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1 lsveç krah BrUkselde 
Bıüksel, 2 (Ö.R) - lsveç kru/ı Oüstav V 

l sahalı saat 1 ı de f!e/mış ve benden ineıken ı 
kıaz. leopold ili taıa/ından kaışı/amn~tır. 
Şe/ıu /Jelçıka ve lsı•eç baV1aklaıiıı/e donammş
tıı. Kıa/a ıe/akat eden lıaıicife nazm Sand/eı 
beı•nelmı/el ticaıetin ısilllıı vasıtala11 hakkında 
Bılçika lıiikümctirle cöıli~rcektir. 

Yeni Ası.!_ ~a~baasında basılmıştır. 
-, 
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"Bulgar-Yugos a mukarenetini kolaylaştırmış oldll-
ğumuzu söylemekle bir sır ifşa etmiş olmıyorum,, 

Romanya hariciye nazırı, Kral Karolu ziyaretle Ankara ziyareti hakkında görüşmelerde bulundu 

Fransa ile Türkiye arasında yeni ufuklar açılıyor. Milano mülikatı 
Türkiye - Italya e nıünasebetlerinin düzeldiğine delild·r 

~~Bımlli!D3~~5DZ1miö11--......... 

Hatay Ana yasası hazırlanacak 

a ·y~····~y ......... ;~ .. ;ı;y·~~;k"k~mis-
yo zo a ş aş 1acak 

lstanbul 2 (Yeni Asır-Telefonla) - Milanoya hareket eden 
Hariciye vekili Dr.Tcvfik Rü~!ü Aras, hareketind~? önce -~~n
disini ziyaret eden EntransıJan gazetesı muhabırıne muhım 
beyanatta bulunmuştur. 

Dr. Aras beyanatında Sancak meselesinin hallinden müte
vellit memnuniyetini izhar ederek demiştir ki: 

- Fransayla TUrl iye arasında yeni ufuklar açdıyor. lskende
run ve Antakya meselesınen hal tarzına tevfikan iki memleketin 
aRte<necek le?rl muahede ve mutıaveleler bu yeni vaziyetin ilk te
zahUrU olacakllr. MHGno mülAkatlna gelince; bu mUUikat ltalya 
ile TUrklye arasında mevcut dostane münasebetlerin hlssedlle

~ Dr. Alas ve Atina r./çimiz 
~.LZ.2.ZZZ 

Ruşen Eş1e/ ceh derecede dUzeldlğlne bir delil lefkıi vder. 
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Milin oda 
- .... 

Bugün mühim 
görüşmeler 
haşlıyor ---Başuekilimia, 1928 te, ltal

yan başvekili ile nıül6ka

tında, ATATÜRK'ibı ilham 
eseri olem TÜRK· ltal11an 
dostluyımım temelini atmış· 
tı. Bugün, Ilariciye vekili
mizin Milanoda ltalyau lıa
t·iciyc nazırı ile vukubııla
cak miilCikrıtı i§fo bıı <losllıık· 
tan kuvvet alacal..tu-. 1J i:: 
~una kcmiiz ki, Türkiye ve 
ltalyanm teşriki mesaisi 7ıenı 
mcmlekellerimiziu. yük.sek 
mcu/aatlcrine en U!J!JUtl bir 
inl.-isnf ccmini 1ıazırlıyabilir, 
lıcm ele to1uik1rnku, bizim -içiu. 
bfr emel olan A'kdeni~ pak
tını eoı·lul.'larmdmı kurtar
mak lmsııswıda tesir ?JOpa

bilfr. 

Italya ile münasebetlerimizin 
hararetinden çok şeyler kaybet
tiği günler olmuştu. Habeş da· 
vası yüzünden Romanın Cenev· 

reci milletlere küskünlüğü bizim
le münasebetle:ine de tesir et
nıekten hali lrnlmamışh. O kadar 
ki, Türkiye için hayati bir ehem
nıiyeti haiz o'an Boğazlar me
selesi Montrödc görüşülürken 
Italya mürahhaslarmı gön
dermemişti. 

Bu jestin manası ne idi? 
Italya Boğazların yeni reji

nıine muhalefet mi edecekti? 
Vaziyeti soukkanhlıkla mü

taliia ettiğimiz zaman böyle bir 
nıuhalefeti tahrike sebep ola
cak bir esash ihtilaf noktası 
göremiyorduk. ltalya içiu Şarki 

- Sonu 2 nci say/ada -

Dr. Aras Milanoda karşılandı Fransız Müdafaa nutku 

Balkan devletleri bu ko-Bütün devletler silahlanıyor. Fransa 
nuşmalarla alakadardır elbette bunların fevkine çıkacaktır 
Yugoslavya ve Çekosıovakya gaze
teleri dostane neşriyat yap!yorlar .. 

Müdafaa bütçesi kabul edildi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

hansanuı mülfe/ıki olan SnvyeJleıitı modem 
Paris, 2 (Ö.R) - Meb'usan Fransanın umumi sulh arzusu-

meclisinde milli müdafaa mü- dur. ikincisi de şudur: Harbm 
nakaşası bitmiştir. mevzii kalamıyacağı tecrübe 

Milli müdafaa nazırı Daladier ile sabittir. istilaya karşı koy-

Başvekil ve Vekiller A11kaıa istasvollunda 
Istanbul, 2 {Yeni Asır Mu- saat 18.30 da Milanoya gelmiş 

habirinden ) - Romadan bil- ve Tevfik Rüştü Arasın riya-
diriliyor: seti altındaki Türk delegas· 

Tevfik Rüştü Aras • Ciano yonu da saat 19.18 de gelerek 
mülakatı çok derin bir alaka istasyonda selamlanmıştır. 
ile bekleniyor. Kont Ciano - Sonu 4 iitıcü sa/ti/ede -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni memurin kanunu 

bu münasebetle mühim bir nu- mak için hem hudutlarda ge-
tuk söyleyerek demiştir ki: . çilmez beton bir müdafaa hatlı 

- Bu münakaşadan iki esash tesis etmek, hem de ileri git-
müşahede çıkmıştır. Birincisi meğe muktedir olmak lazım· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

içtimai Bir HAdlse: 
........ ·-····-··· ....... ·············--

Kız Buhranı mı Var? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

M 1 6 1 k Yüz kadar köy delikanlısı emur ar, ayı maaş- . 
ları kadar borç yapabilir Y enı F oçada evlenecek 

Ankara, 2 (Yeni Asır) - Yeni memurin 
Kamutayın muvakkat encümeninde tetkike 
projeye göre maaşlı ve ücretli memurlar 
mesuliyeti noktasından fark yoktur. 

kanunu teklifi, 
başlandı. Yeni 
arasında vazife 

Memur olmak içiu Orta mektep mezunu olmak lazımdır. 
Memurlar ancak, alh aylık maaşları nisbetinde borca girebiJirler. 
1 sahiplerinden istikrazda bulunamazlar. 

genç kız bulamamışlar 
Tabiatın garip bir cilvesi olarak son senelerde Yeni 

Foçada doğan çocukların hepsi de erkektir. 
Yeni Foça delikanlıları bu yüzden evlenmekte 
müşkülata uğradıklarını iddia ediyorlar. 

sıllihlan 

dır. Çünkü zafer ancak böyle 
kaznılabilir. 

Almanya iki senelik askeri 
hizmeti kabul etmiştir. ltalya 
harp malzemesi imalinde dik
kate değer bir dereceyi bul
muştur. Rusyada 1 milyon 300 

-Snnu 4 Ü!leü salıijedl!-
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 

Köylı7 kızlan 
- Yazısı 4 ncü sayfada -
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Bugün mühim 
görüşmeler 
başlıyor 

•• 
• ti •• 

Uz 
Vekalet kararinı verdi 

ong e · ıo Mar -
- Baştara/t I inci salıi/ede -

Akdenizle Karadenizde geniş
liyen deniz ticaretini emniyette 
görmekten başka birşey mev
zuubahs olamazdı. Halbuki yeni 
rejim hiç bir memleketin deniz 
ticaretine bir tehlüke teşkil et
mediğine göre ltalyanın Montrö 
mukavelesine imza koymamı' 
olması umumi TÜRK efkarında 
şüphelerle dolu bir koskoca is· 

• 
ı eler ta a ıyor 

tifham yaratmıştı. 
Geçen Temmuzda, bizim 

Montrö zaferini kazandığımız 
günlerde, Roma milletler cemi
yetinin gafletle idare ettiği 
ıanksiyonlar politikasının tesiri 
ıltmda idi. Habeşistana tatmin 
edilmiş bir devlet haline gel
mek ıçın giden it al ya, 
kendi aleyhinde maddi veya 
manevi bir ceza tertibine kal• 
kışılmış olmasından münfeildi. 
Ve bu siyasetin terkedileceği 
güne kadar MilletJer cemiye
tiyle ilgili olan beynelmilel 
meselelerin halline iştirak etme• 
meğe karar vermişti. işte ltal
yanın Montrö mukavelesine iş• 
tidik etmemiş bulunmasının se
bebi bundan ibaretti. Yoksa 
ltalyan dostlarımız pekala bi
lirlerdi ki Türkiyenin sanksi
yonlara iştiraki Habeşistanın 

mukadderatına haddinden faıla 
bir alaka gösterdiğinden ileri 
gelmiyordu. Olsa olsa millet• 
ler cemiyetinin dürüst bir aza
sı sıfatiyle teahhütlerimize 
sadakatımız, iktısadi menfa
atlerimiz aleyhinde olarak 
verilen kararlara bile iştira• 
kimizi 2aruri kıhyordu. Ne
tekim Habeşislanda fiili va· 
ziyeti en evvel tanıyan mem
leketlerden biri de Türkiye ol
muştur. ltnlyan dostluğuna atf
ettiğimiz değerin bir delili olan 
bu jesti ltalyanlar liyik olduğu 
şekilde karşıladılar. Dostluğu

muza eskisinden far.la bir hız 
vermek için karşılıklı arzular 
belirdi. 

