayri askeri siyasi me
ceklerini bildirmiştir. murlar ve İspanya bankasının Valen

Madrid, 27 ( ö.R ) - Valensiadan 
bildirildiğine göre cBaleon ve cK.ana
ria> knıvazörleri Boriano limanını 

etmiş ve beynelmilel teamüllere muha

lif olan bu hareketin vahim bir müda
hale teşkil ettiğini bildirmiştir. Notada 

Roma, 27 ( ö.R ) - Dün Londrada sia hükümeti tarafından harice gönde
içtima eden beynelmilel ademi müda- rilen altınları meselelerile de meşgul 

hale tali komitesinde bütün delegas- olmuştur. 

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

Montrö konferansında 
Paristen dönen Fransız delegasyonu 
Mısırla bir uzlaşma zemini bulacak 

!valıas paşa ko11/eransta Mmr t"ztni miida/aa edıyor. Sanuitı bıı tezi ha1a1et/e dıa/ıyoılar 

::aris, 2'. .~ Aö.R ) - B. Delbos Mon- ı rıdır. Şimdiye kadar halledilememiş gasyonu Mısırlılarla bir anlaşma zemi-
tro kapıtulasyonlar konferansında 1 olan bu mesele üzerinde Fransız dele- ni bulmağa çalışmaktadır. 

Fransayı temsil eden B. Françoi de• ••••••••••:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11•••••••••••11••1 ••••• 1 •• 1 • 1111•••••• 

Tessan ile dün akşam Mısır delegasyo

nuna yapılacak mütekabil Fransız tek
lifleri hakkında görüşmüştür. 

B. de Tcssan bu akşam vazifesine de
vam etmek üzere Montröye dönecek-

tir. MalQın olduğu üzere müzakerele

BiR ALMAN PROTESTOSU 
Bedin, 27 ( A.A ) - Neşredilen bir 1 da ısrar edilmesini protesto edecekler

tebliğde bildirildiğine göre Afrikanın dir. 

cenubi garbisinde bulunan Almanlar ş· di Afr•l----- bi b. · d ki 
Mili tl C · tinin' dalar k . ım lNWlll cenu gar ısın e e er emıye man onus-

'Ekonomik 
Sondajlar•n 
ehemmiyeti 
takdir ediliyor 

-
Roma, 27 (Ô.R) - B. Van 

z~eland tarafından ekonomik 
sabada yapılan müzakereler 
Romada derin bir alaka ile 
takip ediliyor. Italyan umumi 
efkarı Belçika başvekili tara
fından yapılmakla olan son
dajların ehemmiyetini takdir 

var 
Göring şimali Italyada dolaşıyor, Blumherg 

ve Neurath Romada bekleniyor 
PARJS, 28 (ö.R) - cDebatu ga

zetesinin bildirdiğine göre ltalya ve Al
manya arasındaki yakınlaşma gittikçe 
daha sılcı bir ıek.il a1maktadır. General 
Göring ve B. Mussolinı birçok meseleler 
arasında bilhassa ispanya işini de görüş
müşlerdir. Fakat iki büyük Faşist dev
letin ispanyada ne yapmak istedikleri 
hala derin bir sır perdeıi altında gizli
dir. Ciddi kaynaklardan elde edilen ha
berlere göre ltalyanın ispanyada en az 
yüz yirmi bin kitilik bir ordusu vardır .. 
Alman kuvvetleri de otuz binle 40 bin 
arasındadır. Berlin ve Romanın lberya 
yarım adasında yaptıkları bu muazzam 
t.ahşidatla takip ettikleri hakiki niyet 

vel Floranaada ve Şimali Jtalya şehir
lerinde otomobil seyahatine devam et
mektedir. Kont Cianonun da İ§tirak.iyle 
BB. Mussolini ve Göring arasındaki eon 
görüşmelerde bilhassa ispanya meseleei 
üzerinde görii§üldüğü teeyyüt ediyor.B. 
Hitlerin ltalya ziyaretini iade etmek üze
re B. Mussolininin Almanyaya yapacağı 
seyahat te muhavere mevzuu olmuıtur. 
Eğer yeni bir karar verilmezse, bu seya
hat önümüzdeki eylül ı.yı içinde yapı1a
caktır. 

BLUMBERG VE NEURATH 
ROMADA BEKLENiYOR 

Fakat o vak.ite kadar ltalyan ve Al· 
man hükümetleri arasında vizite teatile-

f'ranko ve Baıgostaki Alman se/m 
nedir ~ Bunu timdiden bilmek imkansız- , ri devam edecektir. Alman harbiye ıD&
dır. Fakat ıunu müşahede etmek müm- zırı General von Blumberg ile hariciye 

kündür ki bu devletler Avrupanın muhJınazırı von Neuıath Romada beklenmek.
telif mıntak~lar~da faaliyet. vasıtalarına tedirler. General Göringin de tekrar 
ve manevra ımkanlanna malık bulunmak Romaya geleceği hakkındaki ha'9Fr da· 
istiyorlar. Bu bakımdan ltalyan ~ Al- ! h k ··d· o·w t f 1 al ·1 a az at ı ır. ıger ara tan t ya mı • 
man münasebetleri dikkatle tak.ip edil- Ti terbiye ve ayni zamanda Faşist genç-
melltlir. Zira hiç beklenilmiyen neticeler lik t k'l•t · · B R. · Al d 
verebilirler. Belki Berlin ve Roma hükü-

eş ı a ı reısı . ıccı manya a 

olup Alman gençlik teşkilatı reisi tara• 
fından ltalyaya yapılmış olan ziyareti 
ıimdi iade etmektedir. 

BILBAODAK.t VAZIYET VE 

metlerinin muayyen bir projesi yoktur .. 

Fakat hareketleri, tıpkı muhtemel bir 
bereket için hazırlanmakta imişler gibi 
bir his uyandırıyor. Bu hareketin gayesi 
. . d k h ld lT AL y A 
ıse şım i i a e gayri muayyen kal- 1 h'll · d h d ti d 

ak d 
spanya sa ı erın e ve u u arın a 

m ta ır. 

T t · d . d' l başlamış olan beynelmilel kontrol ve bu c emps> gaze esın e aynı en ışe e-
. ·r d · k'ld d"f dil' ı arada Bilbao sularındaki vaziyet 1talya nn ı a esme fu ıe ı e tesa u e ıyor: 

A 1 1 k. V d'k k f d tarafından dikkatle takip edilmektedir. n aşı ıyor ı ene ı on eransın a 
A t Al ·· ·· l · . l l lspanyada çarpışmakta olan iki taraf vus uryayı man goruş erme ıma e 
etmek ıçin B. Mussolini şansölye Şuş- arasında bir uzlaşma fikri ltalyada şim-
nl·g •ıe ·d· d k . . S k' dilik taraftar bulmıyorsa da husumetle • ' ın & c;;o ısrar etmıştır. an ı 1 . . . 
Faşist hükümeti Almanyanm küçük k.om- I de karşılanmamaktadır. Umumıyet ıtı• 
§U memleketlerde müdahalesine müza- bariyle ltalyanın ispanya siyaseti ges;en 
herct ctmege katlanmış gibi bir his hasıl senekinden daha oynak ve ihtiyatlıdır. 
oluyor. Eğer bu his doğru ise ltıılya ve Ve son ltalyan - Alman görüşmelerinin 

Avusturya aruındaki münasebetlerin, de bu ihtiyatı kuvvetlendireceği tahmin 

ciddi bir yannı olabilir. Çünkü şansölye 'ı ediliyor. 
Şuşnig böyle bir siyasete kapılmağa hiç ltalyanın dikkati şimdilik Arnavutluk 
te mütemayil değildir. üzerine çevrilmiştir. Arnavut kralının da-

GölÜNG tT AL YAN ŞEHlRLERJNI veti üzerine ltalya hariciye nazırı Kont 

rin durmasına sebep olan siyasi karışıklıkların hakiki sebebi Al-

etmektedir. Bununla beraber 
B. Van Zeeland1n tabkik11tını 
tamamlamak üzere yakında 
Romaya geleceği haberi şimdi
ye kadar re1tmen teyit edilme
miştir. ltalyan mabafilinin fik
rince böyle bir teşebbüs şüp· 

hesiz çok faydah olacaktır. 
Bu mütalaa bu teşebbüsün mü
sait şekilde karşılanacağını 

gösteriyor. Roma, milletler 
arasında siyasi gerginlik havası 
içinde ekonomik anlaşmanın 
güç olacağına kani olmakla 
beraber vaziyeti tavziha matuf 
olan her hareketi elzem olan· 
teskin eserine bir hizmet te-

· GEZtYOR f Ciano bu eabah Tirana hareket etınit-
ROMA., 28 ( ö.R) - General Her-

1 
tir. Birçok gazeteciler kendisine refakat 

man Gö · Alman a a dönmezden ev· etmektedirler. 
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(!!!ıc Ull .!f."aiHLE:.Y Jj/ 
Bu: Şehrin fikri ıni? 

Hayır ... 
il 

1'~ASIR .· .sarfe3' 

_1 [ ~öşEMoEN 
Çocuk sevgisi 

Beş on gündenberi beni bir me
rak sardı, her rastgeldiğim arka. 

iki çilt sözden birinci çift: Mu··hı·m T.. k. Irak mu··nasebatı daşıma,tanıdığıma: insan ruhiyatiyle uğraşanlar ur ıye -Evli misin? 
bilirler ki; medeni insan gitgide • _ Evet! 
kalaıiyle çalışan bir mahluk A l ft f d b" } _ Çocuğun var mı? 
oluyor. Kala; uzviyet hesabına S <eri e lr er _, _____________ .. b_____ Diye sormağa başladım. Ziro 

genişliyor. tekamül ediyor, ih- ~ H. vekı·ıı·mı·z, hudut, 1·yı· mu·· nase at mu- bakıyorum etrafıma da, koluna 
tiyaçları artıyor. a il n 1 yor karısını takan yapayalnız bir çilt 

Bu ihtiyaçlar içind~ en belli d ya gezinmekte, ya gazinoda, ya 
bQflısı; entellektüel distraksyon- - Baş tarafı birinci sahifede - ah d • t f da beyana.tta bulun· u sinemada, bilmem nerelerde ra· 
lardır. Ve şahsa göre değişir bu iki buçuk sene hizmete tabi olacak- e esı e ra }fl hat rahat gülüşüp, eğleniyorlar. 
distraksyonlar: hr. Bunları böyle gördükçe kendi 

Okumak, konuşmak, müna• Ayrıca memleketin umumi kal- ANKARA, 28 (AA) - Bugün Re- bu münasebetle Dış işleri Bakanımız şu 1 hak hükümeti ile elçimiz_ vasıta~iyle ar~- kendime: 
kaşa etmek, oyun oynamak, dans kınması ve Nafıa, Ekonomi mese· fet Canıtezin başkanlığında yapılan Ka- beyanatta bulunmuştur : mızda müzakere olundugu vakit temdıt _Bu kadın bunun karısı ama, 
etmek, sahne, müzik dinlemek, leleri hakkında mühim kararlar alı- mutay toplantısında 1936 yılı müvaze- Arkadaşlar, noktalan orada kendi elçimizle Irak hü- acaba çocukları yok mu? 
fehrin sokaklarında ıfıklar ara- nacaktır. nei umumiyesine giren bazı daireler büt- Bu muahede 1926 da Türkiye - in- kümeti hariciye nezareti arasında yapıl- Diye soruyorum. 
aında bir boydan bir boya yürü- iSTANBUL, 28 (Hususi muha- çelcrinde 62 bin liralık münrıkale yapıl- gilte.e ve Irak arasında yapılan bir mu- ması derpiş edilmiş ve nota suretleri Bir gezintide rastladığım bir 
mek, insanları tetkik etmek.ilah. birimizden) --- ikinci beş yıllık sa- ması, Kamutay memurları teşkilatı ve abedenin iyi komşuluk münasebetlerinin yüksek heyetinizin tasvibine bu suretle arkadaşa: 

Ve bütün bunlar gece vakti nayi planı hakkındaki tetkiklere vazifelerine ait kanunun bazı mııddelc- tanzimine ait parçasıdır. 1936 içindeni- arzolunmuştu. Bugün iki komşu arasın· _ Yahu! Senin çocuğıın yolı 
h · J d dil" "k· · · d ... · ·ı · · h · · d · daki her gün mütezayiden ilerlemekte oluyor. Zira gündüz çalısma za- e emmıyet e evam e ıyor. 1 ın- rının egıştırı mesı, arazı ta rırıne aır hayet buldu. Esas muahede yapıldığı mu? Dedim. 

· · be Jhk l' 1 b'l k ı· ihal ·1 1 Şa k olan dostluk münasebatının yeni bir te- / manıdır. Gürültü zamanıdır. in- cı Ş yı P anımıza, evve ce ı - anun ay arı ı e satın a ınan r vakit iki sene zarfında iki taraftan birisi - Neye olmaeın kardeşim 
d . ·1 k J d ba k d h b d · il · · il · k t · 1 zahürü olarak Irak hariciye vezıri ara-tan kendinin malı deg"ildir gün- ırı en ısım ar an Ş a a a a· emıryo arı ımtıyazı e şır e e aıt ma • feshetmezse kendiliğinden on sene de- Hem be• tane! 

'·h· k 1 J d"l k · 1 il· · 1 ] ] · mızda muhterem bir misafir olarak hu· T düz, Çalıftıg"ı İ•İn, mensup ol· zı mu ım. n~ ta ar .i a_ve. e 1 ece tır. arın tese um ve ış etme muame e en vam eder denilmiş idi. O tarihten iti- - Allah Allah! Peki ama hu-
y Sa J- k be Jh- h kk d k' k ]' 'h ·· k lunmaktadır. l•te bu münasebetle taa-dag" u •mbenin malıdır. .nayı p arımın ı ıncı . ş. yı gı- a ın a ı anun ayı ası muza ere ve haren iki taraf buna riayette birbirine • talar mı, bir s,ey mi oldular? 

y- k d k b ] dil · · vibinize iktiran ettig"' i takdirde bu nota· Ancak gecedı'r kı'. insan şah- na aıt a samı mayıs ayı ıçın e te- a u e mı;tır. 1 - b · k Ali h ı.r H · d • 
, k iyi komşu uga iti ar ve onu temın etme • !arın teatisi Bag" dad'ta el•imizle harici- - a ıramaırın. epsı e sag• 

riyetini kazanıyor adeta.. amül etmiş olac. ak, Baş_v, eki···limiz Bundan sonra Dış işleri Bakanı Dr. te o kadar heves ve dikkat gösterdiler ' lam, fakat rocukları gezintiye .... 
L d ah d d d k T fik R .. ·· A 1 b" ·· · ye nezareti arasında olacak bir de müsa- ~· >''"' in.an gece kendı·n·e geliyor.• on ra se. y . atın en. , on u ten ev uştu Taom ta e ı uzenne ruz- k mak l J h t 

V k il H ·· .. ·· d b 1 T" k' in il' ki muahedenin feshi fÖyle dursun on ade buyurursanız Irak hariciye veziri ile ar o mryor. nsana ra a ver-S .. kii. ti d.. .. k •1 ·k sonra e ı er eyetınae goruşu- name e u unan ve ur ıye - g ız ve • t 
~lmnke ~h . uşunmed' eg enme ' !erek karara bağlanacaktır. Irak arasında beı haziran 936 tarihinde sene devam etli.Bugün müddeti münka- hariciyeniz arasında yapılmasını rica mıyor ar. 

gu e ı tıyac*ını uyuyor gece. Bu yıl büyük nafıa pliin.ı üzerinde münakit hudut ve münasebatı hasenei zi olan bu muahedenamenin ileride lü- edeceğim. Deyince içimde hemen bir ka-
y· . h, , l de birçok önemli işler başarılacak- hemcivarı muahedesinin ikinci faslı hü- zumuna göre icap eden hükümleri mah- Hariciye Vekilimizin sürekli alkış- burma doğdu: 
/ne ;"~an k ~u ıyatıy e uğra- tır. Bunların başında sulama işleri kümlerinin karşılıklı nota teatisi •uretilc fuz tutmak 1Rrtiyle mUzakeresini küçük larla karşılanan bu beyanatını müteakip - Be adam diyesim geldi .. Sen 

fan ~ .. er er ı İ .. •• gelmektedir. Ege mm takasında ya- Türkiye ile Irak arasında temdidine da- bir tadil ile mevcut -0lan abkamın tem- mezkGr kanun layihası müzakere ve ka- Ve karın, şu güzelliğin, fil havanın 
Gunduz etralımızda donup do- pılacak sulam t · t · · tetkik- ir kanun layihasının müstaceliyetle ve didini büyük heyetinizden rica ediyoruz. bul edilerek cuma günü toplanmak Uzere ŞU tabiatın icinde eğleniyor, gÖn• l hfiıl' M'h 'k' l a esısa ı ıçın l l'k d ' a!a~ .. ısat .. . ı anı . .' s~s er ••. lere devam ediliyor. takdimen müzakeresi kabul edilmiş ve Bu tem.dit hususu Bağdad'ta komşumuz içtimaa nihayet verilmiştir. "" '"" ünüze sen ı arıyorsunuz a sız. 

Gurultuler ve bizzat guneşın her •••••11••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1••1• • den daha /azla bunlara ihtiyacı 
dakika değişen ı~·~ları. (di~- Beynelmı'lel kömür serg·ısı· Tu'"rk ve Iran dostlug" u olan yavrularınızı ne diye bcuık 
kat) ımızı oyalar, bızı sabıt bır bir evin dört duvarı arasında ka· 

~:z:~~?d=h~E~;;a~~:::::~ Belçika, Rumen sefirleri iki memleket arasında ;;:~~i?;~;:!~1~~;;;~~a°h~: 
Faaliyet saatidir. tirdiniz .. 