Italyan gazetelerinde salahi
yettar şahsiyetler bizden te-
veccühle bahsettiler. Yakın 
Şarkta Türkiyenin günden güne 

genişliyen nüfuz ve prestijini 
ltalyanın memnuniyetle gördü-
ğünü yazdılar. Yine bu sırada 
mesud bir hadise daha belirdi. 
Siyasetini realiteler üzerine 
kurmağa alışmış olan lngiltere, 
ltalya ile gerginliğin devamı 
Akdenizde bir tehlüke kaynağı 
olabileceğini hissederek Gen
tlemen 's Agreement'ı imzaladı. 

Böylece Akdeniz pakbna doğru 
en müşkül adım atılmış oldu. 
Yanılmıyorsak Milano görüşme
leri sadece Montrö mukavele· 
sine ltalyanm iltihakı gibi bir 
formaliteyi ikmal etmekten iba-

ret kalmıyacaktır. Orada daha 
geniş müzakereler yapılacak, 

Akdenizin emniyetine ve sulh 
davasının istikrarına hizmet 
edecek daha umumi bir anlaş
manın yolu açılacaktır. TÜRK 
milleti bugün başlıyan görüş· 
meleri derin bir sempati He 
selamlıyor ve bu görüşmelerde 
elde edilecek neticelerin 1928-
1933 mülakatlarından daha ve
rimli olmasını temenni ediyor. 
itiraf etmelidir ki, vaziyet, 
böyle bir dostluğu realize et
mek için hiç bir zaman bugün
den daha müsaid olmamışbr. 
Tevfik Rüştü Arasın Cenev
rede kazandığı diplomatik za· 
fere Miliino görüşmelerinin mu
vaffakıyetlerini katarak dön
mesini kalpten dileriz. 

Hisseleri hakkında 
Gümrük kanununun maddei 

mahsusasına tevfikan vekaletçe 
tevzi edilmekte o!an gümrük 
resmine munzam yüzde on be· 
lediye hisselerinin tevzi ve . . 
taksiminde belediye nufusu 
esas ittihaz edilmekte ise de 

duhuliye reı:ıminin iJgasına mü
teallik olan mezkur kanunun 
meriyet mevkiine girdiği 

30-5-933 tarihinden itibaren 
geçen müddet zarfında idari 
teşkiJatımızda kanunu mah-
suslanna tevfikan vuku-
bulö n fevt ve ilbakJar 
ve bazı belediyelerin yeniden 
ihdas ve lağvı gibi sebepler 

ile belediye sınırları içinde ev· 
veJce tesbit edilmiş olan nufus 
mikdarları üzerinde esaslı ve 
şümullü tezayüt ve tenakuslar 
husule geldiği ve bu yüzden 
bir kısım belediyelerin diğ~r 

belediyelerin zararına olarak 
fazla hisse aldıkları görülmüş· , 
tür. 

Gümrük resmine munzam 
yüzde on belediye paylarının 

tevziinde nüfuslarının azlık ve• 
ya çokluğu ile mütenasiben az 
veya çok hisse alacakları için 
vilayetimiz dahilindeki beledi
yelerin sınırları içinde olup 
nufus kütüklerinde kayıtlı bu
lunan nufus miktarları ile 935 
yılı sayımında tespit olunan 
nufus miktarlarının mukayeseli 
bir cetvel halinde 937 mali yılı 
yüzde on gümri\k payı tevzia· 
tına başlanmadan evvel mer
keze gönderilmesi Dahiliye 
Vekaletince vilayetten istenmiş· 
tir. 

.. ·-·····-· 
Zavallı 
çocuk yandı 

Tepecikte Yahudi mezarlığı 
arkasında Azizin kulesinde 
oturan Ferit kansı Kamerin 
dışarıda bulunduğu sırada man-
gal yanında bulunan çocuğu 

N urjyenin entarisi tutuşmuştur. 

Nuriyenin bacakları ve karnı 
yanmış, Memleket hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Şev k.e't .Elilg-i.n. · u;J..w::l~~l;,.:;tiıı:I 

zmir ve Manisa mebuslariyle ihra
catçılar kongrede hazır bulunacaktır 

Üzüm kongresinin 10 Mart
ta Ankarada toplanması ta
karrür etmiş ve keyfiyet Iktı
sat Vekaletinden dün şehri· 
mizdeki alakadarlara bildiriJmiş
tir. Kongreye lzmir ve Manisa 
mebusları ve üzüm ihracatçıları 
iştirak edecekleri: gibi ayrıca 
borsa ve ticaret odası ile üzüm 

kurumundan da murahhasl:ır 
Ankaraya gideceklerdir. Bu 
meyanda üzüm kurumu di
rektörü İsmail Hakkı Veral, 
Topçu o;iu Nazmi, oda ka· 
tibiumumisi Mehmet Ali Eten, 
lzmir borsasından üç murahhas 
ve bazı ihracatçılar kongre 
için Ankaraya gideceklerdir. 

Çok yerinde bir tamim 

Tahsildarlar yalnız para 
işiyle uğraştırılmalıdır 

~~~--===-•rm~ı~-.--..~--..ı .... --~~~~ 
Dahiliye Vakiletinden vila

yete gelen bir tamimde Maliye 
vekaletinden alınan bir tezke
rede vergiJerin seneleri içinde 
tamamen tahsil edilememesi "·e 
seneden seneye bakaya mık
tarıoın çoğalması keyfiyeti üze
rinde yapılan incelemelerde 
bunun sebebi tahsildarların 
bazı hataları yüzünden olduğu 
anlaşıldığı bildirildikten sonra 
hususi idarelerce tatbik edilen 
bugiinkü tahsil sistemine göre 
tahsildarlar tahakkuk defterine 
istinaden kendilerine verilen 
tekalif cetvelleri muhteviyabm 
müfredat defterlerine geçirmek 
ve tahsilat vuku buldukça bu 
defterlere işaretle yapılan tah-

silatı irsaliyelerine kaydederek 
teslimat müzekkereleri muka
kabilinde, veznedarlık vazife
sini ifa eden bankalara yatır
maktadırlar. 

Hazinedeki usulüne tevfilrnn 
yapılmakta olan bu muamelatın 
hususi idareler için de varit 
bulunduğundan tahsildar müf
redat defterlerinin vilayet ve 
kaza merkezlerinde ayrılacak 
memurlar tarafından tutuJması 
ve bu suretle tahsildarın fazla 
külfetten kurtularak doğrudan 
doğruya tahsil işleriyle iştigal-
lerinin temini ve devir muame
latının intizam dahilinde yürü
tülmesi lazımdır. 

Değirmendağı cinaye i 

Suçlu Ziver sok ğından 
geçmek istemiyormuş 
Değirmendağı mahallesinde 

manifaturacı Muammeri öldür
mek ve belediye tahsildarı 
Ragıbı yaralamakla maznun 
Şaban oğlu Y aıarın ağırceza 
mahkemesinae dün muhake
mesine devam edilmiştir. 

Geçen celsede maktul vere
sesinin vekiJi; vaktiyle geçen 
bir hadise münasebetiyle polis 
Sabrinin, ikinci defa şahit sıfa
tiyJe dinlenmesini istemişti. 
Polis Sabri, dinJenmİ::} ve şu 
izahatı vermiştir: 

- Cinayet gunu, maznun 
Yaşarı Ziverağa sokağından 
geçirerek karakola getirmek 

istedim. Suçlu birden bire: Bu 
sokaktan geçmem, orada düş-
manım var, fino Hüseyin beni 
vurur, dedi. Ben, o sokaktan 
geçmek istememesindeki sebe
bi Muammeri o sokakta yara
lamış olmasına hamlettim. 

Muhafaza memuru Nuri de 
şahit olarak dinlendi. O da 
cinayetten on dakika kadar 
evvel evinde gürültü yaparken 
duyduğunu ve silahın bu gü
rültüden beş on dakika sonra 
patladığını söylemiştir. 

Muhakeme başlıa bir güne 
bırakılmışbr, 

•• • 
UNI 

URE TIN 
TAYYARE sinemasında 

iki filim birden 

1 - Kırk Gün Kırk Gece 
lstanbulda çekilmiş olan tamamen Türkçe 
sözlü olan hu filimde MÜNiR NURETTiN 
ile DENiZ KIZI EFT AL Y Ayı dinliyecek çok 

zengin numaralar göreceksiniz 
V/././/.YY..//7.7.X7.7...ZL7I'/Z7ZZ7.7.XUZZLl 

2- I<ALIENTE 
Dolores Del Rio tarafından temsil edilen 

bu filim Fransızca sözlüdür. Kaliente cinsi 
cazibenin timsalidir.Bu filimde kıvrak lspan
yol dansları - Büyük bir aşk - Kahkahalı bir 
macera göreceksiniz. 

, Ayrıca PARAMUNT dünya hab~rleri 
Hergün 2-3·30-6-8.30 9.15 seanslarında yalnız 

Cumartesi ve Pazar günleri saat 1 de başlar 

lzm·rin 
Tazimat tellerine • 

gelen cevaplar 
Miting günü lzmir halkı na

mına belediye reisi Dr. Behçet 
Uz tarafından çekilen tazimat 
telgraflarına aşağıdaki cevap

lar gelmiştir : 

Esirgeıne kuruıııu 
u te faydalı. oımağa 

çahşıyor 
ikinci kanun ayı içinde ço• 

cuk esirgeme kurumu dispan· 
serine müracaatte bulunan 
230 basta çocuk muayene "e 
tedavi edilerek ilaçları ücret· 
siz verilmiştir. Ayrıca 25 fakir 
çocuğa iççamaşırı verildiği gibi 
beş fakir aileye de yardıDl 
edilmiştir. 280 anne çocuk ba· 
kım müzesini ziyaret etmiş, 
180 talebe okuma odasına de· 
vam etmiştir. 

ıeıım t '111 1 

·suçu yokmuş 
Birkaç gün evvel sarhoş 

"Hatay davamızın lehimizde olduğu iddiasile zanaltma ah· 
hallediJmesi münasebetiyle iç- nan tapu men:urlarından Ali 
ten gelen sevincinize iştirak oğlu lsmail adliye tarafından 
eder, saygılarımı sunarım.,, yapılan tahkikat neticesinde 

Kamutay başkam suçsuz olduğu anlaşılmış ve 
Renda hakkmda muamele yapılma" 

"Çok haklı sevincinize işti- masına karar verilmiştir. 

rak eder, partiye karşı göster- şelı~ ;;~iisi 
diğİl\İZ sıcak duguya teşekkür Şehir meclisi yarın saat 16,30 
ederim.,, da doktor Behçet Uz'un bar 
Dahiliye vekili ve C. H. partisi kanlığanda toplanarak encu· 

genel sekreteri menlerden gelen evrakın tet· 

•................... §.~~-~-~--~~-~~ ...... ~~~--~~ .. '!!~?.~!{.~~~.~~.r:!~:!~.~~~~~~~. 
(. ~ 

DUnyanmn en me hur 
mügannlsl cinayet mi 

işle dl? 
Nevy01k'un Metropoliten opeıasırı

da Rirroletto, 7osca, "La vıe de bo
heme,, opetalarını telaar tekıaı or11a
makladır- /kıncı kôrıu11un yumi seki
zina gecesi de" Cavallnia Rustıcana,, 
operası u)!ııanıJoıdu. Muazzam tı
yalfo binası her geceki gibı tıklım 

tıklım dolmuştu. 
Düıwanm en meşhur Bmilonu Lav

ımce 7 ibettitı bır Jlffına11ı anrl11an 
sesi yükselmekte idi. Mascagnı'nin 
müziği bu muazzam salonda deıin 

bir sessizlik içinde yüksduken se)'ifci
/er düello sahnesini lıeyecarıla seJ•ıedi
yoılaıdı. Salwmin bir köşesinde Lav
rence 7ıbett, 1ozeplt Sfe1zini ile vu-
ruşmakta idi. lolanırı güzel göz/eti 
11ğmnda Al/io ve Tu11idu'11un vuıuş
malan temsıl ediliy01du. 

Ansızın. Lavıance 1 ibeft kendi 
oyununun lıeyeramna kapılmış gö-
ründii. jozeplı Stt1zini beyaz gümle
ğmden kanlar ılamlıyaıak J'ete yıkıldı. 

Alık/aşan meşhur mugannitıin elinde 
kanlı hanroi dutuvordu. Oıkestıa 
sustu. Ezicı bir siiküt dakıkası geçl
ıilıii. ilk şaşkınlık dakı~ası geçwce 
sahnede bu lıauket göıüldü. St~ezini 
kaldmldı. Fı.lhakika Stfezinı yaıalı 

idi... Fakat elıemmiyetsız bir ya1a .... 
Yaralı teklar kendini loplıyaıak oruna 
devam için sahneye döndü. 1 asavvu
rwı fevkinde bir leessiife kapılan Lav-
rance 1ibett özür diliyordu. Acaba 
bir hissi kablelvukuun tesııi altında 

mıvdı? fi//ıakıka bükaç saat soma 
Strezinin ölümü haber almdı. Lav
ıance 1ibett teessüıünden yete yıkıldı. 

- Dünyanın bu en meşhur mu
gannisi bir katil mi olmuştu? 

K.anlı hanç.enni tekla1 tekrar mua
yene etli. Elinden bir dnavet çıkması 
kabil miydi? Kaç de/a ayni sahne# 
teklar etmiş bulunuyordu. 

Lavıence 7ibett vic.dan azabı için· 
de kıvıanuken dostla11 son çıkall ga· 
zetdeı/e geldiler. Hepsinde şıı satular 
yazılı idi: 

- Muganni ]osrplı Streziniye ya· 
pılan otopside öicimiiııün bir mide 
dolg11nluğuncan ileri geldiği anlaşıl
mıştır. 

flhakikat b11!ldan ibarttfi. Lav
rancc 7ibett bu sata/arı okuyunca 
kenditıe gelebildi. 

Şarloya göre 
Şarlo izdivacından bir sene 

sonra bekarlar kulübüne gide· 
rek kaydının yenilenmesini ıs
temişti. Fakat : 

- Sen artık evlisin ... 
itirazı ile karşılaşınca : 