ıyanaHzım:labg!a:,.~;o~k:u::meaağgg;a:ylı~khotçı;y~aı~c~:ı:vga!;r,- hayranlıklarını bildirdi anlaşmazlık yoktur E~~~~'i'A.~~'iı' tükürsem saka 
lım, yukarı tükürsem bıyığım.Sfü 

dır. Ve bütün bunları ancak ge- Ankara, 28 ( A. A) _ Beynelmilel kinde mütehassis ve müteheyyiç et- Tahran, 28 ( A.A ) _ Pars ajansı mukavelelerin bütün sahalarda müsait söylenmiyor ki, söylesen adamı 
ce vakti yapabilir. (Cemi ve kol- kömür sergisini yeniden binlerce kişi miştir. bildiriyor: tesirleri olacaktır. lran ve Türk mil· techil edip çıkıyorlar .• Sen mo-
lektil pisikoloji) den başka bir gezmiştir. Bu meyanda ikinci defa ser- Başta ekonomi bakanlığı olmak üze- Türk heyeti murahhasasının mu- !etleri yüksek şeflerinin iradeleri dern kafalı değilsin diyorlar .. 
fey olmiyan (içtimaiyat) da şu giyi ziyaret eden İngiliz büyük elçisi/re başaranları tebrik ederim.Ve bunun tl 1 azif · • h' altında milli ve beynelmilel.bütün sa- Tevekkeli eskiden: 
kanaattedir: vd'.-,.~ıye e netice enen v esının ı- K d ku • k 

Sir Persi Loren ile Belçika ve Roman- Türkiycnin parlak istikbali için yeni tamı münasebetiyle gazeteler neşret- halarda ilerlemektedirler. a ının cagı çocu srız 
(Bir şehrin medeni seviyesi; ya elçile,ri An~dolu ajansına şu beya- bir şahit olarak kaydedilmesini büyük tikleri uzun makalelerde iki memleket lran gazetesi yazıyor: Erkeğin eli çubuksuz 

gece hayatının ve bu manada natta bulunmuşlardır: bir zevkle müşahede cdiyonım. d ki k d lik .. bet! . . Daha Türk delege heyetinin Tahra- Olmaz demişler .• 
mündemiç entellektüel hayatın Beynelmilel kömür sergısıru çok Telemakin arasın. ~-. ar eş muna'."' erının na muvasaUitını haber verdiğimiz gün Şimdi değil kadının kucağında, 
sahası ve (hacm) i ile ölçülÜ!) büyük bir alaka ile gezdim. Sergiye Romanya elçisi B. be- ~g~den dolayı.pek zıyade mem· heyetin iki memleket menfaatlerinin erkeğin bile kucağında bir ztıman 
d yanalında: numyet gostı>rmektedirler. Kuses ga- d l d. lk l k k 

er. girdiğim zaman hiçbir fikrhn yoktu. _ Gördüklerimle her noktadan ha- zetesi diyor ki: iştiraki, iki memleketin teşriki mesaisi m
1 

o a o san rye şe at e uca • 
Hatta bazı liziyolojistler kuu- Gezdikten sonra birçok şeyler ögr" endi- ve yüksek şeflerinin idaresinde bu ka- anan çocuklar ne kadar azaldı ... 
l 'dd' d l k ( ) kikaten teshir edilmiş bir haldeyim. Bu k~dar kısa müzakerelerden sonra ııet e 1 ıa e er er i; uyku gım·· e kaniim. Diagramlar ve graiiltler dar mesut bir surette mevcut olan Çocuk memede ise, ya •ağır, ya-

d ·1 ı · • l ••k b h Diyeceğim ki her memleketten bu ka- on anlaşma ve mukavelenin imzası iki 
enı en 'ıey dızıyo oıı ir i ti- çok güzel tertip edilmiş. Halka çok ba- dar kısa bir zamanda nasıl bu kadar hüsnü niyet sayesinde vazifesinde mu- hut ta kör bir daJı elinde çatlayt> 

· yaç deği sa ece (karanlık) ın sit olarak gösterilmiş' tir. Bittabi İngiliz memleket arasındaki münasebetlerin vaffak olacağına kani bulunuyorduk. çatlaya ağlıyor ... Koşup, siğir• 
d • d • b · l ) fevkalade bir işin başarıldığı gelinip, imili" • • • • karşılıklı anl · 

ogur ugu ır umumi (ata et • firmalarının hazırladığı stand beni çok sam gını ve ayışı ıs- Muvaffakıyet Msıl olmuştur. Mütea- cek çağda ise dört metrelik Ra· 
d • B' ( • ) ( ) d görülüp, tetkik edilmelidir. Bu serginin bat etmekte ve mümessillerin iki mem- anl k b' d • d h ır · ır magara ve çıra ev· alakadar etti. Türkiyedeki kömür is- kip senede hayır kar tesirleri görüle- r ı ır o a ıçin e ırsından 
n. v t ·d • d l gerek artistik ve gerek sergı· cilik ba- leket arasında mevcut munas·· ebet pren l k er!;'•e 1 ır .. er er. " tihsalinin artması şayanı tebriktir. Ser- - cekür. Müzakereler bütün dünyaya e ine ne geçerse ırıp, önüne ne 

Dogra bu soz. (Magara ve (çı· ginin uınumi dekarasyonunu fevkal5- kımından muvaffakıyeti başlı başına siplerini göz önünde tuttuklarını gös- birbirlerine sarsılmaz dostluklarla bağ- geçerse yıkarak şimdiden asabını 
) .. l' h~ı· 'k bir iftihar mevzuudur. Bütün mernle- k dir İmza edil h d b r~y~ ~ucu "!e! r a a, atavı de buluyorum. Sergi heyetini tebrik terme te · ·en u ut ve Jı bulunan ve terakki yolunda birlikte ozuyor •• Anası ile babası da: 

bır ınsıyak gıbı ya,.yor bazı ka- eder, gezdiren memur ve alakadarlara keti tebrik ederim. mücrim iadesi ilfill .. mukaveleleri iki yürümek arzu eden iki memleket ara- - Hava alıyorlar, sinirlerini ııe 
lalarda... teşekkür etmeği vazife bilirim. Ankara, 

28 
( A.A ) - Bresner Zei· memleket dostluğunun en yüksek zih- sında hiçbir anlaşmazlık mevcut ol- srhhatlerini düzeltiyorlar .. 

K. ERGONEŞ Belçika sefiri şu sözleri söylemiştir: tung muhabiri beynelmilel kömür ser- niyetine dayandığını isbat ediyor. Bu rnadığını göstermiştir. Vay gidi İnsanlık vav .. 

Muğlada 
Tütün ekimi bu 

yıl fazladır 
Muğla 28 ( A.A ) - Hu yıl 

içinde tütün ekimi yüzde on 

beş yirmi nisbetinde fazladır. 
Büyük ekiciler geçen yıla göre 
ekimi azaltmışlar, buna karşı 
küçük ekiciler fazlalaştırmış
lardır. Bu yılki rekoltenin yedi 

buçuk Milyon olacağı umulu
yor. Havaların iyi gitmesinden 

Tütün kalitesinin çok yüksek 

ve nefis olacağı anlaşılıyor. 
Ekime önemle devam edilmek

tedir. Şimdiye kadar tütünün 
yüzde ellisi ekilmiştir. 

Vindsor 
Dükünün avukatı 
Bir muharrir aleyhinde 
hakaret davası açtı 

Londra, 27 (A.A) - Ro;ter 
Ajansının öğrendiğine göre 

Vındsor Dükünüıı avukatları 
Ailen ile Overey Taç giyme 

hakkında tefsirler isminde bir 
kitab yazan muharrir Geoffrey 

Dennis ile kitabın naşiri Vil

liam Heinemann aleyhinde ha

karet davası açmışlar ve :z,arar 

ve ziyan istemişlerdir. 

Avukat Allenin talebi üze-

rine kitab piyasadan toplat· 
hrılmıştır. 

Oldukça tanınmış bir muhar· 

_ Ben sergide gördüklerimden fev- gisi hakkında ihtisaslarını şöyle ifade TOKDIL 

etmektedir: G } M J hd.d" kalade mütehassis ve hayranlık duy- enera o anın te 1 1 
gulariyle meşbuum. Bu sergi benim Bu sergi belli başlı Avrupa sergile-
için hakiki bir revelasyon oldu. Bu rine laakal müsavidir. Dekorasyon ve 
sergiyi Türkiyenin esasen hayranı ol- sergicilik bakımından da birçoklarının 
duğum büyük terakki hamlelerinin bir çok üstünde ve muhakkak orijinalıdır. 
sembolü sayıyorum. Kömür sergisi Türkiyenin yarınkı ekonomisini yara
Türkiyenin istikbal ekonomisinde ve tacak olan iktısat vekili bu iş için de 

yalnız memleketi değil hatta Avrupa 
ölçüsünde kuvvetli elemanları Türk 

Bilbao şehri teslim 
olmazsa yakılacakmış umumi hayatında mühim · bir müessir 

olacağına, sergideki eşyanın cidden bü
yük bir bilgi ve anlatış metodiyle teş
hir edilmesi şahittir. Ben esasen bu 
memlekette gördüğüm büyük terakki 
hamlelerinin bu yeni örneği karşısında 
pek ınütehassisirn. Tekrar ediyorum. 
Bu sergi beni her türlü tahminim fev-

milletinin içinden çıkarmaya muvaffak Saint Jean de Luz, 2 7 (AA) - Va
olmuştur. tık beynelmilel sergiye kö- lans hükümeti harbiye nazın Delvayo-

nun dahili harbe bir nihayet verilmesi mür mevzuunun seçilmesi de çok ma-

mu~tur. General Molanın Biskaya cepw 
hesini yarılmış addetmekte olduğu ve 
bu eyaletin işgali çok kolaylaştığı söy
lenmektedir. nalıdır. Endüstrileşen genç Tüı-kiyenin ıçın tavassutta bulunulmasını temin 

maksadiy]e Hendayeye geldiği ve bir meseleyi ne kadar iyi kavradığı bilhas- · 
ecnebi diplomatla görüştüğüne dair bir 

Saint Jean de Luz, 2 7 (A.A) -Dip
l~matik mahfellerde öğrenildiğine gö
re general Mola Bask hükumetine Bil
bao şehri teslim olunmazsa tamamiy]e 
tahrip edileceğini bildirmiştir. 

sa bu jestte okunur. 

Italyan - Rumen anlaşması 

Yapılan istimzaçlar 
Bükreşte makes bulriıadı 

Bükreş, 28 (A.A) - Havas 
muhabiri" bildiriyor: 

ltalyanın Romaaya ile bir 

aa!aşma akdi içia yaptığı is

timzaçlar Bükreşte makes bul· 

mamışa benziyor. Mamafih 

ltalya Romanyada çok müsaid 

bir havadan istifade etmek

tedir. 

Salahiyettar Rumen mahafili 

Roınanya ile ltalya arasında 

müzakereler cereyan ettiğine 

dair ecnebi kayaaklardan çı
kan haberleri kat'i olarak tek· 
••••••••s••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
yeti başkitahetine mensuptur. 

Kitapta sabık kral Edvard ile 

etrafmdaki!er şiddetle tenkit 

zib etmektedir. Vakıa her iki 

taraf da birbirine karşı müsait 

temayüller göstermekte ise de 

Romanya ile ltalya arasında 

Italyan - Yugoslav anlaşmasına 
müşabih bir anlaşmanın yapıl

ması mevzuu bahis olamaz. 

Çüakü ltalya ile Yugoslavya 

arasında mevcut meselelerin 

hiçbi~isi Romanya ile ltalya 

11rasında mevcut değildir. Bi

naenaleyh günüa birinde ltal

yan Rumen mukavelesine 

müsbet bir şekli verilmek İcab 
ederse yapılacak anlaşma Ro

manyanın dostluk ve ittifakla

rına kat'yiyen halel getirmiye-

Nasyonalist Yadyo postasının verdiği 
haber salahiyettar makamlarca tekzip 
olunmaktadır. 

Hendaye, 2 7 (AA) - Royter ajı.n
eının muhabiri bildiriyor : 

Vitoriadan alınan bir habere göre 
Bask'lerin ricatt hezimete 'münkalip ol-

Cebelüttank, 2 7 (AA) - Greo
thope vapuru Landon Kruvazörünün 
himayesinde olarak bugün buradan ha
reket etmigtir. 

Amerikada mecburi askerlik onaylanmadı 

Halkın bunu harpçuyane 
ad·detmesindenkorkuldu 

Vaşington, 28 (A.A) - Par

lamento bütçe encümeni 

.rW.6,413,382 dolar olarak tesbit 

edilen 1938 senesi harbiye 

bütçesini tasdik etmiştir. 
Encümen Amerikanın müda

faa kuvvetlerinin hali hazırdaki 
vaziyeti dolayısile askeri tah

sisatı bilahare fazlalaştırmağa 
karar vermiştir. Pek fakirane 

techiz edilmiş olan or

duda pek az kamyon, tank ve 

tayyare topu vardır • . 
I:' .... ,.. .. •e "..I_. lıarn 

kazançlarını ilga eden ve harp 
vukuunda Reisicümhura bütün 
sanayi mamulatını müsadere 
etmek salahiyetini veren kanun 

layihasını da tasdik etmiştir. 
Encümen 21 yaşından 31 ya

şına kadar bütün erkeklerin 

silah altına alınması hakkında
ki maddeyi kabul etmemiştir. 
Çünkü efkarı umumiye bilhassa 

bu maddeyi tenkit etmekte ve 
Avrupalıların mecburi hizmet 

tesisini harpcüyane bir hareket 
telakki etmelerinden korkmak• 
tadır. 

Alman jeplini 
lsviçre toprağı 
Uzerinde uçtu 

Bern, 27 ( ö.R ) - İsviçrede bazı 

askeri manevralar yapılmakta iken bir 
Alman zeplini İsviçre toprağında ma
nevraların yapıldığı saha üzerinde uça· 
rak 150 metreye kadar alçalmıştır 
Evvelce de tekerrür etmiş olan bu M
dise fena bir tesir yapnnş ve bazı ga
zeteler. tarafından bu nümayiş şiddetle 
tenkit edilmiştir. 

Bn. Madelen 
Kızının ölümünden 

mes'ul mudur? 
Turanda küçük kızı Sofinin 

dikkatsizlik neticesi denizde 

boğularak ölümüne sebebiyet 

vermekle maznun, Kamil Kers

pi karısı Bu. Madelen hakkın· 
daki muhakemeye devam edil
miştir. 

Madelenin annesinin evinde 

çalışan aşçı Cemal oğlu Mus

tafa bulunamamıştır. Yalnız 
Mustafanın istintaktaki ifadesi 

okunmuştur. Bunda deniliyor ki: 

- Maclelen mutbakta köfte pi

şiriyordu. Çocukların üçü de ya

nında idiler, bir aralık iki çocuk 

içeri girdi. Sofi de Madelenin 

yanında idi. Madelen beni biı 

şey almağa gönderdi. Avdetle 

evde müthiş bir telaşla karşı

laştım. Çocuk boğulmuş. Ben 

; •oğulduğunu görmedim. 

Muhakeme, müddeiumuminİE 
mütalaasını serdetmesi ıçın 

baııka bir ııüne bırakılmıstır. 

' •• 



!ahife 4 

ORMANLARIMIZIN KORUNMASI iÇiN -
Bir askeri koruma 
teşkilatı hazırlanıyor 

Yeni proje Kamutayda görüşülüyor 

Şark demiryolları hakkında 

Sayın Başvekil Kamutayda çok 
alkışlanan beyanatta bulundular 

Samsunda 
TUtUn piyasası 
çok hararetlldlr 

Samsun, 28 (A.A) - Tütün 
piyasası hararetJidir. Samsun 

merkezinde görmezler 35 ku
ruşa kadar mahsul de üçyüz 

''Arkadaşlarımın başardıkları işlerin iyi tarafları kuruşa kadar ınuameıe gör-
Kamu.tay bugii.nkii toplantısında askeri arman koruma teşkildtı hakkın- } b müştür. 

O ar n ' l t f 1 e ı· m d · ······ ............... ··· ······· .......... . daki kanun pro:jesini görü.şm.eğe başlıyacaktır. Bu proje ile orman konı.ma 0 1 f meS U ara arı D Jr ve bu memleket için lüzumlu ve faideU 

vazifesi askeri kıt'alara verilmektedir. Bu kıt'alar, koruma vazifelerine ha~ _ Baf taralı birinci aahilede _ Bugünkü mevzular Ü%erinde 0 zaman 

1 

memesini bu münasebetle mevzuu hah- olan bu hattı satın almalıdı~. l~i üç s.~
lel gelmemek şartiyle asken usullere göre teşkil, talim ve te1"biye edilir· bir netice midir ? Mesul olan vekil bu- da çok münakaşa geçti. Satın alma hu- setmek isterim. . ne daha beklemekten hattın uzerınde vu

ler. Ziraat bakanlığına bağlı ve tüm kumandanı sal8.hiyetini haiz bir or- nu müdafaa ediyor. Ve bunu müdafaa susunda sarahat yoktur. Niçin yoktur.. Kezalik §irketler haldı:ında burada bir 1 cuda gelecek tahribatla daha fazla za

man gen.et kıı:mandanltğı kurulmaktadıT. Ormanların genişlik ve ehemmi- ederken tabii olarak mukavelenin isti- Elbette bu mukavelede atiycn .atın al- çok aözler söylenmiştir. ŞiTketlere şöy- \ rarlı olacağız neticesine vardık. Çünkü 
11etine giire alay veya müstakil tabur veyıı bölük h.alinde kurulacak olan nat ettiği müteaddit mukavelelere ve ma ihtimalini düşünerek bir takım hü- le yaptık, böyle yapacağJz denildi. §irket gideceğim diye buraya fazla pa• 
bu kıt'alar bu kumandanlık emrine verilmektedir. bütün bir tarihe işaret ediyor. Tabü bi- kürnler koymak iyi olacaktı. Niçin ko- MANA çIKA.RMAMAU ra sarfebnemiştir. Ve etmiyecektir. Bu 

Orman koruma genel kumandalığı ğınca tespit edilecek usullere göre yapı- zim zamanımızda yapılmış olan ilk mu- nulmamış} Ak.la mı gelmemiş} B. Re- Arkadaşlar, Hepimiz size kar~ mesul beteri ve tabii bir hadisedir. Bir gün 
tnemleket müdalauı, askeri talim ve lacaktar. kavele 929 mukavelesidir. cebin notu bu işte emek sarfedildiğini mevkideyiz. Hepimizin vaziyeti, hükü- eline geçecek olan bir mala devletin bir 
terbiye, seferberlik iflerincle doğrudan Erbaşlar ve onbaıılar, altı ay fiili 1 929 mukavelesinde eksik olan mad- göstermektedir. Biz mukavelede ileride metin vaziyeti, şirketlerin vaziyeti ka- in evvel alması onun daha ziyade tah
doğruya Genel Karmaya, subay ve u- hizmet yapmış olan orman koruma kıt- delere işaret etmek bugiln alınan neti- satın alma ihtimaline karşı devlete mü- nunlarla. hükümlerle bağlıdır. Bizim rip olunmaması için faidelidiT. Demek 
keri memudariyle erat ve silüı ikmali alarmdan liyakat gösteren erler koruma 1 eeyi kıymetlendinnek için bir vasıta sait olacak hükümler koymağa çalışını- bu mevzuda aöylediklerimiz kanunların ki bunun satın alınmasında mali noktai 
hususlarında Milli: Müdafaa 8-ekanlıiı· alay kumandanları veya müstakil tabur addolunabilir. Bunu eski Nafıa Vekili 1 şız. Sonra hukuk müşaviri ile konuşan devlete verdiği hakkı hulus ile takip ede- nazardan da faidemiz vardır. 
aa bağlı bulmırmktadır. kumandanları tarafından imtihan edile- Recep Peker izaha muhtaç addederek Nafıa vekili gelmiş ve demiş ki : ceğimizden ibaretti. Bu vazifemizdir.O Arkadaşlar, Avrupa bududundan ta 

ASIL V AZlFE rek onbaşı seçüecektirler. Orman koru- o da eski mukavelenin kabili istihsal olan - Emek sarfettik. Şimdi satın alma şirketlerden de mukavele ile bağlı ol- Türkiyenin öteki hududuna kadar gi .. 
Orman koruma lat' alarmın asıl vazi- ma kıt' aları içinde erbaşılığa terfi. ordu- en iyi bir netice olduğunu izah etmeğe hususunda bir hüküm koymağa kalkış- duldan vazifelerini yapmalannı takip den ıimendiferin sahn alma meselesi te

f deri ormanlara korumakbr. Ancak bu daki esaslara göre orman koruma alay. çalışb. sak devlet aleyhine bir neticeye mün- edeceğiz. Yani biz ve onlar umumt ve eadüfen B. Ali Çetin.kayanın B .• l met 
kıt'alar bulundukları yerlerdeki orman lan içinde hazırlanacak ve genel kuman- Zannediyorum ki her iki arkadaşımı- cer olabilir. O halde satın alma nok· hususi hükümlerle bağhyu:. Ali Çetin- lnönünün, B. Recep Pekerin kendi ma• 
mevzuu vesilesiyle ayaklanacak.lan em- danlık tarafından tasdik olunacaktır. zın esas noktada hakkı vardır. Biri di- tasından bugün devlete müsait hüküm- kaya arkadqımızm şirketler hakkındaki rifeti olarak yapılabilmiıı bir eser ol-
niyet işlerinden dolayı lç Bakanlıktan Orman koruma erleri altl aylık ta- ğerinin işini hafif görmüpe veya bu ma- ler koymağa imkan görülmiyor. Umu- siyasetimize ait olan sözlerinden fazla maktan çok daha büyük birşeydir. (Bra· 
da emir alabileceklerdir. lim ve terbiyeleri aıra.sınada her türlü nada telakki edilecek. bir söz kaçırmışsa mi ahkam dahilinde kalarak devletin bir mana çıkarmamanızı rica ederim; •• vo sesleri) 

Orman koruma kıt'alaAnın kurulu• masraflan orman genel direktörlüğü bir hata etmiııtir. O da o biri de her iki- esas hakkından istifade ederek sabn al- (Bravo sesleri, alkışlar.) Anadolu hattı için devletler Türkiye· 
ıunda askeri teşkilat esastır. Ancak ku- bütçesinden verilmek üzere askeri er- si de hata etm.İ1 olabilir. ma meselesini başka bir zaman ileri sür- Hepimiz mukavelelerin ahkamı daire· nin eline geçmesin diye hayli aiyaai ted~ 
mandanlık karargahı. k1t"alann teşkilatı, ler gibi maaş alırlar, giydirilir ve yediri- Hakikat şudur : rnek yolunu derpiıı edelim. Bu makul ha- sindeyiz. Bütün bu mUnakaşalar 937 birler almışlar ve Adana mıntakasında 
kuıuluşu ve kadroları ihtiyaca göre mil- lirler. Orman koruma kıt'alarına dahil ol· 929 mukavelesi o şerait altın<la is- reketi görmemek haksızlıktrr. mukavelesinin meclisin tasdikine arzo- bulunan bütün hath satın aldığımız za-
U müdafaa ve ziraat bakanlıkları tara- duktan sonra, ilk alh aylık hizmetten tihsali kabil olan azami bir neticedir.. 13 ONCO MADDE lunması münasebetiyle geliyor. Naatl j man bunu elde etmek iç~n pe·~-ç~k zor• 
fmdan beraberce tanzim ve tespit oluna- sonra iskan ve ilbas ile askeri tayinler Bu mukavele 927 de Meclise verilmit- 13 üncü madde için arkadaşlar arasın• 929 mukavelesinin münakaşası bir gün lulı:lar çıkmıştır. Parayı odedıgımız hal-
cakhr. Orman koruma kıt'alannın kuru- ve Yem kanununa göre yapılacak iaşe~ tir. 927 daha bizim Anadolu hattını da: Bu madde aatm alma hakkını veri- B. M. Meclisini ve efkarı umumiyeyi de bunu filen İşgal edebilmek için bü .. 
luşu, Genel kurmayın mütalaası alınarak den başka çavuı:ılar, on beş, onbaşılar dahi satın almadığuruz bir zamandır .• yor: Veya vermiyor, gibi münakaşalar işgal etti ise 937 mukavelesinin de bir yük güçlüklerle karşılaııtık. Nihayet Şark 
ormanların muhafazası esasına göre Zi- on ve her ere beş lira maaş verilecektir. Hiçbir hattı aatın almamışız, bir ıirketle geçti. Bizim kanaatimizce on üçüncü gün B. M. Meclisinde birçok zevkli ve hattı kalmıştı. Cümhuriyetin on üç, on 
~aat bakanlığınca yapılacaktır. Orman koruma kıt' alarma verilecek temas etmemişiz, henili; girketlerle Lo- madde üzerinde satın almadan bahso· hararetli münakaııalara mevzu olması dördüncü senelerinde büyük münakaşa-

Orman koruma umum kumandanı ile subay, memur, gedikli erbaş, on- zan muahedesinin mecburi mütemmimi lunması bizim için meseleyi tekrar mev- mümkündür. lardan sonra hunu da tahakkuk ettir• 
alay, bölük Ye talüm kumandanları or- başı ve erlerin geli.ıı, gidiş ve ~ahla- olan readaptaayon ahkamını tatbik et- zuu bahsetmeğe imün verir. Bunu ka· Gerek Recep Pekerin ve gerek Ali miş bulunuyoruz. Demek b~tan niha
duda alakaları baki kalmak ve en çok rı, maaşlan ve her türlü kanuni masraf- mek istiyoruz. 92 7 henüz Düyunu umu- bul etmemek zühuldür. Satın almağı ile- Çetinkayanın vücuda getirdikleri işlerin yete kadar büyük bir ana demir tama-
3 sene hizmet etmek suretiyle lat'a vazi- lan orman genel direktörlüğü bütçesin- mİye meselesinin ki.milen açı.it olduğu ride fU şerait altında yapacağız: gibi iyi tarafları arkada_1larımın, amma meaul miyle devletin eline geçmesi Cümhuri· 
yeti mü.ait olanlardan Milli Müdafaa ba- den verilecektir. bir zamandır. Yani Düyunu uınumiyenin bir hüküm konmaman B. Ali Çetink.a- taraflarına iştirak ederim. Ve onlardan yetin ilk yılından beri takip olunan si-
kanlığınca seçilirler ve tayin olunurlar.. Erlerle onbaşı ve onbaşılardan iki altın esası üzerine tediye olunması ve yaya hak veriyor ki sarahat yoktur. daha evvel gelirim. (Şiddetli ve sürek- yasetin B. M. Meclisi ve onun icra kuv-
Bu kıt' alara verilecek gönüllü erbaglar huçuk senelik fiili hizmetlerini bitirdik- bizim noktai nazarlanmızca kağıt para B. Recep Pekerin aöylediği ; li alkışlar, Bravo sesleri) vetlerinin ıuurla ve isabetle takip ettik• 
<la Milli Müdafaa bakanlığınca temin ~n sonra orman teııkilitına ginneğe ta- üzerinden tediye olunması münakaşası, Biz o zaman frank meselesini kağıt Size 9 3 7 mukavelesinde bizi ileride leri bizi istikbalde (Bizi dediğim zaman 
olunacaktır. Milli Müdafaa bakanlığı ta- lip olanlar kadronun müsaadesine ve 928 mukavelesiyle daha ilk neticesine para üzerinden hesap ederiz. demişiz .• nasıl tenkit edeceklerini görmiyor olma- hem siyaset sahasında tamamiyle tasdik 
rafından orman koruma kıt"alanna ve- ehliyetlerine göre orman itlerinde kul- VarJnllDllftı. Bu ıerait altında 927 de Onlar da altın üzerinden demi§ler. On- dığıını aynca arzetmek isterim. 937 mu- ve teslim edilmesi neticesinde alınmıı-
rilen subaylann hizmet müddeti içindeki !anılacaklardır. mukavele Meclise sevkolunmuırur.Mec- lar demi§ ki : Siz bu hattı şu zamana kavelesini pahala alıyoruz. Bunu istikba] br. 
sicilleri ordu sicili talimatnamesine göre Askeri orman koruma kıt"alanom ku- lia bunu tetkik etmiştir, denilemez. Bu kadar satın alamazsınız. Biz demiı:ıiz ki: bize söyliyecektir. 937 mukavelesini ge- Şimdi bu son hattın uçsuz kalan Şark 
orman umum kuınandanlığı tarafından rulduğu me.lıallerde mevcut orman mu- mukavele meclisten 929 da çıktı. Mec- imtiyaz müddeti ıu zamanda bitecektir. rek bunca senelik tecrübemize ve gerek- demiryollarının da bir an evvel devle
ve orman umum kumandanının sicili de hafaza memurları orman mesaha memu- liste iki aene kaldı. Bugiln mütalaalariyle Biz bunu satın alabiliriz. se diğer hatlara nisbetle aıkı bir surette 1 tin eline geçmesi teahhürü caiz olmayan 
Ziraat bakanlığı tarafından tutulacak- ru unvanını alacakbr. bizi pek müstefit eden arkadaşlarımın Her iki taraf bunları kabul etmemit~ mukayese edecek müstakbel hesapçı bu bir vazifedir. Bunu ele almaktaki faide 
tır. Orman koruma kıt'alannm silahlan hepsi o zaman bu mukavele üzerinde tir. Fakat nasıl ayrılacağız. Ayrılırken hattı bizim pahalı aldığımızı :;yliyecek- diğer bütün mülahazaların üstündedir .• 

Bu aicillerin birer nüshuı da Milli ve cephanesi Milli Müdafaa Bakanlı- çalışmııı olacaklardı. Ve fikir söyliyebi- hiç bahsebnemek bizim teklifin reddi tir. Bu hat askeri ve siyasi noktai nazardan 
Müdafaa bakanlığına verilecektir. ğmca, diğer cihaz ve malzemeleri de lecek mühim makamlarda bulunuyorlar- mi ) Onların tek.lifinin reddi mi> Mahi- Arkada§lar, sermayeye, faize mali hususi bir ehemmiyeti haizdir. Bu söz• 

Orman koruma kıfalanndaki subay- orman genel direktörlüğüııc temin olu- dı. Geniş mikyasta vazifedardılar. yetinde telakki olunacak? hususlara mesela yüzde yedi yerine leri biz iatilı:.balde (Bizi cled.iğim zam.an 

farın ve gedikli erbaşıların maaşlan,ter- nacaktır. B. Ali Çetinkaya Parti grubu şefi ve DEVLETIN HAKKI yüzde beş faiz gibi bir takım notlar var- sırf kendimi kasdediyorum) yapılan bu 
fi, istifa ve tekaütlükleri ordudaki em- Orman koruma kıt" alannın kurulu- bütçe encümeninde idi. iki sene zarfın- Hukukçuların tedbirleri çoktur. Ni- dır ki bir münekkit bu kadar tecrübeler- mukavelenin zaif tarafları için tenkit 
salleri gibidir. Bunlarla erbaş, onbaşı ve şunda ilk defaya mahsus olmak Ü%ere da tetkik etmek için elbette vakit bul- hayet hukukçular her iki tarafın bu söz- den sonra bunu ismet lnönü hükümeti lütfunda bulunacak nesillere cevap ol

ı.. ~rlerin maaş ve tahsisatlan orman ge- ordunun ve jandarmanın altı ay, ve biT muştur. Kayseri saylavı Hasan Ferit Na- lerini mevzuu bahsettikten sonra bir ne- nasıl yapmış diye söyliyecektir. mak üzere söyliyoruın. Kendilerinin batı· 
1~.!. direktörlüğü bütçesinden verilecek- sene talim görmÜ§ erlerinden faydala- fıa encümeninde hadır. Şu kadar sene ticeye varılmadan ayrılmanın her iki Bugün arkadaşımın verdiği izahattan nna gelebilecek daha iyi ve daha et-
tir. nılır. Kadro ihtiyacma. göre altı ayda Şark timendiferlerinde hukuk müşavir- taraf aleyhine bir mana çıkarmaması da gördünüz ki 9 3 7 mukavelesi uzun bir raflı neler varsa bunların hepsini görme-

YETiŞTIRME 1ŞLER1 bir yapılacak her celpte kadronun beı· liği yaptıktan sonra gelmiştir. Bu mese- için iki tarafm noktai nazannı kaydet· maziden gelmektedir. 1stikbalin tenkit ğe çall§tık. Ve eski mukavelelerde ba· 
Orman koruma kıt"alarının talim ve te biri temin edilecek ve kadro tamam- le üzerinde hizmet edecek vaziyette idi. mişlerdir.Bizim noktai nazarımız o de- edeceği bir nokta da şudur : na taallUk eden noktalardan anlaşılıyor 

terbiyeleri şu tarzda yapılacaktır : landıktan sonra ordudan talimli erler Mithat Aydın bütçe encümeninde rnaz- mektir ki; Devlet ileride satın alma iki vekil arasındaki münakaşalardan ki vazife haricinde bulunduğumuz yer-
A - Subayların talim ve terbiyesi, alınmayacaktır. bata muharriri idi. Bay Salih Vahitle be- hakkınl muhafaza eder. Ve onu mev- 937 mukavelesinin her iki vekil tara-ılerde de arkadaşlarımızın hizmetine da-

ormanlardaki asıl vazifelerini bozmıya- Proje neşri tarihinden yürürlüğ~ raber bu meseleyi tetkik etmek ıçın zuu bahsederken frank hususu ortaya çı- fından ayni şekilde ve iyi bir surette ima hazır bulunduk. Bütün bu şerait bir 
cak şekilde ve mümkün olduğu kadar girecek ve Milli Müdafaa Bakanlığı aynca memur edilmişlerdir. Raporları karsa ondan altın meselesi kabul edil- anlaşılmış olduğu efkarı umumiye naza- araya getirildikten sonra hulôsiyle, sıd
ordudaki usuJlere göre yapılacaktır. ile Ziraat Bakanlığı tarafından tatbik vardır. miyerek diğer bir mevzu üzerinde cevap nnda müphem, şüpheli kalmıştır. kiyle nasıl 929 mukavelesinin çıkması-

B - Orman koruma eratı ilk altı ay- edilecektir. Bu arkadaşlar ve biz çok şükür ha- vermek hakkını muhafaza ediyor. Her ikisinin anlamadığı bir takım nı büyük meclise teklif etmişsek 9 3 7 
lık hizmetlerini Ziraat bakanlığınca ge- ...... •••••u•uuunn•• ................ yattayız. Senelerce tetkik etmiş bulunu- DEVLETiN HAKKI KUVVETLIDIR yerler var. Ve tamamiyle anlamadıkla- mukavelesinin tasdik olunmasını, Şark 
nel kurmayın mütalaası alınarak kuru- Ech o de p a ri s yoruz. o ıerait altında B. M. Meclisine Bunlar hukuk müşavirleri tarafından n halde o mukaveleye istinaden yine gimendifer hatbnın devlet eline geçme-
lacak talimgahlarda yapmak suretiyle eski mukavelenin kabili istihsal bir ne- tabiatiyle alınan tedbirlerdir. müzakere idare olunmuştur. Bu şartlar sini bu memleketin menfaatine muvafık 
askeri ve mesleki talim ve terbiyeye ta- GUIUnç bir iddia ortaya tice olduğunu söylemiııtik. B.Reeep Peker mülahazatıru söyler- altında tam ve iyi neticelerin alındığı iyi bir iş addediyoruz. Muvaffakıyet B. 
bi tutulacaklardır. almt,tlr MUKAVELE NANKöRDUR ken devletin hakkı hükümranisine isti- daima münakaı:ıa götürür. istikbalin bu M. Meclisinin olacaktır. Bunu tasvip bu-

C - Orman koruma kıt'alannda va- Roma, 27 (Ö.R) _ Ecli.9 de Arkadaşlar, mukavele denilen şey naden rasa hakkı gibi zaif bir noktadan suallerine cevap veriyorum:. yurmanızı rica ederim. 
ıtifenin m~saadesi nisbetinde askeri ta~ Paris" gazetesi Naun ıehri çok nankör bir§eydir. imzasından bir fazla bu nokta üzerinde ısrar etti. Söy- Biz: 937 mukavelesini her ıeklinde Arkadaşlar, ümit ederim ki bütün bu 
lim ve terbiyenin devamına da dik.kat ( • • dakika evvel ya imz.a ediliyor veya kay- lemeğe mecburum ki devletin hakkı hü- satın alma hakkı vardır, yoktur. Frank münakaşalar efkarı umurniyede mese-

nasyonal sosya partısı tara-
olunacakm. boluyor dendiği zaman bin müşkülatla kümranisine istinat eden esas satın al- altındır veya kağıtbr taraflarını bilerek lenin etraflı tetkik olunarak B. M. Mec-

Ç - Yalnız talim ve terbiye bakımın- fındao ele geçirilen bazı vesi• elde edilen neticenin kaybolmasını iste- ma hakkı zaif bir hak değildir. Belki takip ettik. Bütün mütalaaları kıymetle-! !isinde huzurla karar verildiği hakkında 
aan Kor ve Or kumandanları, mınta- kaları neşrediyor. Bunlardan miyecek çokluk bulunabilir. lmzasmdan bütün hakların üstünde gelen bir hak- ri derecesinde gözönüne aldık Netice I yeni bir teminat neşesi husule getirsin .. 
kalan içindeki orman koruma kıt"aları- Komioteroin Fransada, lspan- bir saat sonra da yüzüne bakılmaz bir br.. olarak vardığımız karar Şark şimendi- Ve büyük meclisin hafızasında bütün bu 
nı teftiş edebileceklerdir. yada olduğu gibi, bir komüni~t şeydir. Çünkü birçok kabili istihsal gÖ· Onu\\ için hararetli münakaşalar es· fer hattuun size teklif ettiğimiz anlaşma münakaşadan eğlenceli bir hatıra kalsın. 