- Ne zararı var. Sizlere ör· 

nek olmak istiyorum, cevabım 
vermişti. 

Bir gün de karısına : 
- iyisin, hoşsun karıcığım 

ama bir kusurun var demişti. 
Ve karısının : 
- O kusurum neymiş? sua

line lrnrşı da : 
- Benim karım olmandır, 

demekle iktifa etmisti. 

Mrs. Norton Clark 
Gableden vazgeçmemiş 

Clark Gable'nin ismi etra· 
fında çıkan dedikodu devaOJ 
ediyor. Meşhur aktörün Mrs. 
Norton ile hiçbir münasebette 
bulunmadığı hakkındaki beya
natına rağmen şüpheler dağıl· 
mış değildir. Filhakika Mrs. 
Norton şantaj töhmetiyle mah· 
kiim edilmiş ise de bu şüpheyi 
yaşatanlar vardır. Bilhassa ka
dının muhakemeden evvel Clark 
Gableye gönderdiği mektup· 
ların gazetelerde neşredilmesi 
bu kadın hakkında merhamet 
hisleri uyandırmıştır. Nortoo 
bir mektubunda şunları yazı· 
yordu: usevgilim, sen de benioı 
gibi serbestsin. Niçin beni red
dediyor, eski bir bağı meşru 
şekle koymak istemiyorsun? 
Eski dostluğumuzun ihyasını 

kimsenin bilmemesini istiyorsan 
seninle uzaklara gideriz. Frank 
(Clark Gablenin eski ismi) kal• 
binde benim için en küçük bir 
merhamet izi de kalmadı mı? 
Hjç olmazsa seviştiğimiz gün· 
lerin masum hediyesi olan ço· 
cuğunu düşün ... ,, 

Vilhelmln yıldönUmU 
Doorn kasabası, ikinci ka· 

nunun 27 inci günü eski Koy· 
serin 78 inci yıldönümü için 
yapılan bir törene sahne oldu. 
19 senedenberi memleketten 
uzakta yaşamağa mecbur kalan 
eski imparatorun oğulları ve 
hafitleri bu münasebetle Doorıt" 
da toplanmış bulunuyorlardı. 
Prenses Hermin yıldönümü be· 
diyesi olarak gizliden gizliye 
ördüğü bir Pul-Over'i kocasına 
takdim etmiştir. Yıllarca Ber· 
linde ordularının başında mub· 
teşem geçit resimleri yapmağt1 
alışmış olan bu 78 yaşındaki 
ihtiyar bugün de göğsü bütÜP 
milletlerin nişanları ile dohı 
olan büyük üniformasını giY" 
miş, Doorn'ın itfaiye bölüğünii 
teftiş etmiştir. ,, 
·························•·········•··· : " Fikir kırınhları : : 

Hayat nefis şey l 
Hayatı olduğu gibi kabul S 

etmek cesaretini gösterenler S 
niçin yaşadıklarını düşünmek S 
bile istemezler : " Hayat ne· S 
fis şeydir. Yaşamak için ya· S 
şanır. ,, demekle iktifa eder .. S 
le~ = • ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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J!!HUllJ!.'ı.iHLEYTiJ 
Radyonun kadr.osu! 

Tl!NI Al!IHI ........ 

Şu bizde, radyonun yeri 
bulunamadı gitti. Büyük Şef
lerin (radyo) hakkındaki fikir
leri tatbikat sahasında henüz 
resmiyetin idrakine mal olmadı. 
Gazete gibi, kitap gibi, posta 
ve telgraf gibi kültürel ve 
imme hizmeti sayılan radyoyu 
biz gramofonla piyanola ortası 
otomatik !lir eğlence aleti 
telakki etmekte berdevamız. 

Hariciy~ Vekilimiz Milin oda 
Türkün Hatay zaferi, Arabı 

küplere bindirmiş, Şam ve Ha
lep veletleri nümayiılere baş• 
lamışlar. 

Bunu haber aldığım 2aman 
aklıma çocukluğum geldi. Ab· 
dülbamit babamı Şama sür
müştü. Ben ".le yanında bulunu• 

Teknik yapısı itibarile pek 
basit ve ucuz bir nesne olan 
Radyo makinası nekadar pa
halı.. Gümrüklerde bala Radyo 
hakkında " lüküs eşya,. zihni
yeti var. Evlerde de öyle .. Aşa
ğı yukarı Radyo sandığının çi
çekli şeklini kürklü manto ve 
fapka modasile yan yana tu
tuyor hanımlarmız. 

istasyon Türk-ltalyan bayraklariyle süslenmişti 
istasyona girilirken Istiklil marşımız çalınıyordu 

yordum. 1903 inkılabına kadar 
iç.nde çile doldurduğumuz 

bu kasvetli memlekette s.k ınk 
"Baba Hasanlar,,ın kavgalarına 
tesadüf ederdik. Bakın bu 
kavgalar nasıl olur, nasıl bi
terdi: iki hariciyeci arasında ilk müla·kat bu sabah yapılacaktır. Mülakatlarda 

iki Akdeniz devletinin karşılıklı durumları da gözdtn geçirilecektir iki Arap kavgayı muhakkak 
kalabalıkta ederler. Ayırıcıla
rın, kurtarıcıların bulunmadığı 
tenha yerlerde ne dövüştiikle
rini , ne «le boğuştuklarını 
işittim. Aralarında yirmi otuz 
metre mesafe bulunan kavga-

•*• Hele bir gemi gelir pazar 
Riinü lzmire • • • Ve pa· 
zartesi gecesi kalkar gider. 
Radyonun kadrosunu değil; bu 
lznair ıebirciğinde de radyo· 
111Dda havadis, haber, ümit 
~inleyen insan olduğunu bile 
ınlcar eder gibi gtinlin !ıer 
dakikasında habire işletir tel
aiıini .•. 

Bu küçük saygı bile radyo
nun kadrosiJe alakadardır. 

K. ErgUnef - ••• 
Sinopta 
Havalar bozuktur 

Sinop 2 (Yeni Asır) - iki 
gün açık giden hava tekrar 
~oıuldu. Posta vapurlan liman-

ha~ kalkamıyorlar. Kar, tipi 
alındedir. Kara yollarında 

t•rın yüksekliği iki metreyi 

lstanbu.l, 2 ( Telefonla ) -
Milanodan bildiriliyor : 

Türkiye Hariciye Vekili Dr. 
Tevfik Rüştü Aras bu akşam 
saat 19,30 da refakatinde Ro
ma büyük elçisi Hüseyin Ragıp 
ve kalemi mahsus müdürü ol
duğu halde Milano'ya gelmiştir. 

lııtasyon, Türk-ltalyan bay
raklariyle donatılmış ve yerlere 
halılar serilmiş ve her taraf 
büyük bir itina ile siislenmişti. 
Gar harici, kalabalık bir halk 
ktit!esi tarafından doldurulmuş 
ve herkes Türk minfirlerini 
bekliyordu. 

Tren saat 19,30 da istasyona 
girmiş ve hazır bulunan bando 
Türk istikal 11Jarşını, müteaki
ben de ltaJyan ve Faşist marş
larını çalmışlar. 

7~..-zt, 

ŞEF 
Kanıutaya teşek

kür ediyorlar 
Qlnauştur. 

Bitlis'te fadliyet Ank~r~·ı· t'A.~A)- B. M. 
b Meclisinin devlet reisi Ata-
_0İtlis, 2 (Yeni Asır)- Umu· 

oı- L . ; .. ~.-&MI..-.' •-H•••J ifinile e~ et-ı .... l'ptee-"3nce ıehirde illi" a L tikleri yüksek muvaffakıyet· 
l&ert ve digv eri sultani olmak iia ten dolayı resmen teşekktlr 
ere iki lise vardı. Muallim ld edilmesi için almış o uğu 

~elctebi binası •imdiye kadar k d 1 . 1 B M M le "' arar o ayısıy e • • ec-
1 naat edilememiıti. Bu binadll f d 

k lisi riyaseti tara ın an gön-
Yeni bir mektep açılmasına a·. 

M derilmiş olan telgrafa Ata-
rar verilmiştir. Van, Uf, 
" k türk'ün v~rd1fli aşağıdaki "•raköse tıavaliıi bu me tep-
t d . cevap Kamutayın bugünkü en istifade edecekler 11. 

T d k · toplantısında okunmuş ve 
rabzOD 3 ar sOrekli alkışlarla karşılaumış-

Trabıon, 2 (Yeni Asır) - hr. 
Şiddetli kar fırtınaları yüzün- B. M. Meclisi reisi · 
den geçit vermeyen Zigaoa AbdülbaJik Renda 
dağında yolları açmak için ge- Ankara 
teli gündüzlü çaltşmalar devam 
etme-ktedir. Yol henüz açılma-· 
mıştır. 

kamutay toplandı 
Ankara 1 (A.A) - Kamu

tay Hgün Fikret Silayın baş
kanbğında toplanarak Türki1e 
halya arasında 1934-de imza
lannaıı olan ticaret mukavele-
ıiyle lediyatın tanzimine ait 
anlaşmanın muhtelif tarihlerde 

dt~~idine ait protokolların tas
ıkıne, Adliye teşkilit ve kad· 
roıunda bazı değiıiklikler ya
Pılnaasına ait kanun IAyibaları