D - Orman koruma kıt'alan,.;ın mes- ihtilali hazırlamak fikrinde ol• rülen şeyler istihsal olunmamıııtır. ,(AJ- nasında tasavvur ettiğimiz manalardan neticesinde alınmasının faidesi vardır.. (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli al· 
ldti talim ve terbiyesi Ziraat bakanlı- duğu neticesi çıkmaktadır. kışlar) daha ileri gelen sözlerin mübalaga edil- Devlet bunca sene teahhür etmiş olan kışlar.) 

Aşk ve macera Romanı Tefrika No. '19 ... Gelmemde bir mahzur var mı?. - Sadece bu hatıra kaldı!.. . - Doğru ... İngilizlerin techizatı çok rader. Balkandan tut ... Kafkasa kadar. 
Sert bakıılı olmakla beraber kuman- kuvvetli ... Fakat general Towsent epey- Hasan birdenbire Lemanı hatırladı .. 

• 
İngilizceden adapte eden : VEDAT A. UZUNDOST 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Binanın İçindeki kapı levhalannın ü- Burma bıyıklı bir mülazim ... Hiç vur-

zerinde gözlerimizi dolaştırıyoruz. Bir madan giren bu sivile tereddütlü göz • 
kaç tanesine göz attıktan aonra c ..• kol lerle bakıyor ... 
oıdu kumandanh~'l» levhasını taşıyan - Mülazim. . . Ben istihbarat tefi 
kapının önünde Hasan duruyor. Önünün binbaşl Hasan'ıml. Derhal kwnandanı 
iliklenip iliklenmediğine itina ile bakarak göreceğim r 
kapıdaki süngülü askere doğru yaklqı· Bu konuşma arasında ayağa kalkan 
yor. . mülazim cevap veriyor: 

- Oğlum kumandan İçeride mi? - Baş üstüne binbaşun. PA§a ile te· 
- Meşgul.. . lefonda görüşünüz ... 
Hasan bir lahze tereddüt ediyor... Dahili santralı açıyor: 

Fakat yine nefere soruyor... Allo .. . Kumandanı veriniz . .• 
- Sen içeri giremez misin? 
Asker elini kaldırarak soldaki odayı 

gfüıteriyor : 

- Yaver orada ona bir danı§ ..• 
Hasan dönüyor ve soğukkanhlığıru mu

hafaza ederek nöbetçinin gösterdiği ta-

Pa~ istihbarat şefi binbaş.ı Haaan 
bey siı:i görmek istiyor ... 

Mikrofonu ona veriyor: 
- Buyurun binbaşım ••• 
Hasan ahizeyi alıyor: 

Baş üstüne .•• 
Tele fonu yerine koyuyor ve mtilaz.ime 

dönerek: 
- Mülhim efendi ... Beni kumanda-

na götürünüz ••• 

dan epeyco nekre: ce yılmıg gibi dedi... Yüzünde hafif bir heyecan belirdi ... 
- Eh •.. Bir hatıra da kalmazsa... - Binbaşım . .• Siz hangi sene mek- - Bana bir mektup var mı? 

Kahramanlığın ne manası kalır... tebi Harbiyeden çıktınız!. - Vallahi belki ak'iam postasında 
Binbaşı susuyor. Esmer zabiti, tanı - - 1902 de... Erkamharbiyeden çıkar ... Yeni bir şey yok ... 

imak istiyor... 1905 te... ikisi de sustular ... Turgutu bilmiyoruz 

- Başüstüne binbaşım .•• 
Kalkıyorlar... Ye kumandanın 

f Paşa : - Deseneki sen bizim Hasansın . • . amma Hasanın içini bir hüzün kaplamt'ıf• 

kapi- - Yüzba§ı bey sae odanızi göster - Beni tanıyamadm mı? tı. Sigarasının dumanlarını tavana doğru 
sına geJiyorlar: 

- Buyurun binbaşım ••• 
Nöbetçi afallıyor ve yüzü sararıp bo

.zararak resmi tazim alıyor .•• 
Hasan kapıdan içeri giriyor ..• 
Biraz evvel kapıda gördüğü esmer za

bit ve paşa oradalar. Sert bakıılı kuman
dan gelenin elini sıkıyor ve yanındaki 
zabite takdim ediyor: 

- Şefiniz erkanıharp binb8§tsı Hasan 
Sonra Hasa na dönüyor: 

sinler ... Diyor. - Vallahi tanıyacağım amma ..• Bir halkalandırarak dakikalan sükute boğu-
Sonra gözlerini duvardaki haritada türlü hatırlayamıyorum ..• Ben de... yordu. 

dolaştırarak devam ediyor: - Yahu 92 Turgut... On sene Yine sükutu Turgut bozdu : 
- Zannedersem burada çok kalaml- amma birbirimizi unutturdu... Hemen - Daha ne var ne yok> 

yacakamız • .• Moskovaya gitmek mecbu- hemen günlerimiz beraber geçerdi.. . - Bizde ne olacak. . . Son günlerde 
riyeti var ... Filhakika .. , Yahu... uyuşup kaldik ... 

- Belki paga hazretleri ... Bizim va- Haşan hatırlıyordu ... Sınıf ve sıra ar- - Rusyada karışıklık genişliyor muş. 
zife belli olmaz... kadaşı Turgut ta Kuleliden beraberdi- - Deseneki kumandan onu ihsas et-

Susuyorlar ..• Ve bir saniye sükutu mü ler ... Çok eyi iki arkadaştılar... tinnek istedi ... Galiba Almanların gözü 
teakip her iki zahitte paganın önünde - Hayret! doymadı ... Fıuattan İstifadeye kalka -
reami tazimi iyfa ederek kapıdan çıkı • Diyor yüzbaşı Turgut. Seneler amma yorlar ... 

- Muavininiz erkanıharp yüzbqıaı yorlar. çabuk geçti... - Zafere doyulur mu? 
Turgut ... Oturunuz oğlum ... 

Oturuyorlar. . • Yine paşa konuşuyor: 
- Bağdat cephesindeki yük.sek me· 

sainizi öğrendim ... 
- Teveccühünüz ..• Ben yalnız va-

ziJemi yaptım ..• 
Elinin birisini uzatıyor ..• Bu elin üze~ 

rinde ve üst kısmında bilekten tehadet 

Yüzbaşı arkada binbaşı önde... - Hiçte birbirimizle karşılaıımadık... Hasan deminki düşüncelerden a,yrJ. 
- Nasıl işler çok mu yüzbaşım. .. Sen Çanakkaleye geçmedin mi} mak ister gibi poletikanın kum fehefe-
- Bilmem amma binbaşım ..• Lav- - Hayır ... Hep Şark cephesinde do- sine dalmıştı} 

rence buraya hiç gelmiyor. O sadece }aştım ... lki ay evvel buraya gönderdi- - Kim bilir ... 
Arapları kışkırtmakta... ler... - Doğru.· · 

- Öyle... Odalarına girdiler ... Yüzbaşı Turgut Bu sırada gelen kahveleri dalgın dal-
- Gutülamarede ne kadar esir alın- zile basarak iki kahve ısmarladı ... Tütün gın içmeğe koyuldular. · · 

mışh} paketini Hasana uzath. .• Turgut : 
Onbeı bin kadar var... Değiımipin be Hasan... Fakat - Haydi Hasan ... Çıkalım .•• Sana ve orta parmak arasına kadar varan h.e-

---~"-....._....__.._ ..... __ -:,. ______ -.lı._~_...._~----..a..--.a..ı,__ __ .:_L,.._~-__..,..L.....l!!..1--.-L...:.--l...:--.-...ı...~.L~-..A.lll.i;"•.iı.i"--.h" di or. Rusların votkasını içireyim ..• 
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Belçikanın asıl endişesi 
Milletler cemiyeti paktının 16 ıncı 
maddesinin hükmünden kurtulmaktı 

Tahmınler 
Edenin Brüksel 
görüşmeleri 

Belçlka - Almanya ara
sında göru,melare 

yol açacag 

Hind~standa 
Büyük qir hadiseden 
endişe ediliyormuş 

Milliyetçi kon,gre cezri kararlar aldı 
Allahabadda vaziyet sakinmiş ..• 

Roma, 27 (Ö.R) - Hindistan kendi
sine verilmek istenilen yeni idare şek· 
!ini kabul etmemiştir. Hartal, Milll 
kongrenin artık bu vaziyete bir son 
vermesini istiyor. Hindistan rgeç bü· 
yiik bir hadise çıkarııÇaklır, deniliyor. 

tülU ve hararetli geçiyor.Milli cereyan 
!arı yakından takip eden parti lngilte
reden hak ve m\i$avat istiyor. 

lngi.m ııazetQ] rine göre Müslüman· 
!ar bütün bu iwmara iştirak etmiyor· 
lar. Bu iliharl11dır ki Bomhaydan yük· 
selen s sler, mesela Ahmetahadda yok
tur. Grev durmuş gibidir. Yavaş yav;q 
m~azalar açılıyor, çarşıda işler baş-

Brüksel görüşmeleri bu hususun tasrihine hizmet etti 
Londra, 27 ( A.A ) - Umumiyet iti· 

bariy le gazeteler Eden • Van Zeeland 
Spaak görüşmelerinde Belçikanın bi
taraflığını teyit hahsında Almanya ta
rafından yapılan teklifin mevzuu bahs 
olduğunu bildirmektedir. 

PARIS, 26 (ö.R) - cFigaro> ga· 
zeteMnin yazdığına göre B. Edenin Brük
sel ziyareti Milleder Cemiyeti pakbnın 
on altıncı maddesinin üçüncü fıluasına 

karşı Bclçikanın vaziyetini tasrihe hizmet 
etmiştir. Bu madde Milletler Cemiyeti 
tarafından tecavüz kurbanı olduğuna 

kar verilecek bir devlete yudım için 
diğerlerinin topralr..larından geçit verme
leri hakkındadır. Belçika için hu mad· 
denin tatbiki, muhtemel bir Alman ta~ 

arruzunu karşılamak üzere Fransız ve 

lngiliz ordularına geçit vermesi demek· 

tir. Tabüdir ki Belçika böyle bir fıkra· 
yı kolay kolay kabul edemez. Bu sebep• 
le B. Van 7 ••land B. Eden nezdinde 
müdafaa ettiği tez şudur : 

Belçika bu maddenin kendi arazisine 
tatbikini kabul edemez. Meseleyi Mil· 
!etler Cemiyetine arzedecektir. Bu mü
esseee de Belçika hakkında hu madde
nin tadili lazım gelip gelmediğine ka· 
rar verecektir. Milletler Cemiyetinin ve-

inldıaf etmektedir. 
•E':selsiyor> gazetesi ise Belçikanın 

şimdi Fransa ve lngiltereden elde ettiği 

teminata benzer• bir takım teminatı Al
manyadan beklediğini, faltat daha çok 
zaman bek1emeğe mecbur k.almaıırun 

muhtemel olduğunu kaydediyor. Zira bu 
yolda açılacak müzakereler çok dikenli 
olacaktır. Almanya Milletler Cemiyeti 

haricinde müzakere etmek ve Be1çikaya 
kar!lllıklı muahedeye müstenit bir hita· 
raflık tahmil etmek istiyecektir ki bunu 

Brüksel hükümetinin kabul etmesine im
kan yoktur. 

cOrdre> gazetesine göre, yeni bir Lo
karno paktJnın akdi için girişilecek mÜ· 
zakereler bir hayli uzıyacaktır. Çünkü 

Berlin ve Roma Milletler Cemiyetine 
ne kadar ha.sun iseler Pari.s ve Londra 

B. Eden 'bilakis hu müesseseye o derece bağlı· 
r~i;i bu. karar istinafsız ola~aktır. Gö- ~ırlar. B~ ~lı fikir ~tilafı herıeyi teh· 
rüluyor ki hu bakımdan vazıyet çabuk Iikeye duıurecek mahiyettedir. 

Morning Post ayrıca diyor ki: 
Ayni zamanda karışıklık ihtimallerin

de lngiliz - Fransız garantisinin işleye
bilmesi hakkındaki plA.nlar da tesbit e
dilmiş bulunmaktadır.Bu p!Anların esa
sında !Uzumu takdirinde İngiliz kuvvet
lerine hava üssü vazifesini görecek olan 
Belçika tayyare meydanlarının vaziyeti 
vardır. Ayrıca bu meydanların miktarı· 
nm da fazlalaştırılması düşünülmekte

dir. 
Times diyor ki: 

Filvaki Hint milliy tçUeri kongri>ıtlıı 

cezri kararlar vermediii takdird.. bü
yük bir hareket yapacaklarını ihsas 
ediyorlar. Kongrenin her celsesi gürül· lıyor. 

On dört Mayıs tarihinde 

lngiliz imparatorluk 
konferansı toplanıyor 
Müdafaa işleri tetkik olunacak 

Belçikanın bitaraflığı halısında Al
manyanın da Fransa ve İngiltere gibi - Baş tarafı_ birinci aahifede_-j konle'""."sa hu defa her_ vaki_tten ziyad• 
bir teminat nota51 v~rmesi pek te muh· bütün teferruatıyle tetkik edilecektır. ehemrruyet verilmektedir. Zıra beyne!• 
temel değildir. Fakat eğer Avrupa me- Bir de Atlantik Okyanusu üzerinden milel ekonomik münasebetlerin ala
selelerinin kat'i bir hal suretine bağ- bir hava servisi tesisi meselesi müzake- cağı şekil büyük mikyasta iroparator
lanması arzu ediliyorsa muhtelif hari- re edilecektir. Bu münasebetle Ameri- Iuk konferansının kararlarına bağlıdır. 
ciye nezaretleri önümüzdeki aylar için- kanın konferansa bir müşabit göndere- Birkaç sene evvel imparııtorluk kon-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• de her halde teknik ve hukuki sahalar- ceği bildiriliyor. feransının müzakereleri harice karşı 

lngiltere 
BUtUn madenleri devlet
ıe,tlrmeiie karar vermlt 

Paris, 28 (Ö.R) - lngiliz 
hükümetinin bütün madenleri 
d<!vletleştirmeğe karar vermesi 

" lntransigeant " gazetesinin 
Londra muhabiri tarahndan 
ehemmiyetli bir hadise olarak 
kaydedilmektedir. Ona göre, 
muhafazakarlar işçi muhalefet 
partisinin bütün muhtemel iti
razlarını tesirsiz bırakmak için 
onlardan daha çabuk davran· 
makta ve adeta bir işçi (Sos
yalist) siyaseti tatbik etmekte· 
diri er. Maaden sahibi olan bü
yük Lortların her biri senede 
milyon!aıca liralık irat temin 
ediyordu ve bu da mütemadi
yen göze batıyordu. Hüküme• 
tin karar verdiği ıslahat mille· 
tin en büyük ekseriyeti tara· 
fından istenilen bir ıslahattır. 

lngilterede grevler 
işçiler Ucretlerlnln 

arttırılmasını lstlyorlar 
Londra, 27 ( Ö.R) - lngil

terede grevler giUikçe çoğal
maktadır. Bilhassa muhtelif 
vilayetlerde baş gösteren oto· 
büsler grevi taı; giyme şen· 
lılderini bile güçleştirecek bir 
mahiyet arz ediyor. işçiler üc· 
retlerinin artma!lnı ve iş saat
larıoın azalmasını istemekte
dirler. 

Hini, A,k Romanı 

YAZAN: ADNAN BlLGET 

logilterede kazançlardan alınacak vergi 

Layiha muhafazakarların tenkidine uğradı 
Londra, 28 (Ô.R) - Avam 1 nazırı bu kanunıın dıkkat ve 

~am~rası~da harp ~alz~mesi itina ile tatbik edileceğini, ye· 
ımalıle alakadar endustrı mü· ni vergının harp malzemesi 
esseselerinin kazançlarından imalile alakadar olmıyan en-
fevkalade bir vergi alınması düstride tatbik edilmiyeceğini 
hakkında hükümetin yaptığı söylemiştir. ' 
teklif muhafazakar meb'usların Yarın çıkarılacak olan yüz 
tenkidine uğramış ise de ma· milyon liralık milli mlldafaa 
liye nazırı sir Neville Ch:ım- istikrazının muvaffakıyeti hiç 
berlain bu kararı kuvvetıe şüphe uyandırmamaktadır. Zira 
müdafaa etmiştir. Meclis ka- İngiliz mail mahfelleri hükü· 
rarını yarın verecektir. Ekse- metin kredi muamelelerine 
riyetin hükümeti takip edeceği daima müzaheret göstermek 
şüphesiz sayılıyor. Maliye na- prensibindedirler. 