nın ikinci müzakereleri yapıla
rak kabul edilmiştir. 

Meclis bundan sonra yeni 
Orman kanununun müzaktre-
ıi~e devam ederek heyeti umu
!Dk1yesinin birinci m6zakeresini 
1 lhal etmittir. 

Kamutay çarşamba günü top
lanacaktır. 

Alman 
E,yaaına boykota davet 

Nevyork 1 (A.A) - Ameri· 
kan mesai federasyonu reisi 
Green bugün büyük bir miting 
esnasında bütün ıııendikaları 

Alman eşya ve mabsulitıoı 
boyk<>ta davet etmiştir. 

Green demiştir ki: 
-Hitler Alman işçilerine ve 

•'ahudi 1rkına karşı zulüm siya
ıetine devam ettiği müddetçe 
bütün Amerikan vatandaşların
dan umumi bir boykot istiyo
runa. 

Hatay mukadderatının tes· 
bitini memnuniyete şayan 

görmüt olan Büyük Kamu· 
tayın hakkımızda taltif ka· 
rarı vermiş olduğunu bildi· 
r~n telgrafnamenizi biiyük 
memmıniyetle aldım. 

Teşekkür ·ve minnetlerimi 
bildirmekle bahtiyar olduğu
mu Kamulaya arzedilmesini 

dilerim. rn-~-z· w;r F zıı _..._.,. __ _ 

Bir Rum heykeltrat 

l'ürkiycye 
Atatürkün bir 
büstünü hediye 
edecek 

ATINA 2 ( A.A ) - Türkiye 
elçiliğinde yapılan bir kabul 
esnasında meşhur Yunan hey· 
kcltraşı Dimitradis Athinaios 

iki memleket uasındaki dostluğun 
bir nişanesi olmak iizere Türk 
milletine yeni Tilrkiyenin Şefi 
Atatürkün bir bilst~nü hediye 
edeceğini ilan etmittir. 

Bu büst, Pantelık dağından 
çıkan mermere yontulı.caktır. 

Atinada bir dava 
Atina, 2 (Ô.R) - Ağır ceza 

mahkemesi, maruf bir sahte
karın muhakemesine bugün 
batladı. Amerikada ölen Yu
nanlı Kotilasın otuz milyon 
dolarlık servetini ele geçirmek 
için bu adam bir çok aahte
kirlıklar yapmışhr. 

Tevfik Rüştü Aras, istasyon- ııladı ve şiddetle alkışladı. tırabnı şimdi tekrar yaşıyo· 
da ltalyan Hariciye Nazm K011t Ciano vekilimizi otomo-
Kont Ciano ile siyasi umum bile kadar. teşyi ed~rek, yarın 
müdürü, teşrifat umum müdürü, aabah görüşmek üzere ayr1l-
Milano valisi, belediye reisi, dılar. 
Milano Faşist rüesası, a&keri Hariciye vekilimiz, otelde bir 
ve mülki erkin ile konsolosu· müddet istirahatten sonra 
muz, sefaret erkanı ve Koryera della Sera ve Gor-
tebaamız tarafından karşı- nale d'lta1ia muhabirlerini ka-
lanmıştır Bir Faşist ihti- wl etmiş ve şu beyanatta bu· 
ram kıt'ası selim resmini ifa laomuştur: 
etmiştir. - Kont Ciano ve ltalya hü· 

Tevfik Rüştü Arasla Kont ldlınetİJIİD tahıımda 'fürkiyeye 
Ciano istasyonda samimi su- ve onun büyük şefine gösteri· 
rette karşılaştılar ve ellerini t.n tezahürattan çok mütqek-
~ıkb!ar: Kont Ciano ya01ndaki kirim. Milinoya ikinci gelişim· 
zevatı Hariciye vekili Arasa elen ayrıca memnuniyet duyuyo-
takdim ettikten sonra otele rum. Başvekil Duçeye karşı 
~idilmek üzere istasyon bari- bOyl\k teveccüh besliyorum. 
cine çıkıldı. Burada top?anan IJk 1928 mülAkatının daimi 
halk, Arası çok heyecanla kar- memnunivetle sakladığım ha-

rum. / 
lstanbuJ, 2 (Telefonla)- Mi

lanoda bulunan Hariciye vekili 
Tevfik Rüştil Aras, kont Ciano 
ile ilk mülakatını yar1n (bugün) 
sabah yapacaktır.ikinci mülikat 
ta &ğleden sonra olacaktır. Veki-
limiz, perşembe günü Milino
dan lstanbu!a müteveccihen ha
reket edecektir. 

Ankara 2 (Telefonla)- Şeh
rimiz siyasi mabafilinde, Türk ve 
ltalyan bariciyecilerinin Mili
no mülakatlarında ltalya - Tür-
kiye münasebetlerini tanzim ve 
muallakta bulunan meıelelerin 
hallini temin edecekleri söyle
nıyor. 

Bu mülakatlarda iki Akdeniz 
devletinin karşılıklı durumları 
da gözden geçirilecektir. 

cılann her birinin ellerini, kol· 
Jar1nı, bacaklarını tutan beş, Qn 
lcitileri vardır. Arap bu emni
yet çemberinin içind~ atız do-
lusu küfürler aavururken bir 
taraftan da güya bb çemberi 
Y.arıp hasmine hücum edecekmit 
gibi hareketler yapar, vaziyetler 
alır, hançerini çekmek iıter. 
Fakat her kavga; kavgacılar 
göğüs göğüse; tokat tokata; 
ICama kamaya gelmeden biter. 
Küfürlerin sayım işi bittikten 
sonra kavgacılar ayrı ayrı birer 
sokağa saparak kaybolurlar. 

Bunların bir marifetleri daha 
vardır: 

··o;:···f ~;f ik····RiiŞtii···x;·~~···bi;··F·;~~·~;~··· Şam veya Halepte zengin 
ölü sahipleri para ile on, on 
beş erkek, kadın toplarlar bun· 
ların adları (avhacı), vazifeleri 

gazetesine beyanatta bulundu de ölü evinde halka olarak 
bavuıun etrafında bağıra ba-
ğıra ağlamak, tepinmek, dövün
mektir. - Başta1aJı biwıcı tnlzif et/4 -

Dr. Araa Yugoslavya-Bulga
ristan arasında imıa edilen 
ebedi dostluk ve ademi teca-

miilikatı yarın olacaktır. ltal- cak olan bir komisyon Sanca-
yan aiyaıt muhafili bu görüş- ğın ana yasasını tanzim ede· 
melere biiyük bir ehemmiyet cektir. Birkaç gün evvel Türki- ••• 

k d. ı Kavgaları kendilerine mahsus 
verme te ır er. yeye avdet eden Hariciye ve-

R 2 (ö R) T k. olan, göıy,qlaruı1, feryatlannı 
vüz miRakının aklından müte· oma . - ür ıye kile.ti ~nel sekreteri Numan 

• e - para ile: utan Şamhlarm ai-
veffit -emnuaiy-•:•İ iılı.tu ede- Hanciye vekili Dr. Teftik RUi· MeDelllellCİ oJ;.luaun gelecek ki h b 

taa _. • mayiı yaptı annı a er aldı-
relc: tli Aras yar1n (buglln) Milano• hafta aoaunda Cenevreye d6n· j"un uman g6ziimlln önüne bir 

- Yugoslav - B•lgar maka- da bekleniyor. ilk mllzakereler meıi bekleniyor. aürü ••bacı ve kuru sıkıcı geldi. 
ttnetini geDİf mikyasta kolay- Montr& boğaT.lar anlaşmasına Halayın ana ya1aanı tanaiıa Şamda Tllrk konaoJoıhanesi 
ıa,hrmıt oldllğumuzu ıifyftmek ltetJanın iltihakı etrafında ola- buıuıunda hiçbir zorluk çıkmt· .zabıta tarafından muhafaza 
ile bir 11r ifta etmiş olmuyo· caktar. Ô yacağı anlaııhyor. Ufak, tefek ediliyormuş. Ne bot k&lfet. Za-

• Bükreş, 2 ( .R) - Hariciye 'bt"IAfl bıtaya ne hacet. Türk kavasın 
rum, demiştır. nazırı Antenesko kral tarafın· prensip ı ı an baıgösterse 

(ô 'n) b b ı d h elinde sopanın bir kere görü-
Roma,2 ,I'\ -Hariciye na- dan kabul edı'ldı'. Ankaraya ile un ar er al halledile- k nüvermesi uru aıkıcdan da-

zır1 Kont Ciano bu sabah saat vukubulacak ziyareti hakkında cektir. k ğıttı tan sonra artar bile •.. 
10.4S te ekspresle Romadan bazı görüşmelerde bulunduğu Ankara 2 (Yeni Asır)-Harici- A. Murat Çınar 
Milanoya hareket etmiştir. Tür- tahmin ediliyor. ye vekileti genel sekreteri N. • ................................. .. 
kiye hariciye -nazırı Tevfik . Cenevre, 2 (Ö.R) _ TOrki- Menemencioğlu lıtanbaldan gel· r•J Atapla1 (Baba Hasan)ı JJuim 

Ril t " A t •.•·ı • " d" D h 1 B v k"I f t 1 ır fl<.i11tanbe11J l't.nne kullan1Tia1. raltat ş u ras a mı anoya mu· yenin mukaddes davası olan ı. er ar aş e ı sme nu- ' 