Silahları azaltma konferansı 

Altı Mayısta yapılacak 
içtima tehir edilmiştir 

Cenevre, 28 (A.A) - Milletler cemiyeti genel sekreterliğin
den tebliğ edilmiştir: 

Milletler cemiyetinin bu devre başkanı B. Vellington Koo si
lahların azaltılması ve tahdidi hakkındaki umumi koL .isyonun 
başkan muavini B. Politisin teklifi üzerin" ve mesai arkadaşla
rile istişareden sonra konferans bürosunun evvelce 6 Mayıs 
olarak tesbit edilmiş olan içtimaıoın 24 ve 26 Mayısta yapılacak 
olan konsey ve asamble içtimaları devresine talik edilmesine 
karar verilmiştir. 

Tefrika No 17 pıyordu. Mavili yeşilli ~ıklar içinde ya
nan debdebeli bir salondaydılar. Miss 
Nadia, bir bahar sabahı kadar sevimli 

da çok çalışmak mecburiyetinde kala- Ekonomik sahada Ottova konferansı- gümrük duvarlarını yükseltirken im
caktır. nın kararları tekrar gözden geçirilerek paratorluk dahilinde bil~kis liberal bir 

Deyli Ekspres ise şu fikri ileri sürü· sının kararlan tekrar gözden geçilerek mübadele şekli tesis eden bir sistemle 
yor: kontenjan ve tarife meseleleri müzake-

Eden • Van Zeeland mülakatının AJ. re edilecektir. Harici siyaset itibariyle neticelenmişti. Şimdi mübadele serhes-
tisinin milletler arasında genişletilmesi 

manyanm. yeniden Milletler Cemiyetine konferans bilhassa Milletler Cemiyeti, 
ginnesi hedefini güdecek ve Brüksel ile manda altındaki sömürgeler ve Fili.sti- mevzuu hahsolduğundan bu sistemin 
Berlin arasında haşlıyacak yeni bir dip- nin istikbali meseleleriyle meşgul ola- mühim mikyasta tadiline ihtiyaç var
lomatik faaliyete yol açması pek muh- caktır. dır. Iııgiliz • Amerikan • Fransız para 
temeldir. Londra, 27 ( ö.R ) - cManchester anlaşınasıyle geçen sene son ~inde 

Paris 27 ( A.A ) ...:. Bu sabah saat Guardian> tarafından bildirildiğine gö- yapılmış olan bu vaadin tahakkuku an-
10/30 da reisicwnhurun riyaseti altın· re lngiliz imparatorluk konferansı 14 cak bu suretle mümkündür. Gümrük 
da toplanan kahine müzakerelerine öğ- mayısta içtimaa davet ~tir. Kon· tarifeleri meselesinin imparatorluk 
leyin nihayet verilmiştir. ferans ekonomik meselelerden başka korJeransı programına alınması Ingi]. 

Hariciye nazın Delhos siyasi vaziyeti gümrük tarifeleri meselesiyle de meş· terenin hu sahada mühim tedbirler aJa. 
uzun uzadıya anlatmış ve bilhassa mer- gul olacaktır. Iki üç senede bir defa rak beynelmilel mübadelelerin inkişa· 
kezi Avrupa vaziyetinden ve Mussolini imparatorluğun muhtelif memleketleri fına yardım etmek istiyeceğini tahmin 
Şuşnig mülakatından bahseyleıniştir. mümessillerini bir araya toplayan bu ettirmektedir. 

Delbos Edenin Brükseldeki beyana
tından dolayı memnuniyetini bildirmiş
tir. 

Veziristanda 
lnglllz karargAhına 

hUcum yapıldı 
Londra, 27 ( ö.R ) - cTimes> ga

zetesinin istihbarına göre V eziristanda 
asiler bir Ingiliz karargıl!ıına yeniden 
şiddetli bir hücum yapmışlarsa da çok 
ağır zayiata uğratılarak geri püskür
tülmiişlerdir. Ingilizlerin zayiatı pek 
azdır. 

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

Kiralık Ev 
Gayet havadar güzel man

zaralı Göztepe vapur iskelesi
ne dört dakika mesafede kul
lanışlı ve kirası elverişli iki ev 
kiralıktır. Göztepede Abdül'e
zel paşa yokuşunda bakkal B. 
Bedriye veya telefonla 2256 
numaraya müracaat. 

S. 6 H. 2 (398) 

Halk cephesinde ilk yarık 
--------------------------------~~------Radikal sosyalistler halk 

cephesinden a yrılıyormu 
PARJS, 27 (ö.R) - Parlamento 

yeniden açılır açılmaz hükümet ekseri· 
yetini teşkil eden halk cephesinin ne 

dereceye kadar oağlamlığını muhafaza 
edeceği meselesi ortaya çıkmıştır. Bu 
ekseriyetin sağ cenahını teşkil eden Ra· 
dik.al sosyalist partisinde sosyalist ve 
komünistlerle İ§ birliği aleyhinde tema
yüller gittikçe çoğalmaktadır. 

Bunun bir delili Havr Radikal parti
ıi federasyonu tarafından son verilen bir 

karardır. Bu kararla bu federasyon halk 
cephesinden çekildiğini bildirmektedir .. 
Sağ cenah gazeteleri bu hadi.eyi halk 
cephesinde ilk ehemmiyetli barıı olarak 
gösteriyorlar. Aşağı Luvar vili.yeti Ra
dikal t~kilatı reisi B. Andre Maria bu 

karar üzerinde yapılan ne~riyata tee .. 

süf etmiş ve demiştir ki : Samimi Radi· 
kallar namına ıunu temin edebilirim ki 
samimi olarak yapılmı, olan bir birlik 
misakını bir taraflı olarak bozmaktan 
sakınacaklardır. Zira halk toplantısı ha
ricinde hakiki bir Radikalizm olamaz. 

FRANKO NEZDiNDE PROTESTO 
ETTlLER 

OSLO, 28 (AA) -Norveç. lsveç. 
Danimarka ve F enlandiya kendilerine 
ait birçok gemilerin asi İspanya donan· 
ması tarafından tevkif edilerek Ceutaya 
götürülmesini ve orada hamu1elerinin 
boşaltılmasını Lizhondalti F rarıko hü
kümeti mümessili nezdinde protesto et .. 
mişlerdir. 

Şarklı erkekler çok vefalı olurlar. Ni- - lfakkınız var, Miss Nadia.. lardan anlıyordu ki hu kötü itiyatları 
şanlmıza ihanet etmek istemezsiniz.Ama 'l-'1-'1-'I- Avusturyada olduğu kadar diğer Avru· 
hen, başka birşey düşündüm. Belki de NE 'im otelden ancak gece yarısına pa şehirlerinde de ailenin esasını kemi-

parıltılı gözlerini üzerinde uzun uzun bir daha Şarklı bir erkekle konuşımam. doğru ayrılmıştı. Takside otele giderken rip duruyordu. 
gezdiriyor ve sarhoşluğun verdiği şuh· Hatıranızı daima saklamak için sizinle yaptığı çılgınlığı. dii§ünüyor ve de- Nedim bu neticeye varınca Türk ce-
luk içinde konuşuyordu: bir Whisky partisi yapmağı düşündüm. rin bir nedamet içinde üzülüp duruyor· miyetini koruyacak tedbirler de ele al· 

- Hoşuma gidiyorsunuz Nedim, siz _ Ben Şarklı olınağı kabul etmiyo- du. Bunu nasıl yapmış, nasıl zail bir kı- mak zamanı gelclığini anlıyordu. Güzel 
cidden iyi bir erkeksiniz. Nasıl olsa yir- zın hatırı için, nefsine mağlup olmuştu. Amerikalı kızın, kendisine uzatnın sı-rum ki .. Biz Türkler Şarklı değiliz.Şark· ,,. 
mi dört sat sonra ayrılacağız. Hayatta Narin'nin bir sözünü hatırlıyordu. Na- cak dudaklardan arta kalan hararete or-

- Ben, diyordu. Balkanlarda, bir ay kıza bağlanması cidden cazip birşey .. Bü
kadar dolaştım. Malum, hu yıl heynelmi· tiln erkekler böyle olsalardı, kadınların 
!el kadınlar kongresi Amstcrdamda top- hepsi de mesut olma fırsatını elde eder· 
!anacak. Hazırlıklarını gözden geçirme- ferdi. 

hir daha yüz yüze gelmememiz de lı olsaydım, her halde hu hayat şeklini 
rin, her erkeğin, en zail bir kızın alakası tak olacak Amerikalı erkeğe acıyordu. 

mümkün .. lnsan, kısa da olsa bir arka· kabul etmezdim. Sizinle konuşurken d ·ı ı • d Hudutlara kadar ... ~nan bu fena ı·tiya-
d kini il önün e mag up o acagma inan ığmı söy- ~ 

daşlıgın" hatıralarını gizlemek ıs· ·ti"yor. ine en çe . ·yo.rum h" iyor musunuz? ed . di !erdi. Hakkını teslim etmek için Nedim dm, n en ız vaç müesııesesini kcınİI'-
Ve güzel Amerikan misi, kendi eliyle - Merak ediyorum. bu fırsatı ganimet bilmişti. Nadia, cidden eliğini anlıyordu. 

Whisky kadehini uzatıyordu: r - Merakınız hoşuma gitti. Ben size güzel, füsunlu bir kızdı. Ona, beraber Çok mustarip bir gecesiydi. Sarhoş ğe gidiyorum. Ancak, biraz vakıt geçir· Bir müddet salonda oturduktan sonra 

mek için Tirole kadar uzanmak arzusun· Miss Nadia garsonun kulağına eğilerek 
dayım. Siz de gelmez misiniz? bir şeyler söyliyordu. Epiyce sarhoş ol-

Nedim Kanadalı Miss Nadia'ya adre- muşlarclı. Nedim hayatında ilk defa sa· 
sini verdiğine ve bahusus, bilmeden hah vakti ağzına Whisky getiriyordu. 
onun ziyaretine geldiğine üzülüyordu. Genç çocuk bunu yaparken, mültefit ve 

Boş bulunmuştu. Ancak, kaçar gibi ~-u müsamahakar misafirini kınnamağı 
yarıda bırakmak istemiyordu. Bahusu !>rensip olarak kabul ediyordu. İradesi 

ki kendisi için Viyanaya gelm', •.:~en- zaif bir insan değildi. Bahusus ki bir ya· 
disine izahat verdi: hancı kızdan aşk, macera yolunda bir 

- Ne iyi, dedi. Ben yirmi dört saat şey bckliyemczdi. Miss Nadia bu defa 
lçin tamamen boşum. Nişanlım anca'< ya- kendisine söyledi: 
rın öğleyin Viyanaya gelecektir. - İsterseniz, hususi salonuma geçe-

- Nasıl, siz nişanlı mısınız? lim. Başkalarının tecessüsünden uzak 
- Evet, neden hayret ettiniz? oluruz .. 

- Hayret etmedim. hosuma ı?itti. Bu Ve .. ııectiler .. 
mU.....df'SE'i almaklıjmu bekliyor ha!? ..J de .geçit resminde bulunacaklaroır. 

- Rica ederim., yakın bulunmaktan korkuyorum. Çün· kaldığı müddet içinde bütün kalp sırla· olmasına rağmen otel lokantasında otu-
- Fakat ben sarhoş oldum Miss Na- kü 0 zaman sizden ayrılamam. Bizim bir rını açmış, kendisini avutmuştu. Bu ve- rarak Bira ısmarlıyordu. Bu sırada, of.e. 

dia.. j zaafımız var, sevdiğim.iz insanları unuta- sile ile Nedim çürüyen aile telakkilerini !in önünde duran otomobillerden Nari· 
- Benim hatırım için.. Yirmi dört mayız. göz önüne getiriyordu. Demek serbest nin indiğini_ görünce: Narin, diye bağır· 

saatlık dostluğumuzun hatırası için.. 1 ~er~alı kız ~evabını p~aklady~e izdivaçta ailenin ruhu, hu kadar ml\na- maktan kendisini alamadı. Karşılaşma· 
Amerikalı Miss dekolte elbisesiyle . verdi. Eliyle Whısky kadehini Nedimin sız bir pamuk ipliğine emanet ediliyor- ları çok heyecanlı olmuştu. Genç kız 

Nedime yaslanıyordu. Yeşil gözlerini,' dudaklarına uzatırken, sıcak göğsünden du. Nedimin göğsünde kalclığı müddetçe sı· 
onun gözleri içinde toplıyordu: j yükseliveren bayıltıcı kokuyla onu mest Viyanada kaldığı kısa müddet içinde cak göz yaşları dökmekten kendisini ala-

- ı:;~,e birşey sormak isterim, diyor· ediyordu. temas ettiği Avusturya sosyetesi ona bir mamıştı. 
du. Serbest aşka taraftar mısınız? 1 Amerikalı kız, büyük bir hayret için· çok şeyler öğretmişti. Nedim anlıyordu Yukarı çıktılar. Narin anlattı: 

Nedim düşündü, hayır diyemedi. Gü- de konuşuyordu: ki garpta, aile ve izdivaç, yavaş yavaş - Viyanaya akşam geldik, Londra 
lerek cevap verdi: j - Siz Türkler, diyordu. Sevişmesini manasını kaybediyordu. Evli kadınlar, otelindeyiz. Ben sana geldiğimizi ha-

- Sizin gibi güzel ve kumral bir kızla· diğer milletlerden daha pratik olarak he- çocuklu olmalarına rağmen başka başka ber vermek üzere geldim.Nasılsın sen? 
geçireceğim saatler için razıyım. Bende· 

1 
ceren bir milletsiniz. Çok güzel ve şuur- erkeklerle alakadar oluyorlardı. Evini - Teşekkür ederim Narin'im .. Geldi. 

ki çekinmeye belki de mana vcrerne-
1 
lu sevişiyorsunuz. Sevişme, sizin kuv- terkedcn evli kadınların çocuklarını ğin çok iyi oldu. O kadar iyi oldu ki .. 

diniz. _ • ! vetli kollarınızda tamaıwı.n ıW:;t.ik bir unutarak başkalariyle alakadar olmala· - Fakat sen müteessir gibisin. 

1 ruşta sağlam kapanmıştır. Hafta içinde ;:>. 
/ 1 ;-:ı \ "'71 ; 11 '--•1.11·.· •· .-. ·.· •·· ............... ·.·.-.-.·-------D•;••--a•,1•;• ---- , 
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Şehir meclisi toplandı 

Belediye kordon için on 
iki otobüs 2'etirtiyor 

Mareşal Abdullahın cenaze töreni 

Şehir meclisi dün öğleden sonra dok
tor Bay Behçet Uzun başkanlığında top
lanmış, belediyenin 937 senesi bütçesi
nin mnsrnf kısmının müzakeresini yap
D11§ ve bütçeyi tesbit etmiştir. 

Bazı münakaleler hakkında bütçe en
cümeni mazbatası ile birlikte kabul edil
dikten sonra inşaat kalfalarının imtihan
ları hakkında belediye fen heyeti tara
fından hazırlanan yeni talimatname 
okunmuş, evvela nizam encümeninde 
tetkiki muvafık görülmüştür. 

üzerine dört ay sonra bu yeni otobüsler 
Kordon üzerinde işlemeğe başlıyacak ve 
her üç dakikada bir otobüsler hareket 
ettirilecektir. 

Bu izahattan sonra belediye reisine 
verilen salahiyetin arttırılması muvafık 
görüldü. 

Veremle mücadele cemiyetinin Izmir
de tesis etmek istediği verem hastanesi 
ne iki bin lira yardımda bulunulması 

teklifi üzerinde birçok üyeler söz söyle
mişlerdir. 

Bu paranın bazı fasıllardan veya la
ğım tesisatı faslı olan otuz bin liradan 
ayrılması hnkkında BB. Hasan ve ec
zacı Lütfünün teklifleri üzerinde du
rulmuş, ödemişte bile bir verem hasta
nesinin mevcut olduğu misal olarak gös
terilmiştir. BB. Faik ve Halit .. Tevfik 
cemiyete böyle bir yardımın yersiz ve 
faidesiz olacağı mütalaasında bulunmuş
lardır. 

B. Hüsnü Tonak, Verem niücadele ce
miyeti kapısında inleyerek yardım bek
liycn veremlilerin feci halini anlatmşı, 
neticede yardım yapılması hakkındaki 

teklif kabul edilmemiştir. 

...__~,...__----' ____ ~"'---~-"""_,,~-

Gen az eyı asketi eıkômmız takip ediyorlar 
Bir hafta evvel 1zmire gelen ve ev- ladan hareket etmiştir. Önde zabıtai 

velki gün burada misafir bulunduğu belediye, polis müfrezeleri ile bir kıt'a 

akrabası nezdinde vefat ettiğini tees- asker ve askeri bando, İzmir vilayeti, 
sürle yazdığımız emekli Mareşal Ab-

Kordonda ve şehrin diğer cihetlerinde 
otobüs işletmek için açılan münakasaya 
.iştirak eden dört mühim firma arasın
da şartnameye en uygun teklifi yapan 
Büsing firmasının otobüslerinin alın

ması, fakat bunun için dalıni encümene 
verilen altmış bin liralık mübayaa sal~
hiyetinin tezyidi hakkındaki teklif üze
rine alakalı müzakereler cereyan etmiş, 

B. Reşat, daimi encümen namına izahat 
vermiş, otobüs için belediyeye dört mü
~ .firmanın teklifte bulunduğunu, bu 
teklifler arasında Şartnameye uygun 
görülen Büsing fimıasınınki olduğunu, 
bu otobüslerin 24 kişilik, mazotla müte
harrik ve içinde sofaj tertibatı mevcut 
bulunduğunu, kapılarının otomatik 
bir şekilde açılıp kapandığını söylemiş 
ve demiştir ki: 

- Otobüsteki pis havayı temizleme 
lertibatını havi ve oturma yerleri çok 
güzel olan bu otobüsleri tercih ettik. Di
ğer tcklülerde şartnameye uymıyan ba
zı noktalar vardır. Onun için bu firma
nın teklifi üzerinde karar kıldık. Fakat 
arkadaşlar, bundan evvel verdiğiniz ka
rarla beş otobüs alınmasını kabul etmiş
tini7_ Beş otobüsle Konak - Alsancak 

Garaj şantral tesisi ve inşası için 25 dullahın cenazesi bugün resmi ve mu
az.zaın ihtilalle askeri merkez hastane
sinden kaldırılarak tahnit edilmiş ol
duğu halde bayrağımıza sarılı bir ta
but içinde Dumlupınar vapuriyle ts

bin lira ayrılmıŞ, itfaiye kadrosu görü
şülürken şehirde ani bir arıza sebebiyle 
bütlin şehir karanlıkta kaldığı takdirde 

itfaiye binasında tenviratı tem.in ıçın 

itfaiye binasına bir motörle bir dinamo 
konularak icabında hususi cereyan is

tihsal edilebilmesi hakkında azadan Bay 
Azizin teklifi kabul edildi. 

müstahkem mevki kwnandanlığı, Cüm
huriyet Merkez bankası, diğer çelenk-

Ier bulunuyordu. Askeri bando marş 
Şopeni çalıyordu. ·Büyük askerin ce-

nazesi üç çift atın çektiği bir top 
bası üzerinde idi. 

ara-

Belediye sarayı için bir müsabaka 
açılması hususunda tahkikat kabul edil
miştir. Masraf bütçesi de varidat büt-

servisinin teminine imkan yoktur. Bu- çesine göre 1,112,000 lira üzerinden tan

nun üzerinde durduk. Kordon ihtiyacı- ziın ve kabul edilmiştir. 
nı temin için asgari 12 otobüs lazımdır. Bundan sonra bütçe kararnamesi oku
Onun için meclisten 12 otobüs alınması narak kabul edilmiş, hal santral, beledi
hususunda müsaade rica ediyoruz. Te- ye sarayı ve garaj santral inşa edilecek 
diye şartları için clört ayda bu paranın yerlerin temizlenmesi ve temellerin 
yüzde yirmisini vermeği ve taksitlerle açılması mukabilinde belediye arsası ve
ödemeği kararlaştırdık. Bu suretle para rilmek şartiyle iş yaptırılması, tenvirat 
defaten verilmiyecck, 1938 yılında tak- ve tanzifat resimlerini senc~i içinde ver
sitlerlc ödenecektir. Bu otobüslerin miycnlerdcn yüzde on ceza alınması kn
gümrük resmi meselesini de halletmek bul edilmiştir. Ruznamcde başka görü
lazımdır. Meclis, Uzeriride hassasiyetle şillecek b!rşey olmadığından saat 16,30-

tanbula gönderilmiştir. 
Cenaze alayı tam saat on altıda Kış- Cenazeyi mülhakatta bulunan vali 

Cenaze /(oıdondan gerırıliıkcn 

namına vali muavini, müstahkem mev- ğazalarının önlerinde ihtiram vaziyeti 
ki kumandanı, diğer generaller, saylav- alıyorlardı. Cenaze alayı Kordonu baş
lar, askeri ümera ve erkan, bütün da- tanb~"U kaplamış olduğu halde Dum
ireler müdürleri, resmi elbiseyi labis lupınar vapurunun demirli bulunduğu 
subaylar ve binlerle halle ile bir ta- yere gelindiği zaman limanda bulunan 
burdnn fazla asker takip ediyordu. Türk ve ecnebi vapurları bayraklarını 
Alayın geçtiği caddeleri halktan bin- yarıya indirdiler. Verilen dikkat ku

lerce kişi doldurmuş bulunuyor ve ön- mnndası ile büyük ölüye son saygı da 
lerinden geçilen mağazalar büyük as- yapıldı ve tabut yine muzikanın çal· 
kere hürmeten mağazalarının kepenk- dığı matem marşı ile vapura alındı. Ve 
lerini indirerek mağaza sahipleri ma- törene son verildi. ,_ .. 

durduğu Izmir otobüsleri meselesi bu da toplanılmak üzere celseye son veril- . 

suretle halledilmiş oluyor. Kararınız miştir. Cenaze töıemnden bır ıntıba ~ Afeılwmun ntışı vap111a awuı"'' 
lar.w•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1
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fi .• i~;· ~Abdullah paşanın bir hatırası Genç mühendis talebeleri 

Sabık Kayserin Şamı Dün Cellat kurutma ka
nalında tetkik yaptılar ziyaretinde 

bir Alman 
generalinin 

sözleri 
- Baı taralı birinci sahi/ede -

cBir mehtaplı gecede Beyrut lima• 
nında demirli bulunan Hohenzollern ya
tının büyük salonunda Kayserin maiye· 
tine memur Alman generalleriyle bir
liltte oturuyorduk. 

Generallerin kafalan tütsülü idi.Kay• 
.erin huzurunda ayaklarım birbiri Üze· 
rine atmışlar askeri bir mübahase üze-

1 
rinde senli benli münakaşalarda bulu
nuyorlardı. 

Ben bizim saray terbiyesine alışkın 
odam olduğum için onlar gibi laübali 
vaziyette bulunmıyor, daha hürmetkar 
bir vaziyet muhafaza ediyordum. Ge
nerallerden biri Kaysere şöyle hitap et-
mişti : 

- Ordumuzun bugünkü tekamül de-
reccsine varması neye yarar. Samajes
teleri gibi harpten korkan bir hüküm
darımız olduktan sonra bu tekamülden 
ne beklenir ~ 

Bunun Üzerine Kayser bana dönerek 
demişti ki : 

- Paşa Generallerimizin ne düşün
düklerini ve ne söylediklerini görüyor 
musun } Sen ne dersin } 

Ben de ııöyle cevap verdim : 
- Majeste geçen sene Tempelhofta 

ordunuzun manevralannda ve geçid 
ıesminde bulunduktan sonra ben de ge-

Ornçlne veııfetı zivateltm bir intıha 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

neralleriniz gibi düşündüm. dau sözlerini yazdıracağım. 
Kayser yüzünü ekşiterek : Ben bu sözleri söyliyen hükümdarın 
- Paşa teessüf ederim, dedi. Abdül- nasıl olup ta tam on altı sene sonra bü

hnmit gibi sulhçu bir sultanın en yakın yük harbin ilanına razi olduğuna, ilanı 
bir generalı böyle düşünmemelidir.Ben harp emirnamesini nasıl imzaladığına 
ahdettim : Kabir taşıma : cAsla harba ha.la hayret ederim. Kendisini bir kerre 
iltifat etmiyen, sulh içinde yaşıyan ve daha görmek mümkün olsaydı, mutlaka 
ölen, harpten nefret eden bir hüküm- bu suali sorardım.> 

Şehrimizde bulunan İstanbul mü- ı ri Cellat gölünde yapılan ameliyedir. 
hendis mektebi su ve makine şubesi Yeni açılan kurutma kanaliyle, ana ka
son sınıf talebeleri dün de şehrimizde nala raptedilen diğer küçük kannlcık
meslcki tetkiklerine devam etmişler- lar gözden geçirilmiştir. 
dir. Gençlerin İz.mir seyahatleri çok Öğrendiğimize göre gençlerin Izmir-
istif adeli olmuştur. deki misafirelleri hitam bulmuştur. 

Gençler, dün beraberlerinde pro- Kendileri bugün, profesörleriyle bir
fesörlcri olduğu halde Cellat gölü ku- likte Afyon yoluyle Eskişehire gide
rutma sahasına giderek, su mühendis- ceklerdir. 
liği bakımından başlı başına bir tet
kik mevzuu olan kurutma ameliyesini 
gözden geçirmişlerdir. Gençler orada, 

Cellat gölü mühendisleri tarafından sa
mimi surette istikbal edilerek verilen 
izahatı dinlemişlerdir . 

Denilebilir ki memleketimizde ya-
pılan en büyük kurutma işlerinden bi-

............ 
B. Titülesko 

Paris. 27 (Ö.R) - Ticaret 
nazırı B. Bosh'a sabık Roman-
ya hariciye nazırı B. Titüleska 
ile B. Radolko'yu kabul etmiş· 
tir. 

Sipahüerimle beraber onlann tenkiline f Dedi. imiş diyorlar, siz de bir hoşça fikir ey- hir-he~~k-;Çıldı-:-
ııideriz... Kubbe altının bu heyecanlı toplan· leyin vaz geçini Diye hayli söylendi, J Fakat İzmit ahalisi ile, hendeği ka-

Sipahi ağasının heyecanı ve bu son . ması, Sipahi ağasının bu son sözlerile fakat artık ok yaydan çıkmış karar kat- zanlar bu fikirle eğlenip gülüyorlardı .• 
sözü ortalığa hakim olmuştu, Kara Murat 1 tekrar müşavereye dalmış, kararlarını 1 ileşmişti. Alınan birkaç imza kafi görü- - Hadi İzmit dört tarafından hen· 
ağa elini sakalına verip karıştırarak: 'vermişlerdi. lüp, divanı dağıttılar. dekle kuşatılmış olsun, bundan ne çı· 

- Peki 1 Ağa f Doğru söylüyorsun, - Yeniçeriler önde, Sipahiler yanla- • . . • . . . • . . . . kar, heriflerin meramı İstanbuldur, bizi 

Yazan Tok Dil Tefrika No: ıa 
son defa çıkan bu isyan, benim vezira~ nnda Gürcü Nebiye karşı çıkacaklar ve İki gün sonra, Tavukçu paşa birkaç burada bırakıp geçerler, giderler. 
zamlığı aldığım zamana rastladı, ben bu 1 Y cniçeri ağalarından Tavukçu başı adile bin atlı, atsız, sipahi, Yeniçeri askerle- Bu alay o kadar tevessü etti ki, Ser-
işi fethedeceğim, siz bizimle beraber olur maruf bir deli de serdar olacaktı. Kavl riyle Osküdara geçti. dar Tavukçu paşanın beceriksiz ve hiç 

manlara karşı galip gelmesidir, siz fit.,fevketlu sultanımız tahta çıktı, fakat içi- musunuz? ve karar böylece bağlandı... O sırada Gürcü Nebi ve Katırcıoğlu birşey bilmez bir serasker olduğunu 
ne fesatla şüphe uyandırıp ülkeye kn- mize fesat gird~. rüşve~ alınmak, para - Hay hay 1 Hemen oracıkta hazırlanan fetva ha- da korkunç bir akın gibi Bursa civarın- meydana çıkardı, onun serdarlığına gÜ· 
rışıklık veriyorsunuz.. Gürcü Nebi ve sarf olunmak ugruna kımse kimseyi gör- - Bizimle beraber Gürcü Nebiye zır bulunanlara imza için dolaştırıldı. iş da bir yaylağa kadar gelmişlerdi.. On venemiyen Yeniçeriler ağır ağır, birer 
bilmem kimler de sizin bu fesadınızdan medi, asker aç kaldı, İsyan ettiler, öldür- karşı çıkar mısınız? bu raddeye gelince, Gürcü Nebi ve rüfe- j beş bin kişi yaylağın her tarafını çadır- birer kaçmağa başladılar. 
istifade edip, ülkeyi düşman elinden dünüz. Halbuki başımızda yalnız bu ga- - Hay hay 1 kasının katline cevaz veren bu fetvayı 1 larla doldurmuşlar, birkaç gün burada Bir gün geldi ki Tavukçu paşa. hen· 
zulüm ve ezadan kurtarmak uğruna ileler yoktu... Ala! Şu halde en önde Sipahi as- 1 imzalattırmak güçleşti. Kara Çelebi zade istirahatı emir alarak ocaklar hazırla- dek kazanların kaçtığını duyup, İzmit· 
ayağa kalkıyorlar... Bir timarhane· Venedik Balyosları bir taraftan, Nem- keri Gürcü Nebi ile cenk edecektir. Mahmut ağa daha demin: yıp, tertiplerini almışlardı. Bunlar hu- ten çıkarak çalışma sahasına varınca, 
ye döndü Osmanlı imp~ratorluğu .. , çeliler diğer taraftan, Moskof öte taraf- Dedi. Sipahi ağası acı bir gülüşle: - Başları kesilsin! rada iken, Tavukçu paşa da İzmite ka- ortada yalnız birer kazma ve kürek gör-

tan bize saldırdılar. Dışarı düşmana kuv- işte o olmaz paşa! Diye hararetli hararetli söylenirken dar yürümüştü. dü, insandan eser yoktu. Zavalhl Ta-
Çıt yok ... Sipahi ağasının g'özleri kan 

çnnab"lna dönmüş, öfkesinden bağırıyor, 
tepiniyordu : 

- Paşa, paşn 1 Biz ne o adamlarla ha
berleştik, ne de devlete hiyanetimiz var. 
Fakat ne acıdır ki düşman devletler bi
zim hu halimizden istifade ediyorlar, da
ha da edecekler ••• 

vetle gidecek yerde, İçeride ihtilal uyan· - Neden? şimdi sıra imzaya gelince itiraz edip: Gürcü Nebinin Bursa yaylaklarında vukçu etrafında ancak beş on kişi ile 
dırdık. Yazık, hala yazıktır ki Osmanlı - Gürcü Nebi ile arkadaşları Sipa- - Hele bir kerre daha herife nasihat olduğunu haber aldılar. Tavukçu pa~a kaldığını görünce, pılıyı pırtıyı toplayıp 
saltanatı bozuk düzen gidiyor, hidir. Biz harp safının önünde onlara j edilsin, şimdi imza olunmaz... yarım aklı ile; hücumun önünü kesmek kendisini dar attı İstanhula .. 

- Susl karşı çıkıp ta, onbeş bin kişilik kuvvete Diye imzadan vazgeçti.Hele Aziz efen· için bir çare dü~ündü. Gürcü Nebiye, lzmite gelen Yeniçeri 
- Siz susun ki Giridde kaç asker var, matlup olarak geri kaçarsak, siz bize, ildi birkaç kişinin böyle istinkafını gÖ· - Lcşker l Bursa yolu üzerine bir ve Sipahi askerlerinin haberi çabuk ye• 

sularımızda kaç tane gemimiz düşmana onlarla elbirliği oldunuz diye itap eder, rünce ortaya atılıp : azim hendek açınız, gelecek düşman ti~mişti. Gürcü Nebi onların ne kadaı 
karşı çıkıyor... hatta bütün Sipahileri sehpaya, kılınca Bre ağalar siz bu meşvereti ve hendekle karşılaşıp beri tarafa geçeme- olduklarını öğrendikten sonra gülmüı, 

Acıdır acı, birde durmu~unuz, Gürcü verirsiniz. fetvayı edersiz" amma bir kerre halkın sinler, ol derece derin, ol derece geniş 'hiç aldırış etmemiş, İstirahatini hirkaq 
Sipahi ağası parmaklarını sayarak: Nebi ile siz ııözlcştiniz, elbirlik oldunuz - Peki}. dedikodusuna kulak tutun, duyun ne olsun! gün daha bozmamıştı. 
- Sultan Murat zamanında bizi hor Jiyorsunuz. Bunu böyle diyeceğinize leş· - Kim serdar olacaksa içinizden o· söylerler... Ol taife kanunla sözümüz Emrini verdi. Hemen o gün İzmitin 1 Haberi aldığı gece Katırcıoğlunu,Ni· 

hakir görmeğe başladınız, öldürdüğünüz kere erzak ve imdat verip dış düşmana nunla beraber harba girer, onun ve Ye- var diye bu kadar cemi yiğitle gelirler- dışına çıkan Yeniçeri ve Sipahi askerle- deli Nuri heyi çadırına davet etti. Mü· 
Sultan lbrahim zamanında saray kendi silaha saldırın ..• Bizim Gürcü Nebi ile niçeri arkadaşlarımızın beraberinde, san- ken ve bir ferdin malına, ırzına taarruzjri hendek kazmağa koyuldular. kellef bir sofranın başında kahkahala

.ıaavasına, vezir kendi havasına esti, yık- haberimiz yok. Eğer. ~~-~ ~~ iz~~~lale <:~§'.!.n • .!~ı~~~~~..\>.~.\1 J>cCi~l\bsr. J\itii_r u~rı rrru:x;rı ... knn~i. .. ulb-itaz"ırar4u:;-; :·La 
b. v11k1t ..t .... :- ·~ı :. ı. . 1 . -· • - · - · 1 . d d b"l d.k 

Küçük kapıyı vurmadan gÜİy~o~r~··~·~_J~==-:.....:·~·~··~·~·~~~~~~~~~~~_j~l~u,a!w~uJı~o~·z~ü~k~u~·y~o~r:...:.ı~~~~------.....-~=-~r~ı~~e:v~agm~e~e~ı~eey:!::~ı~.&·~·lil ........... ııİlllİİİİİllİIİİİliiiİiliiİİİİiiİllil 



29 Niıan 1937 YENIASIR --

FAVSTA 
..................... , ........... 