h 1 · J k d onlarda Haha Hasanlaıın taıtılafl tevecci en sviçreden hareket Hatay meselesinı'n ballı' burada nünll zıyaret e en is?ne son 

ehiltlu. Bmm 400 duhımlık Külhan 
etmit bul~~uyor. TUrkiye ve yeni toplantılara veıile olacak- Cene~re g6rlitm~leri etrafında beymı oıada bulama:mnız. 
ltalya barıcıye nazula,.nın ilk tır. Bu ayın 23 ilnde toplana- uzun ızahat verdı. A. M. ç 
...................................... _ ........................................................................................................................................ . 

lzmitte faaliyet vardır Parti Kamutay grubunda 

.Halkevi, h~r sahada Başvekilin de imzasını 
~~!.!~.!!, _ ~!!~! "!~~~!~!.. taşıyan takrir konuşuldu 

beya1!atında, lzmit Halkevinde bOylk bir faaliyetle çalıııldığını, 
orta mektep öğretmenlerinin tamamen Halkvevinde vazife 
aldıklarmı, Halke.vi kütüpbanesiaiD geniıletilmek lizere olduğunu, 
Gençler için bir kapalı idman uJonu yapılacağım, bDyDk stadın 
inşasına baılamak &zere beklenen mütahas11sın bugünlerde 
planlarını hazırhyacağını, Halke•inin tiddetli kıııan mustarip 
olan 470 aileden her birine 45"' 100 kilo araıında k6mllr 
dağıttığlDı söylemiştir. ...... 

Meclise Baldvin 
Verilen layihalar 

Ankara, 2 { Telefonla } -
Zıraat Vekaleti teşkilat layi
hası ziraat encllmeoinde tet· 
kik edildildikten sonra biitçe 
encümenine verilmiştir. 

Ankara imar müdürliğfinfin 
Ani\ ara belediyesine devri 
hakkında Dahiliye Vekaletince 
bir layiha hazırlanmış, meclise 
verilmiştir. 

Manisada 
Manisa,2 (Yeni Asır)-Halke

vi, 750 fakir talebenin elbue
lerini tedarik etmi,tir. Her gün 
300 çocuğa ııcak yemek veri
li7oı. 

Afgan başvekiline 
ziyafet verdi 

Londra 2 (Ô.R) - Royter 
ajansı bildiriyor: 

lngiliz başvekili Baldvin, Af

ganistan bafVekili Hifim Han 
ıerefine bir ziyafet verdi. Hu· 
ıusi mahiyette olan bu ziyafete 
siyaat bir renk verilmiyor. 

Yugoslavyada 
manevralar 

Belgrad, 2 (Ö.R) - Geçen 
ayın 27 sinde Bukahotovakada 
baılıyan askeri manevralar 
devam ediyor. 

Anlrara, 2 (A.A} - C. H. Partisi Kamutay grubu bugln ( 2 
Şubat 1937) Antalya Hyla•ı Dr1 Cemal Tuncanın başkanbj'ında 
toplandı. 

C. H. Partisinin ana prensiplerinin teşkilatı esuiye kanununa 
derci hakkında 150 imza ile verilen takrir ilzerine Parti ıeael 
sekreteri ve Dahiliye vekili Şükrn Kaya tarafından verilen izahat 
dinlendikten sonra bu takririn intaç edilmesi ittifakla ta .. vip 
edildi. 

: Evvel~e verilmiş olan grup karanna tevfikan Partinin Kamutay 
grubu Reis vekili Trabzon saylavı Hasan Saka tarafından hazır
lanan siyasi müsteşarlıklar ihdası hakkındaki kanun teklifi 
projesi ilzerinde mllzakere cereyan etmiı veba teklifnı esaı 
prensipleri tasvip olunarak projenin B. M. meclisi Yüksek 
reisliğine takdimi kararlqbnlmıtbr. 

Yunanistanda evlenenler azalıyor 

Hükümet mecburi evlen
me • • 

pro1esı hazırlıyor 
Atina, 2 ( Yeni Asır ) - Kabine mecburi ev enme hakkında 

kanun projesi hazırhyor. Bu projeye göre 25 yaıını ikmal 
eden her Yunanlı evlenmeS{e mecburdur. Evlenmiyenler devlet 
hizmetlerine kabul edilmiyeceği gibi, bekar memurlar derhal it
lerinden çıkarılacaktır. Evlenmiyeoler iki misli vergiye tibi tu
tulacak, bunlar 61dnkten sonra biç kimıeye miras bırakamıya
caldardır. 



Standarizasyon 

racatçılar 
üşüncele • 

-

• 

• r 
or 

En mühim mesele sergi meselesidir 
Oı:üm kongresinin toplanma 

tarihi gün geçtikçe yaklaşmak· 
tadır. 

Gazetemiz bu kongrede ne· 
lerin mevzuubahs olması fay
dah olacağını ortaya koymak 
maksadile bir anket tertip et
miş ve birçok alakadarların 
mütalaalarını bu sütunlarda 
tespit etmiştir. 

Dün de muharririmiz Jiro 
ticarethanesi müdürü M. C. yi 
ziyaret ederek bu husustaki 
d~üncelerini ıu ıuretle tespit 
etmiştir: 

Şll<AYETLER 
- Ozüm kongresinde neler 

konuşulması faydalı olacağı 
kanaatindesiniz? 

- Üzüm kongresinde görü
şiilmesi icap eden meselelerin 
en başında bu sene dış mem
leket alıcılarının bize yaptıkları 
şikayet mevzuu teşkil etmeli
dir. 

Ilu sene ahcılanmızdan aldı
ğımız birçok mektuplarda, 
üzümlerimizin içerisinde taş ve 
toprak gibi ecnf'bi mevadın 
fazlaca miktarda bulunduğun· 
dan bahsedilmiştir. 

ihraç etmekte olduğumuz 
üzüoılerio nefasetini muhafaza 
içirı ihracatçılarımızın icabeden 
dikkllti gösterdiklerine şüphem 
yoktur. Fakat ihracatçıların bu 
dikkati şiltayetlerin ortadan 
kalkmasrna kafi bir sebep de
ğildir. 

Bu dikkat ve ihtimamda en 
büyük rol müstahsiJe düşmek· 
tedir. Bunun için de üzümler 
behemehal kağıtlar üzerinde 
kurutulmalı ve toprak üzerinde 
yapılan sergi şeklinin mümkün 
mertebe ortadan kalkması la· 
zımdır. 

Toprak üzerinde kurutulan 
üzümler imalathanelerimizde 
oe kacta.r dikkatle temizlenirse 
temizlensin, gene makinelerin 
kalburların arasından üzüm 
büyüklüğünde taşların karışma
masına imkan hasıl olamamak· . 
tadır. Küçük taş ve topraklar 
gerçı makineler sayesinde 

üzümlerden ayrılıyorsa da bü· 
yük taşlar l<alburdan geçtiği 
için üzümlere karışmaktadır. 

Kongrede bu meselenin de 
mevzuu bahsedilerek beheme
hal buna bir hal çaresi bulmak 
imkanları hazırlanmahdır. 

TANE MI, RENK MI? 
- Standarizasyonun tane 

ve renk bakımından hangisi
nin ve nasıl yapılması sizce 
daha doğru olur? 

- Standarizasyooun da 
mühim bir mevzu teşkil etti
ğine şüphe yoktur. Üzümleri• 
mızın standarizasyonu başlı 
başına bir tetkik mevzuudur. 
Kanaatimce, üzümlerin gerek 
tane ve gerek renk bakımın· 
dan da standnrizasyonu icap 
eder. 

IZMIRDE MI, ANKARADA MI? 
-Üzüm l<ongresi lzmirde mi, 

yoksa Ankarada mı yapılma
lıdır. 

- Bir ihraç merkezi olması 
dolayısiyle bittabi üzüm kon• 
gresinin lzmirde yapılması da
ha muvafık olur. En faydalı 
dilek, fikir ve mütalaaların 
lzmir ticari mahafilinden çıka
cağına şüphe yoktur. 

KONTROL IŞI 

- Kontrol işinin nasıl ve 
nerede yapılmasına taraftar
sınız?. 

- Kontrol işi de mühimdir. 
Fakat imalathanelerde yapıla· 
cak kontrol pek müşkül ola
caktır. Şat üzerinde yapılacak 
kontroJlerin kafi geleceği ka
naatindeyim. 

Daha önce de söylediğim 
gibi en mühim mesele sergidir. 
Eğer bu sene kağıt üzerinde 
sergi usulü yapılmış olsaydı, 
her halde rekoltenin dörtte 
biri zarar görmiyecekli. 

Yalnız kağıt değil, sergilere 
tente de lazımdır. Bu sene ya
ğan yağmurlar çok zarar ver
miştir. Şayet tente olsaydı, bu 
zarar vaki olmıyacak, ve alı
cılar şikayet etroiyecekti. 

A. Oktay 

oğru mu? j Bay dırda . .. . .. ... . •..... _... 

,talinle Voroşilof Bir kız kaçırma 
atışınışlar HA d. . 

Roma, 2 . (Ö.R) - Italyan a ISeSI 