Yazan : Ml,el Zevako 
,~ __ ....... ____________________ , 

1-

Bir bahar gecesi .. Notre Dam Katet- Ne yapmalı?. KaçmalL Namussuzca kaç
ral'in avlusunda bizzat Katetral, hey- malı! Yarından tezi yok .. 

betli bir Sfenks heykeli gibi çömelmiş.. * * * 
Kilisenin öbür ucunda muhteşem bir 1573 senesi paskalyasına rastlıyan bir 
otelin gotik tarzında inşa olunmuş bal- Pazar günü çanlar çalınmağa başlıyor. 
konunda bir hayal.. Yıldızlardan süzil- Şimdiye kadar kilise kapısından içeri 

. Buğdaydan maada diğer maddeleri~ 
alışverişinde durgunluk vardır 

len ışıklarla sezilebilen, cazibesi gözler başını sokmamış olan Leo~or .P~testan Yeni mahsul piyasaya çıkarılıncaya kadar bu vaziyetin devamı tabiidir 
kamaştıran genç bir kadın .. Hayil, he- olmasına rağmen Katetral e gırıyordu. 21-27/4/937 tarihleri içinde Borsada 500 balya kadar ihracat yapılmıştır. borsada incir muamelesi olmamıştır.Yal-
yecan içinde karanlıkları yararak otel- Şu dakikalar onun için . daya~ılm~s' yapılmış olan alım ve satımların nevi, PAMUK: nız 1461 çuval incir hurdası 4,5-4,75 ku-
den uzaklaşan uzun boylu bir delikan- güç ıstıraplarla dolu idi. Bu kelime ile miktar ve haftalık azami ve asgari flat- Halen alıcı vaziyetinde bulunan Tu- ruştan fiatlerle satılmıştır. 
lıyı gözleriyle takip ediyor.. Gecenin aklı başında değildi .. Düş~üyordu:_ . !eri aşağıdaki surette icmal edilmiştir: ran yağ fabrikası külliyetli mübayaatta ÇEK1RDEKS1Z UZUM: 
bu ıssızlığı içinde duran ve yüriiyen - Jan bir başkasıyle mı evlenmişti?· Fi bulunmaktadır. Piyasada satılan mallar Borsa neşriyatına göre son hafta için-
bu iki hayal kim?. Babası bu suale cevap. v.er. ecekti Onsı· m'•tarı kabı as. d günd lik 'tib . 1 bo da tılmış b ı1a "' az. aşağı yukarı kimilen bu müessese tara- e e ı arıy e rsa sa 

Balkonda duran baron Dö Montekö- Leonor kiliseden'"fçerı gınnce ay - Muhtelif findan satın alınmaktadır. Fiatler yuka- olan çekirdeksiz üzümlerin miktar ve 

niln kızı Leonor.. 

1 

cak gibi oldu. Y~ptığ~:;. farkın::1:'- Bufday 5438 çu. 5, 75 6, 75 rıda işaretlenmiş olduğu üzere 3,25 ku- fiatleri şöyledir: 
Esasen protestan olan Baron, Sebar- yarak durdu. Giizlerı onmuş, a- Muhtelif ruşta kuvvetli bir istikrar anetınekte-

telmi faciasında Katolikler tarafından şından gitmişti.. Gözlerini menberden Arpa 985 ., 4 4 25 dir Geçen sene bu tarihlerde de fiatle- 7 arıhi çuvaü 
iki gözü oyulmuş, Tanrının bir lütfü o- ayıramıyor, yerınde~.kımıldıyamıyordu. J<..umdarı 4 ,. 5 5 rin ayni raddede bulunduğu anlaşılmış- 21-4-9.17 238 

Fi 
as. az. 

!arak hayatı kurtulmuş ve kızının bit- Menberde gayet ın mumlar arasında Akdarı 16 ., 4 125 4 125 tır. 22-4-937 334 
mek tükenmek bilmiyen şefkat ve ih- bol sırmalarla işlenmiş Papas elbiseleri-

1 

Slsam 10 ., 14 50 14 50 p ALAMUT: 24 460 

8.50 19 00 
9.50 15.oO 
9.25 16.00 
775 18.375 
7.75 18 

timamı ile canını sürüklemeğe çalışan ne bürünmüş, Papanın vekili Prens Far- Çavdar 447 ., 4 50 4 75 Borsa neşriyatına göre son hafta için- 2/J " " 280 
bir bahtsız.. nez d~::> d~as~ o:yo~u. Leonor . K,epek 9620 kilo 3 3 de borsada satılmış olan palamutların 27 :: '.'. 295 

Leonor'un yollarına ateşli öpücükler ken · top amaga ç ştı. avaş yavaş Pamuk 547 bal. 40 45 nevi, miktar ve fiatleri şöyledir: Yek/1.n /809 
yolladığı otelden uzaklaşan hayU de yürüdü. 1lfilıi okuyanların yanına gel- ,. çekır. 52 torı 3 25 3 25 Fi 
Dük Jan dö Villiye adında asil, şık bir diği zaman kuvveti kalmamıştı. Kendi- Palamut 875 ken. 240 470 
delikanlı.. sini ayakta tutan biricik kuvvet şu idi: !<.ovun de. 4789 kılo 65 65 

Leonor ve Jan birbirlerini çılgınca Ayinin sonunu beklemek, Papası sorgu- K.uzu de. 2999 atkt 100 100 
· Jar ya çekmek, Janın kendisini yakadan sil- hcır 1561 çu, 4 50 4 75 11evıyor .. 

Kızcağız sevgisinin yavaş yavaş gö:r.- kip attığuvıı bir hakikat olup olmadığı- Çekirdek.siz 
leri önünden uzaklaştığını görünce nı öğrenmek.. üziim 1609 çu. 7 50 19 

Nevi kental as. az' 
Tırnak mallar 198 400 470 

•. ,ngin ,. 10 370 370 
K.aba .. 256 250 275 

" " .. 152 200 275 
R.ü/liz 

" 
259 240 255 

boynunu büktü. İçeri girdi. Balkon ka- Leonor Prensten on adım uzakta bu- BUCDAY: 

pısını kapadL lunuyordu. Prens mihraba dönmüş, mu- &rsa neşriyatının icmal neticesinde Palamut piyasasının son haftaki vaziye-
Çok vakıtlar bulundukları, sabahla- kaddes haberin bulunduğu sandukaya anlaşıldığına göre borsada son hafta içe- ti satış miktarı keyfiyeti istisna edildiği 

ra kadar haşhaşa kaldıkları odasına çe- doğru ruhaniyetine yakışan ağır başlı- risinde satılmış olan buğdayların nev'i takdirde geçen haftakinin ayni gibidir. 

875 

Borsaca 19-4-937 tarihinde tespit edil
miş olup 27 / 4/ 937 akşamına kadar ayni 
şekilde devam eden çekideksiz üzüm 
fiatleri numara itibariyle aşağıda göste
rilmiştir: 

Numara asgaıi azami 
7 10.50 11.00 
8 11.50 12 
9 12.25 13 

10 15.00 16.50 
il 18 19 kildi. Burada çok zengin olan hatırala- !ıkla Ayinini yapıyordu.Elbette bu va- üzerinden miktar ve hafta içindeki asga- Yalnız dalıilden az mal geldiği ve ge-

nnı gözleri önünde canlandırarak te- kur ve beşerin ahlaksızlıklarından ri ve azaınt flatleri şöyledir: len mallar da aşağı kalitelerden bulun- Halen mevcut çekirdek.siz üzüm stoku 
selli bulmağa çalışıyordu. uzakta yaşayan sayın adam yalan söy- N duğu ve piyasada bu kabil mallara is- 30-40 bin çuval arasında tahmin edil-

Çok değil, daha bir saat önce Leonor lemiyecekti Nevi çuvaı' as. az. tekli alıcı bulunmadığı için işler nisbe- mektedir. 
ayni yerde kalbinin hfiltlmi güzel Jan'ı- Leonor böyle düşünüyor. Lllkin kor- Uşak vum~ak ten azalmıştır. Mevcut stoklara nazaran alışverişle-
nın boynuna kollarını dolamış en müt- kuç hakikati öğrenmek dakikalarının mallar 2172 5 75 6 75 Bununla beraber iyi mallar fiatlerin- rin bugün gösterdiği vaziyet yeni rekol-
hiş ve en müessir itirafını yapmıştı. O, yaklaşmasından da tir tir titriyordu. Uşak seıt de göze çarpacak derecede değişiklik teye epiyce mal devredileceği zannını 
artık ana olacaktı.. Hatta bir aralık sevgisinin hayaline mallar l006 5 875 6 yoktur. Bu itibarla piyasaya şimdilik sa- vermekte ise de şimdilik bu zan kuvvet-

Zavallı kızcağız bu itirafını yaparken sarılarak muvakkat ta olsa birkaç daki- Uşak ftaürı kin gözüyle bakılıyor. li değildir. Bu hususta kat'i kanaat hu-

ne kadar sarsılmış ne kadar titremişti ka daha onun hayaliyle yaşamak istedi. malltu 2130 6 25 6 25 KOYUN VE KUZU DER1LER1: sulü için Mayıs ortalarının gelmesi lı\-
Çünkü bugüne kadar kendisine büyük Gerilemek, kiliseden çıkıp gitmek he- Uşak cavaarlı 130 6 4325 6 4325 Haftalık muamele yukarıda haftalık zııngeldiği söylenmektedir. 

vesine kapıldı. Birdenbire urucu illiı Geçen haftaya nisbetle buğday fiatle-
bir sevgi ile bağlı bulunan daha doğrusu eden çan çalındı. rinde görülmüş ve tespit ~ olan te- sat~ hulı\sasmda kaydedilmiş olan mik-
tapan babası bu acı hakikati öğrenince H k tu H k d ka ül' miktarı _ ·-·ı..-- 0,25 tim tarlardır. Gerçi piyasada dalıa bir hayli 

caktı' .. .. er es sus . er es sec eye pan .. nezz aşagı J'~... san 

Bugün için piyasaya sakin ve fiatlere 
de müstekar gözüyle bakılmaktadır. 

acaba ne yapa . . Muhakkak yuzu- dı. Ayakta kalan yalnız Leonordu. Can olarak kabul edilmektedir. Hafta sonun- muameleler olınakta ise de borsaya 
nün kızartısından ölürdü. ı..:..+:~ b' . 'b' ld da fiatl . b' daha ten zzül' al kaydettirilmemektedir. Geçen senenin Mevsim icabı alışverişlerde sükunet çe~-en ır ınsan gı ı sararıp so u. erın ıraz e e meyy 

Birbiri arkasına dWlecek feW<:etleri Monsenyör Farnez mukaddes ekmeği bir vaziyet iktisap eylediği söylenmek- bu haftasına da deri üzerine hayli mua- caridir. Halen hububattan buğdaydan 

UMUM! PiYASA V AZ!YETl: 

gözleri önüne getiriyor, düştüğü çıkmaz- havi kabı alıp geriye döndüğü zaman tedir. meleler cereyan etmekte idi. maada hiçbir madde üzerine kuvveUi 
n .nasıl kurtulacağiiu bir türlü kesti- Leonor'u müthiş bir titreme baştan aşa- ARPA: ZEYTtN YACI: işler olmamakta ve esaslı piyasalar te-

remıyordu. ğı sarstı. Gözlerine inanamıyordu. Onu Son hafta borsada satılmış olan arpa- Son hafta içinde borsa bültenlerinde şekkül edememektedir. Yeni toprak 
Kızcağız itirafının ilk kelimesinde daha yakından görmek istiyordu. He- lann nevi üzerinden miktar ve fiailerı borsada zeytinyağı satıldığına dair bir mahsullerinin piyasaya gelmesine kadar 

iken Jan kurşuni bir renk almL~tı. Şüp- men demir parmaklığı atlıyarak içeri şöylece tasnif olunabilir: işaret görülmemiştir. vaziyetin bu şekilde devam etmesi tabil 
hesiz saadetinden olacaktı. Zira hemen girdi. tki tarafa sallanarak menberin ha- Fi 1NCtR: olarak kabul edilmektedir. 
sevgilisini kucaklamış, evleneceklerine samaklarına tırmandı. Nevi mıkfatı as. az. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Abdi Sokullu 
dair katı teminat vermişti. Neye uğradığını bilmiyerek şaşırmış, Yeıli atpa 109 4.25 4.25 

Leonor hemen evleneceklerine göre yıldırımla vurulmuş gibi olduğu yere Uşak ,. 569 4.125 4.125 
babasının yüz kızartıcı Mdiseden haberi çökmüş olan papasın iki omuzuna elle- ,, çaku arpa 307 4 4.125 [ IB O R S A ı 
olıruyacağını düşünmüş, işlenmiş hata- rini koydu ve bağırdı: Yeka11 985 _ . 
nın vaktinde tamir edileceğinden derin - Oh Tanrım .. Jan.. Sevgilim sensin Mevsim dolayısiyle arpa işlerinde ba
sevinç içine düşmüştü. ha! Bu sensin ha!. riz bir siikfuıet olmakla beraber fiatler 

J an yarın babasına başvuracak. Ni- Mevcut sükiitu yırtan bu genç kadın de geçen haftaya ve geçen senenin bu 
şanlanacaklar. Birka gün sonra da karı karşılaştığı manzaraya dayanamamış haftasına nisbetle göze çarpan bir tebed-
koca olacaklar.. ç kalbinin h1ikimi olan sevgisinin, Janın dül yoktur. Yeni arpa mahsulünün hali 

B. .. 'ki . . . k tukla Prens Farnez olduğunu öğrenince mer- hazır vaziyeti hakkında gelen haberler 
ıraz once ı sevgilinın onuş - . . . . kla be-

kar 10,.. ~-'-'-- esel b 'diŞ' di mer bır heykel gıbı duran Papasın ayak- müsait ve memnunıyetbahş olma 
rı, ar....,.ıru.uuarı m e u ı ım 1 d" .. tü.' be mahsul" b · ı 

. . . . ha alan il d 1 lan arı ucuna uşmuş ra r un u sene saır sene ere 
sevgısının zengın tır e o u o Kil' . . . d b' fırt dah b' · ih5al edil ği 
bu odada Leonor yapayalnız kendisini k Lı:"disnın ıçdinıne ır ·'-·~abkoptu.Her nisbe~eedili'a ı.razArpageç '."t sakinecdir~ 

es ua eyi e yap~·~ ir tecavüz talunin yor. pıyasası 
saadet yıldızları ile çevrilmiş buluyordu. telllkkı ediyor koşuşuyor, kıyametleri BAKLA: 
O kadar mesuttu ki saadetini anlatacak koparıyorlardı So hafta .. d b kla .. · bo _ 
kimse bulamaması ona üzüntü veriyor, Leo , . .' . tıldıla T 

1 
n ıçın e a uzenne rsa 

nor un uzerıne a r. aassup a da ne hazır ve ne de vadeli olarak hiç 

Uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

62 Alyoti Bi. 17 75 17 
60 Hikmet B. 11 14 50 
40 inhisar 7 75 8 75 
24 D. Arditi 14 25 14 75 
9 Suphi ergin 13 50 13 50 

195 Yekıin 
430629~ eski yekün 

430874~ U. yekün 

Zahire 

Bir dava 
Cumaovasınrn Sandı köyünde 

Ahmet dayı adında bir ibtiyarı 
dövmek suretiyle ölümüne se

bebiyet vermekle maznun Sandı 
köyü muhtarı Hasanın muha

kemesine Ağırcezada dün de

vam edilecekti. Ölümün dövül

meden ileri gelip gelmediği 
hakkında lstanbul tıp adli mü

essesesinden beklenen rapor 

gelmediği cihetle muhakeme 

başka bir güne bırakılmıştır. 

Sah.ite ·ı 

Her fiata 
ACELE 

Müzayede ile satış 
Önümüzdeki pazar günü yani 

Mayisın ikinci günü sabahleyin 

saat on buçukta Birinci kor· 

donda Pasaport karşısında 

Merkez otelinde bulunan bil· 
umum lüks ve nadide mobil· 

yeleri bilmüzayede satılacaktır. 

Gerek mavun )-atak odaları, 

şifonyaralı dolaplar, tuvaletler, 

komodinolar, 2 sarı kesme 

lngiliz karyolaları somyalariyle 

tekmil yatak, yorğan ve cibin

likler, lüks kadife koltuklar, 

lüks Alman piyano, lüks kabi

ne, saat takımı heykelli, hasırlı 

takım, dıvar saati, lüks ve 

kıymettar para kasası, lüks 

kadife perdeleri kornişleriyle, 

(25) oda tekmil yatak odası 

beyaz lake karyolaları tekmil, 

tek ve çifte aynalı dolaplariyle, 

şifonyeralı dolapler, bir çok 

Viyana sandalyaları, bir çok 

kanapeler, şezlonglar, bir çok 

koltuklar bir çok komodinolar, 

3 koridor ile 25 oda muşauı· 
baları, yağlı boya ve resimli 

levhalar, storlar, lüks Japon 

çay takımı, kristal likör takımı, 

şemsiyelik, yumurta şeklinde 
mavundan büyük yemek ma· 

sası, bir çok orta masaları, ta

bak ve şişe takımları, bir çok 

aynalar, mutbak takımı, bakır
lar, buzluk, (60) parçadan 

ibaret otelin halı ve seccade

ler ve yolluklar, Uşak, Şiraz, 

Milas, Kula, Kırşehir, Güney, 

Kaysar, Isparta halı ve secca

deler ve sair bir çok lüks 

mobilyaları bilmüzayede satıla

caktır. Satış peşindir. 

Büyük Kardiçalı lbrahim bey 

hanında 40 numarada Emniyet 

müzayede salonu müdüriyeti. 

Hamiş: işbu salış çok ace' 

olduğundan iştirak eder 

baylar istifade edecekle• 
S. 7 1-4 I 

...•......................... , ....... . 
SATILIK 

Motörve teferruat1 
Ruston markalı l..ompresorlu 

az kullanılmış 30 beygirlik bir 

motör ve teferruatı ve 75 am

perlik 220 voltluk bir dinamo 

ve bilyalı iki çift değirmen 

ve teferruatı birden veyahut 

ayrı ayrı satılıktır işler bir 

halde teslim edilm~k şartiyle 
teslim edilecektir. Talip olan· 

!arın gazetemiz idarehanesine 

müracaatları. 
s. 7 2-5 (721) 

b'.'kaç aylık karnındaki Y~V:uya sesle- gözleri kararanlar zavallı kızcağızı yaka- bir muamele cereyan etmemiştir. 
nıyor, ona saadet haberlerını tekrarlı- lıyarak zındana atarlarken Prens Famez DARILAR: 

Çu. Cinsi Fiat 

847 Çu. Buğday 5 937 6 375 
17 " Arpa 4 195 4 195 
90 ., K. Darı 5 75 5 75 

·1------------------------·~r 1 
yordu. . . dö Kervilliye yani Leonor'un 3şıkı vic- Her nevi darı piyasalarında yazılmağa 

Bu·denbıre hır çatırtı işitildi. Balko- danen a"lı d . b' · · · d · d b ktur p· da t . . g yor, erın ır yeıs ıçın e ın- eğer irşey yo . ıyasa mevcu 
nun bır camı kırıldı. Kağıda sarılı hır liyordu. Kendi kendine söyleniyordu: ve dahilden gelen küçük partiler satıl-

balılar . . tün 
~ us e yuvarlandı. - Hakikaten ben mel'un ve nefrete maktadır. Fiat vaziyetleri yukarıda iş-

Leonor önce şaşaladı. Sonra toplandı. layık bir adamım retlenmiştir. 
Bu kağıt pa"ası kendisini çekiyordu. · . • KEPEK: 

Önce bu mektubu okumıyarak gelıliği - Bıtmedı -
yere, karanlıklara fırlatmak istedi. Ya
pamadı. Derhal kağıt üzerindeki satır
larda gözlerini dolaştırdı. Sapsarı kesil
di Giizleri karardı. Dizleri tutmaz oldu. 
Kağıt elinden düştü. Kalbi daraldı. Ka-

KONT CIANO 
TİRANDA 

Yerli ihtiyaçlar için arasıra bazı mua-

meleler olmaktadır. Son hafta muamele-
si de bu cümledendir. Piyasa un fiatle
rini takip etmektedir. 

PAMUK: 

l • • . . Son hafta içindeki borsa neşriyatının ğıtta şu satırlar yazı ı idi: - BQf taralı bırıncı sahifede - tasnifi neticesinde borsada satılınış olan 
<Yarın paskalya münasebetiyle Noter yında olmuştur. Muhtelif meselelere te- . miktar ve fiatl . hakkında edin 

Dam Kat tralind A • -- 1• lan d 'ld'"' · Ist fani nevı, en -e e yın yapacaıı. o mas e ı ıgını e · ajansı haber veri- diğimiz malfunat aşağıda gösterilmiştir: 
Monsenyör Levenk Pren Farnez, Dük yor. 

Jan dö Kervilliye'nin sizinle ne için kat- Öğrenildiğine göre Kont Ciano Arna
iyen e\•leııemiyeceğini haber verecek vutluk kralı Zogoya, !talyanın Balkan 
olan biricik adamdır.> işleri hakkında noktai nazarını izah ede 

Bu taşı kim atmıştı?. Acaba bu seviş- cek ve Arnavutluğun Yugoslavya ve 
meyi çekeıniyen, kıskanan bir adam mı? Balkan antantına yaklaşmasını tavsiye 
Yoksa bir aile dostu mu? edecektir. Kont Ciano Tiranda iki gün 

işte kızcağız bu suallerin cevabını ve- kaldıktan sonra memleketine dönecek

Nevi bal ye 
Akala birinci 
rese hazır 70 
Prese birinci hazır 102 .. " 

vadeli 75 

" ikmd hazır 300 
Yeki1rı 547 

as. az. 

44 44 
43 50 45 
45 45 
40 42 

8 " Ak " 4 195 4 195 
163 " Nohut 5 5 635 

53 ,. M. Darı 4 50 4 50 
105 B. Pamuk 43 44 
442 K. Palamut 350 350 

Katolik papaslar 
Suikasttan mahkOm 

oldular 
Bertin 27 (Ö.R) - Devlet 

aleyhinde suikastla mahkum 

olan Katolik papaslarının mu· 

hakemesi r u s :ldorftal bitmiş· 
tir. "ihanet" hazırlığı suçlu pa· 

paslardan beşi 11 sene ile 2 
sene arasında hapis cezasına 
mahkilm olmuşlardır. 3 papas 

beraet etmiştir. 
rebilmek için uğraşırken Dük dö Ker- tir. 
villiye de evine dönmüş, Leonorun bir Roma, 27 ( ö.R ) - !talyan impara

resmi önünde diz çökmüş hınçkıra torluğunun kuruluşunun yıl dönümü 
hınçkıra aglıyor ve şunları söyliyordu: münasebetiyle 9 Mayısta büyük şenlik-

Pamuk piyasası son hafta içinde fiat 

~~::m::ney~~~kra!.:!7i!~.;;!: lrzzzrsATILIK Ev 
miş olınakla beraber satıcılar fiatlerin 1 E 

- Ne dedi? Ana mı olacak?. Acaba !er yapılacaktır. Kral-imparator ve Du
yanlış ıru anladım .. Eyvah mahvoldu .. ce 40 binden fazla askerin geçit resmin
Evet mahvoldu yavrucak! Ya ben? Ah de hazır bulunacaklardır. 4000 zabitin 
alÇak adam. Sevgi kalbimi yakrnağa baş- kumandasında bulunacak olan bu kuv
layınca neden bırakıp kaçmadım?. Ah vete her silAlıa mensup kıt'alar bütün 
ölseydim ne büyük saadet olurdu. Za- techizatiyle iştirak edeceklerdir. Trab
vallı kızcağız' Yarın babamdan evlenme !us, Eritre ve Somali sömürge askerleri 

••mli•fsaod..,,..; almaldığımı bekliyor ha!? .. de geçit resminde bulunacaklardır. 

geçen haftadanberi gösterdiği terakki Ş yası 

meyil ve kabiliyetini nazan itibara ala- Cumartesi ve Pazardan 
rak müteyakkızane hareket etmişler-! maada her glin Saat 10,30 
dir. e ! dan 12,30 za ve 15,30 dan 

Bu münasebetle son hafta fiatlerind 
1 

18,30 za kadar Alsancak, 

geçen haftaya nisbetle 1-2 kuruş arasın-! Şerafeddinbey caddesinde 
da yeni bir terakki kaydedilmiş ve hafta 1 70 numaraya mllracaat. 
sonunda piyasa az istekli fakat 44,5 ku- 29) 
ruşta sağlam kapanmıştır. Hafta içinde S. 7 1-S (7 

. 
1 
1 

BRONZ 
Elyafı ve yapılması hususi ma
hiyette sert, saglam ve sıhht 
Doktorların tavslyelerlne maz
har, temiz ve beyaz dişler te· 

mln eden, bUtUn dünyanın 
TANIDIGI 

DiŞ FIRÇALAR[ 

BUYUK ECZANE VE 
TUHAFiYECiLERDE BULUNUR 1 

·~----1-------------------~ , ________________________ _ 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

Ötedenberi erişilmez ün lıazanmış kimyevi Avrupa güb
relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
RAH Mi KARA DAVUT 

Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu 
Yemiı çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Telgraf adresi : KARADAVUT Telefon aeog , 



.5alalfe a • -'-•g= rr '. i5G 

Millt Eiallk mldlrl&filnden: 
No. 
733 

737 
738 
739 

740 

741 

742 

743 

744 

Lira K. 
Narlıdere Kale civan Derince mevkiinde 27740 1705 
M. M. Tarla 
Glizelyah Ferah sokak 45 eski 25 taj numaralı ey 60 
lsmetpafA 1 ci Sakarya S. 6 eski 8 taj numaralı ev 900 
Burnova Atatürk C. 53, SS, 57 taj numarala iki 1300 
dilkkinla evin 3/1 hissesi Nakit ile 
Buca Paıadiso Kızılçullu C. 11.13 hjlı 932 M. 200 
Barakalı arsa 
Hasan hoca Osmaniye C. Mirkelam hanı içinde üst 200 
katta 12-21 eski numaralı oda 
Hasan hoca Osmaniye C. Mirkelam hanı içinde üst 200 
katta 12· 22 eski numaralı oda 
Hasan hoca Osmaniye C. Mirkelam hanı içinde üst 200 
katta 12-20 numaralı oda 
Suvari M Kiremithane S. 8-21 taj numaralı 38 13 
metre arsa 

7 46 lsmetpaşa Makara S. ç•kmazı 57-1 numaralı 23 M. arsa 8 5 
747 Burnova Kürt Ömer S. 12 eski 14 taj numaralı 19,14 80 

metre zeminli dükkan 
748 lsmetpaşa makara çıkmazı 57 taj 54 M. arsa 15 

zemini mukataalı alıcıya ait 
749 Bornova taksim sokak 25 taj numarah 157,97 merearsa 39 50 
750 " " " 25 " müfrez 25-1 numaralı IS 

751 

752 
753 
754 

755 
756 

757 
758 
759 

760 

58 M. arsa 
Burnova Türkmen sokak 2 eski ve taj numaralı 30 
77,50 M. arsa 
Bayraklı Burnova C. 20 eski 16 taj numaralı dilkkin 120 
Mersinli Burnovada 9 yeni 3 taj numaralı ev 100 
Burnovada Merkez S. 89 eski 91 taj numaralı 46 
233 M. arsa 
Birinci Gaziler Sinekli C. 41, 41/1, 43 tajlı 156 M. arsa 45 
Şehitler azim S. dan 2,4 eski 4 taj No. alan ve 40 
Savlet S. dan 19 Kapı numaralı 92 metre arsa 
1 ci Gaziler Sinekli C. 3731,90 metre tarla 315 
Şehitler Hücum S. 21 eski ve taj numaralı ev 60 
Şehitler eski Mızraklı yeni ikinci altm parakendeıi 200 
S. 9 eski ve taj numaralı ev 
Şehitler azim S. 11 eski 15 taj numaralı 47,25 15 
metre arsa 

761 Şehitler eski Urlalı yeni 2 ci altın S. No. 1 tajh ev 200 
762 Şehitler Hücum S. 20 eski 18 tajlı 98,25 M. arsa 40 
763 Tepec:k Ley'.i S. 12 eski 14 taj numaralı dükkan 80 
764 Köprü Kayatepe bayır S. 27 eski 19 yeni 14 taj 40 

numaralı 120 M. zeminli ev 
772 1 ci Gazil~r Sinekli C. 62 taj numaralı 40,80 metre arsa 15 
774 Altındağ çamdibi yıkık eski jandarma karakol yeri 35 

olan 4 davarlı 1 kapı No; lu 190,SO metre arsa nakit ile 
777 Alaybey şimendifer C. 77 eski 81 taj No.Ju 82 M. arsa 82 
778 Karşıyaka bahariye yeni S. 34 eski 36 taj No. lu Ev 80 
779 " eski çakır oğlu yeni Dili ver S. 61 taj N. lu Ev 170 

g~ 780 " Selimiye S. 43 eski 39 taj No. lu Ev 2300 
mm~781 Suvari M. Çukur sokak 15 eski ve taj No. lu 32 19 20 
durdug M. arsamn 4 de 3 hissesi nakit ile 
suretle h Karşıyaka Osman zade M. 103 adanın 2,3 4,6,7 ve 1661 89 

!:rat~~"""'A"b"·Q6 adanın 19,25 26 parsellerinde 22158,53 M. M. 
· -= ~ 'ıt La beher M. M. 7,S kuruştan. 
~5 K~ 'n çarşısmda demir hanı içinde 259 ada 17 200 00 
·:'ı parselinde 33 M, zeminli mağa ... 
78b~asan boca M. Bakar bedesteninde ve bedesten 200 00 

içinde 100 No. lu mağaza. 
189 Di!rağaç Şehitler C. 111/1 ve 113 No. lu 4425,55 2655 33 

M. M. arsa. 
787 1. ci Gaziler sinekli C. 126 taj No. Ju 174,90 35 00 

M. M. arsa. 
788 Karantina M. iskele namdiğer Mitat paşa C. 
790 57-1, 57·2, 57-3, 57-4, 57-5 kapu No. Ju ve 

kadastroca 766 adamn 1 parselinde 1790,25 M. M. 
dan kilise müştemilata olan odalarm 670 metre M. 
mabailin (700) lira ve kilise mahallinin 1120 M. 
olarak (1000 lira) .. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında nakit ile 
yaıalı olanlardan gayrısı bedeli ikinci tertip tasfiye vesikası ile 
adenmek üzere on beş gün müddetle açık arttırmaya konul-
muştur. ihalesi 13 - 5 - 937 Perşembe günü saat 15 dir. Ahcıla· 
rın Milli Emlak müdürlüğüne müraca!'tlan. 

29~7 1308 (738) 
~imli........................... ' 

HüSEYIN KAYIN 1 

Mobil ye Mağazası Şekerciler No.26 

~
o 

~ ~· ....... 
~ .... ~~ 

. , 

\-. ... , :1 

Bir defa geJip görünüz 
Modern, temiz malzeme 

1 Birinci ıınıf işçilik sipariş kabul eder 

f . Do yç e O riyan t ban k 
Dl~ESDNER BANK ŞURESI 

IZDliB 
.MEHl\E~l : BERI:1t:S 

Almanyada 175 Şubt!al Mevcuiiur 
Seı mRyo ve ihtıyat akçeıi 

165,000,000 HRyhsmark 
Tiirkiyede Şnbeleri: IS'l'A.NBUI.1 ve 1ZM1R 

1tlu11rtlR ŞaheJerl: KAH1U}; ve 1SKENDJı:RlYE 
Her türlü banka muaroelAtnı Ha ve kabul eder 
c ALMANY AHA seyahat, ikamet, tahsil ve saire için 

;l •h·nrı tıer•i.tle RE3JSTRRMA RK tıahht'. ı. 1)-h. 

ilin 
Ziraat Bankası 

Manisa şubesin
den: 

Haraççı Kardeşler 
29 - 4 - 937 tarihinde ihalesi 

yapılacağı evvelce ga1etelerle 
ilin edilen Banka binasının 
yanındaki deponun planlarında 
değiıiklik yapılacağından ihale 
yeniden ilin edilecek güne 
kadar tehir edilmiştir. 

MobiJyeJerİn : En modern ve en zarif çeıitleriai • 

······················!·········· 
Çocuk arabalarının: En lüks Avrupa mamulatı ve en dayanıklalarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucuzlaranı 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1307 (739) Karyolaların ~ En lüks, . beyaz ve san nikelaşlı modellerini 

KAYIP ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1935 yılında İzmir Buca Or
ta okulu ikinci ıınafından almış 
olduğum tasdiknameyi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan es· 
kisinin hükmü olmıyacağını 
bildiririm. 

Haraççı Kardeşlerin 1 Z M 1 R ve A N K A R A 
mağazalarından temin edebilirsiniz. 

··················111111111111111111111111111111 •••••••••••••••••• 

YENİ EV YAPANLAR, YENi EVLENENLER 
Mobilyelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler. Adres 

lzmir Kızılçulluda kavas 
Aptullah oğlu Ömer 

1314 (743) 

Saçları dökülenlere Kom ojen Kanzukl 

Saç Eksiri 
Saçlann ciökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvr:tJendirir ve besler. Komojen aaçlarm 
gıdasıdır. Tabii renklerini boımaz, litif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf ec2ane?er!e ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

lzmir Sicili Ticaret Memurluğundan: 
Buca Tarım kredi Kooperatifin 1() • 4 - 937 tarihile tasdikli 

sirküleri Ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 1973 numara

sına kayıt ve lescil edildiği ilin olunur. 

Ortak No. 

22 
172 
15 

iMZA SiRKÜLERi 

Adı ve Soyada Vazifesi imzası 
Salih Candan Yönetim kurulu Başkanı S. Candan 

Nazım Amk Yönetim kurulu as başkaaı Nanmanık 
Kazım Doğu Yönetim · kurulu üyesi K: Doğu 
- - - Yönetim kurulu üyesi - -
- - - Yönetim kurulu üyesi·. 

Mustafa Turan Kooperatif direktörü 
İzmir Sicili Ticaret Memurluğuna: 

M. 

Kooperatifimiz namına imza atmağa yetkeli zevatın imza 

örnekleri yukanya dercediJmiştir. Statünün 26 mc1 mad

desi mucibince başkao!a direktör veya bir üye ile direktör 

veyahut baıkanla bir üye tarafından müştereken imzalanacak 

evrakın kabulünü vebu ıekilde müessesenize karşı vukubulacak 

taahhüt ve işarahn teıekkiiJümllıO ilzam edeceğini bildirir. Say-

gılarımızı sunariz. 

Resmi mObllr ve 

baıkan imzası 

108 
Üye Üye 

10 - 4 - 937 

Üye Üye Kooperatif 

Direktörü 

Buca Nazımanık K. Doğu M. Turan· 
Tarım Kredi Kooperatifi 

S. Candan 
işbu sirkülerde mevzu imzalar 108 numaralı Buca Tarım 

Kredi kooperatifi reisi Salih Candan: ikinci Reis Nazım Anık: 

·Üye Kizım Doğu ve Direktör Mustafa Turan'ın imzaları olduğu 
tasdik olunur. 

10 - 4 .. 937 
Buca Belediye Riyaati 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Taze Temiz Ucuz ilaç 

• . 
• • • • 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l ............... 

Bu her iki otelin müsteciri 
Ttırkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
reaile bütün Eğe halkına ken
disini ıevdirmiıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar miitbiş ucu:zdur. 

: : ,.. • I L ~ ,., 

IZM i R 
Pamuk Mensucatı Tür 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Pamujundan At, Tayyare, Köpekbat, 

Değirmen, Geyik .ve Leylak markalarmı havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupamn ayni tip 
mensucatma fa\ktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi : Bayrak lzmir 

• 
VATAN OTELi 

Keçeciler IJ ellalbaşı sokağnda 
6-VE '7 ı >E 

Yeniden tanzim ve tefriş edilen VAT AN oteli müşteri· 
Jerinin her türlü istirahatini temin eylemeği düşünmüştür. 
Sıcak ve soğuk banyoları geniı ve havadar bahçesi vardır. 

Fiatler tasavvurun fevkinde ucuzdur. 
Temwiği ve ucuzluğu r "kerre tecrilbe ediniz. 

(557) h.3 s. 7 