gazeteleri Rusyada Stalin ve Bayındırın kuru dere köyün-
Voroşilof arasında ihtilaf çık- de bir kız kaçırma hadisesi ol 
tığmdan ve gürültülü bir müna- muş ve Salih kızı Naciyeyi 
kaşa olduğundan bahsediyorlar. 

Zueicb, 1 (A.A) - Sosyal cebren kaçırmak isteyen kara 
demokrat fıkrası Pazar günü Burgaz köyünden Mehmet oğ-
burada fevka ade bir kon_gre Ju Mehmet ve Mehmet oğlu 
aktederek komünistlerle hiçbir 
veçbile mesai birliğinde bulun- Hasan haklarında yapılan tah· 
mamağa karar vermiştir. kikata göre Naciye bir gün 

Kongre milli müdafaa zaru- çeşmeden gelirken suçlular üze-
retini kabul ve teslim etmiş ve 
bu müdafaa için zaruri olan rine hücum etmişler ve kolla-
kredileri bazı ihtiraıi kayitlerle rından tutarak sürüklemek su· 
kabul eylemiştir. 

Bir lngiliz yasağı 
Londra, 2 ( Ö.R ) - " Daily 

Ekspress" gazetesine göre ln
giliz na7.ırlarma verecekleri 
nutuklarda harici siyasetten 
bahsetmemeleri tenbih edil· 
miştir. .. 

Korf o, 2 ( O.R ) - lngiliz 
filosu Korfodan Maltaya hare
ket etmiştir. 

•••••••••••••••••••••••• 

Teşekkür 
Kıymetli babamız eski def

terdar ve liman müdür muavini 
H.Avni Şuşudun ebedi kaybııı· 
dan mütevellit teessür!erimizi 
tahfife çalışan bütün akraba ve 
dostlara ailemiz namına teşek· 
kür- ederiz. 

Oğulları: Hasan Şuşud, Ek
rem Avni Şuşud. Kardeşi Halil 
Rifat, Zevcesi Nüzhet Şuşud. 
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retiyle kendisini götürmüşlerdir. 
Bu vaziyet köy keoan~a kadar 
devam etmiş ve kızın feryadı 
üzerine üvey babası ve köy 
hal\c:ı yetişerek kurtarmışlardır. 

Maznunlar, muhakeme edilmek 
üzere şehrimiz ağırceza mah· 
kemesine getirilmiştir. 

Sopa ile yaraladı 
Mene!llen Musabey köyünde 

yorgancı Mustafaoın yanında 
çnlışan Demircili Mehmet oğlu 
Osman ile Çavuşköylü Niyazi 
ara ında bir ltavga çıkmıştır~ 
Niyazi; sopa ile Osmanı başın
dan yaralamıştır. Osmanın ya
rası ağır olduğundan lzmir 
Memleket hasbınesine kaldml
mıştır. Suçlu Niyazi de adliyeye 
verilmislir. 

VENi ASIR 

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

ız u ımıVa ? • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yüz kadar köy delikanlısı 

Yeni F oçada evlenecek 
genç z b ama ışlar 

Dün yeni Foçalı birkaç de~ 
likanlı idarehanemizi ziyaret 
ederek bize orijinal bir şika
yette bulundular. 

içlerinden ağzı laf yapan 
biri: 

- Bizim mühim derdimiz 
var, dedi. 

Dikkat kesildik. Köylülerin 
dileklerine ve ihtiyaçlarına ma-
kcs olan sütunlarımızda dert
lerin akissiz kalamıyacağını an• 
lattık. 

Bu kanla canlı delikanlıların 
şikayetleri ne topraksızlıktan, 
ne de kazançlarının azlığın
dandı. Hayır, onların neşeli 
çehrelerinde böyle bir acının 
izi görünmiyordu. Yalnız daha 
az düşündürücü olmıyan bir 
dertleri vardır. Yeni Foça lü
zumundan fazla erkek bir ka· 
sabacıktır. 

150 aile içinde kız çocuğu 
olanlar yok gibi.. Tabiat b.ir 
muziplik olsun diye bu şehrın 
analarına, babalarına hep oğ· 
lan çocuk vermiş bulunuyor. 
Delikanlıların şikayeti de i,te 
bu .• 

Yeni F oçada yaşları on do
kuzla otuı; arasında tam yüz 
bekar delikanlı var. Hepsi de 
evlenme çağını geçirmeden bir 
yuva kurmak istedikleri halde 
kasabada başlarına çorap öre· 
cek bir tek kız bulamıyorlar •• 

Pazar günü Hatayın kurlu· 
luşu münasebetiyle şenlikler 

yapılırken delikanlılar düşün
müşler, taşınmışlar bu derde 
bir çare bulmak için vaziyet· 
lerini açığa vurmağa karar ver
mişler ... 

- Şimdi diyorlar, bizim ha
limiz ne olacak .•• içimizde mes
ut yuvalar kurmak için ateşli 
bir sevgi var .. Evlenemiyoruz ..• 
Bütün gün tarlada yorulan kol
larımız boyunlarına dolayacak 
başımızı yumuşak göğüslerinde 
dinlendirecek bir hayat yoldaşı 
bulmaktan mahrumuz. Siz ga• 
zeteciler daha akıllısınız, bir 
çare gösterin bize .•• 

- Size yakın köylerde de 
kızlar kıtlıkta mı 1 

- Bizim beş köyümüz var. 
Herbirinin kızları ancak ken-
dilerine yeter. 

Aşksız hayat olamıyacağını 
anlıyan ve bize bunu haykıran 
delikanhlara hak verdik .. Fakat 
doğrusu bir yol gösteremedik. 
Yalnız bu şikayet gözlerimizde 
bir hakikati canlandırdı. Yeni 
hayatımız daha bazı teşkilih 
zaruri • kılmaktadır. Evlenmek 
işi de arbk kuru bir tesadüf 
olmaktan kurtulabilir.Bu sosyal 
mevzu üzerinde alakadarlann 
natarı dikkatini celbetmek 
yersiz sayılamaz. Kasabalarımız 
var ki kızları erkeklerden fazla 
olduğu için kenditerine eş bu· 
lamıyorlar. Yeni Foça gibi bazı 
kasabalar da böyle kız kıllı· 
ğından şikayetçidirler. .......... 

Dr. Aras Miliinoda karşılandı 

Balkan devletleri bu ko
nuşmalarla alakadardır 

-Baştaraft bırincl sahifede- vası yaratmaktadır. Bu müli· 
Belgrad, 2 (Ö.R) - Başve- kat neticesinde her hangi bir 

kil Stoyadinoviçin gazetesi olan protokol imza edilecek değil-
" Samsprova " gazetesi Mili· dir. Bütün Avraupa meseleleri 
no mülikah hakkında yazdığı ile hususi olarak Türkiye ve 
makalede diyor ki: Arasla Kont Italyayı alakadar eden mesele· 
Ciano arasındaki mülakat (tal- ler gözden geçirilecektir. Bun· 
ya ve Türkiyenin menfaatlerine ]ara aynca bir netice vermek 
uygundur. Bu mülakattan hasıl lazımgelirse bun& diplomasi yo-
olacak faydalar yalnız Türkiye luyla karar verilecektir. Tür-
için değil, aynı zamanda Tilr- kiye ve ltalyanın münasebetleri 
kiyenin Balkan müttefikleri için kendiliğinden iyileşmiş oldu-
de olacaktır. Bu müşahede, ğundan yarınki mülakatın 
ÇekosJovakyada da mülakatın müsbet neticeler vermesi çok 
niçin çok: derin bir sempati ile muhtemeldir. 
karşılandığını izah etmektedir. Paris, 2 (Ö.R) - Türkiye 

Roma 2 (Ô.R) - Giornale sefiri Suat sabah hariciye na-
d'ltalia yazıyor: Milino mülakatı zırı Delbos ve ondan sonra 
Türkiye - Italya münasebetle- haridye müsteşarı Vienot'yu 
rinde havayı aydınlatmaktadır ziyaret ederek uzun müddet 
ve mütekabil bir emniyet ha· görüşmüştür. • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hataydan gelen telgraflar 

Atina gazeteleri netice
den çok memnundur 
Ankara, 2 {A.A) - Hataydao matbuat umum müdürlüğüne 

gP.len telgrafları neşrediyoruz: 
Matbuatımızın yurd ve ulus işinde miUi efkara bu kadar içten 

ve yakından isabetli tercüman oluşuna şükranla borçlu oldu· 
ğumuzu, saygılarımızı sunarız. 

· C. H. P. ilçe ve yönkurul, Uray başkanı 
• Ayten Bo%kurt, Milli Hatay mitinginde hazır 

halk namına : SANDA 
Türk matbuatmın Hatay müdafaasındaki değerli mesaisine 

zaferimizden doğan sevinçle saygılar sunarız. 
Beylan Halk grubu: Aziz Bilen, lbrahim Dönmez 
Mehmet Emin, Ziya Çalışkan, Mehmet Dönmez 

Atina, 2 (A.A) - Atina Ajansı bildiriyor: 
Gazeteler Sancak meselesinin Türkiye lehine olarak heJlo!unu

şunu büyük bir memnuniyetle kaydetmektedirler. Yeni Sancak 
• statusundan bahseden Proia gazetesi, beriki taraf samimi bir 
uzlaşma zihniyeti ile hareket ettiği takdirde en nazik ve en çetin 
anlaşmazlıkların bile halli mümkün olduğunu kaydetmektedir. 

Gazete ismet lnönünün B. M. Meclisinde Fransamn Cenevrede 
göstermiş olduğu dostane tenıavülleri kaydeden sözlerini 
nakletmektedir. 

'!• ' ' • ., y ı·- 'i~~.' 

y NI AD 
Yüz altmış birinci sayısını 

satışa veren Yeni Adam, hala 
sendelemeden, neşriyatında ak
saklık göstermeden çıkıyor. 
Okuyucu kütlesi içinde yalnız 
"Yeni Adam,,lara hitap eden 
bir terbiye ve fikir gazetesinin 
memleketimizde 161 sayısını 

idrak etmesi bizce bir hadise 
bile sayılabilir. 

Yeni Adam artık satışsızlık
tan şikayet etmiyor. Mürek
kebi de fena değildir. Neşri
yatı ise eskisi kadar mazbut, 
muntazam ve verimlidir. Onun 
çıkmasını bekliyenler adetçe 
fazla değilse de kemiyetçe 
önemlidir. Demek sayıca az da 
olsa bir fikir gazetesinin oku
yucusu ve takipçisi vardır. 

Müspet teşvikle bunu artırmak 
ta mümkündür. 

Yeni Adam'ın okurları onun 
sayfalarından her hafta bir şey
ler almasını ve öğrenmesini bi
lenlerdir. Son sayısında Ismail 

1 
Hakkı Baltacıoğlunun ,, ôJdOr 
meyin Çocukları ,, adlı ne~5 

, bir içtimai tetkiki, HüsanıettiJI 
Bozok'un V. Mayerboldu tanı• 
tan yazısı, iç ve dış sosyete 
haberleri, Bulgaristan hakkında 
bir tetkik, öğretmenleri alaka· 
landıran mesleki yazılar, kısa 
tetkikler vardır. 

Yeni Adam'ın başardığı \18" 

zif elerden biri de, Türk san'at 
aleminde ad yapmadan nıfi!e; 
vazi bir şekilde çalışan -bakı1' 
büyük- aan'atkirları tanıt.ıJJast 
ve anlatması oluyor. Bu başa· 
rının kıymeti cidden, anlatıla· 
mıyacak kadar sonsuzdur. 

Bi:z:e kalırsa, okumak ıe~· 
kini tatmin etmek istiyen içİ." 
Yeni Adam istifade verici b:t 
meşgaledir. Fakat lzmirde yaP: 
tığı satış maalesef yirmi be~ 
geçmiyormuş.. Bunun sebebi 
ne 1 Bunun cevabını ver.ıJJe~ 
hepimize düşüyor. 

Adnan BHgel 
••••• 

Fransız Müdafaa nazırın•n nutku 

Bütün devletler silah a
nıyor.Fransa elbette bun
ların fevkine çıkacaktıt 

Baştarafı birind sa!ıi/ede 
bin kişilik hazari ordu yamnda 
tayyare kuvvetleri, zırhla oto· 
mobiller dikkate şayandır. Le· 
histan, Çekoslovakya, Yugos· 
lavya aynı şekilde hazırlanı
yorlar. lngiltere deniz ve hava 
ordularını takviye ediyor. Ni· 
hayet lsviçre bile bazı endişe
ler sebebiyle milis ordusuna 
daimi bir kuvvet ilave 
etmiştir. Bu şartlar içinde 
F ransanın zaiflemesioi kimse 
temenni edemez. Fransa her 
taarruzu reddedecek mevkide 
olmalıdır. 

Harbiye nazırı motörlü ve 
süratli daha iki fırka tesis edi· 
leceğini haber vermiş, meslek 
ordusuna muhalif olduğunu, 
Fransız ordusunun siyasetle 
meşgul olmadığanı söylemiş ve 
demiştir ki: 

Köylüler ve işçilerdir. Fraıı· 
sız ordusu Fransanın hilrriyet· 
lerini her zaman müdafa ede' 
cek vaziyettedir. Harbiye ııa· 
zın hudut istihkam hattıoı0 

şimal denizine ve lsviçre bU' 
duduna kadar uzanılacağını bil· 
dirmiştir. Bütün Meb'uslar har-
biye nazırını ayakta alkışla· 
mışlardır. Meclis saat 21 de 
hükümete itimadını bildirere~ 
bir haftadan beri devam edeıı 
bu münakaşayı kapam•şhr. 

Paris, 2 (Ö.R) - Hava oıı· 
zırı Cot Mebusan meclisinde 
Fransı.ı hava ordusunun dUo· 
yadaki hava kuvvetlerinin eıı 

· kuvvetlilerinden biri olduğuı>11 

söylemiş ve ilave etmiştir: . 
- Hava ordusunun vazifesı 

hakkında iki zıt telakki vardır: 
Bazılarına göre, hava harb• 
diğerlerinden müstakil ohualı· 
dır. Diğerlerine göre, ha"11 

kuvveti 1914 - 1918 harbinde 
olduğu gibi bir yardımcı o:f: 
caktır. Bu iki iddia da ıııu 
rittir. Fransa hücum etıniye· 

bs• 
cektir. Fakat mukabeleye 
zır olmalıdır. Hava ordll511 

kara ve deniz ordularile daitıı' 

- Eğer fesatçılar Fransız 
ordusunda kumanda mevkiinde 
olsalardı son hadiseler karşı
sında ordu hareketsiz kahr 
mıydı? Orduda siyaset olsaydı 
ne dahili, ne de harici sulh 
muhafaza edilemezdi. Fransız 

ordusunun yüzde 80 ni fakir 
,atandaşlardır. işbirliğine hazır bulunmalıd1 r:,,, 
··················································································' 

Almanya - Suriye - Lübnan 
··-·-·· 

Ticaret mübadeleleri içiJ1 
bir anlaşma İnızaladıla~ 

Berlin, 1 (A.A) - Suriye ve Lübnan devletleriyle Atıııa0:,ı 
arasındaki ticaret mübadelelerini ıslah için Alman ve f ra0

•0e 
murahhasları arasında bu memleketler ile ticaret mübadeleler• 
ve tediye usullerine ait bir anla~ma imzalanmıştır. e1' 

Ticaret anlaşmasına göre, her iki taraf da birbirine lcarşı ıı• 
ziyade müsaade gören millet muamelesi yapacak ve tediye :re· 
laşması mucibince de bugüne kadar tatbik edilmekte olan ııl6 
ring usulü kaldırılarak yerine doğrudan doğruya tediye us 
konacaktır. 1<tif• 

Anlaşmalar muvakkaten 1 Mart tarihinde meriyete girece •• ••'' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lindberg 
Meçhul bir semte uçtu 

Roma, 2 (Ö.R) - Meşhur 
tayyareci Lindberg meçhul 
bir istikamete hareket etmiş
tir. Bulgar - Yugoslavya hudu
dunda küçük bir mevkie ine· 
ceği sanılıyor. Ukönce tayya
recınin Mısıra geçeceği zan
n~dilmişti. Fakat şu takdirde 
geçmeğe mecbur kalacağı 
yerlerden biç birinin iize· 
rinde tayyarenin uçuşu kayde· 
dilmemistir. 

Fransız 
sıhhat nazırı 

511 - frafl 
Moskova 3 (0.R) - .,. 

k0\1' 
sağlık nazırı Sellier Mos . tif· 

dan Parise hareket etıll S \fi 
ubre 

Fransız nazırı burada ı ı.ot1' 
hastalıklara karşı yapılan 11.T ı•' 

. •"" greye iştirak etmiştır. ,,,1ıı· 

büyük tehlükeye karşı RtJ de" 
da kabul edilen çareler 
takdirle bahsetmiştir. 
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· Harbiye nazırı Blombergin beyanatı .. 

Parti ve ordu Almaz1 mil
letinin iki koruyucusudur 

a Valansiya 
Başvekil Kaballero 
olarak değiştiğini 

ec ~si topa 
''harici havanın lehimizde 
tebşir edebilirim,, dedi 

Berlin, 2 (Ö. 1 R_.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

• 

Valensia, 2 (Ö.R) - Kortes 
ıneclisi yalnız ekseriyet parti· 
ferine mensup 2 mebusun işti· 
rakiyle Valensia belediye ko· 
Dağında Martinez Bario riya· 
setinde toplandı ve hükümetçe 
neşredilen emirnamelere kanun 
ınabiyeti verdi. Bu münasebetle 
Söz alan başvekil Largo Cabal
lero şunları söyledi: 

- Umumi siyaşet ve bilhassa 
beynelmilel siyaset hakkında 
hükümet millet meclisine iza
hat vermek mecburiyetindedir. 
Zaferi kazanmak için hüküme· 
te karşı itimadın azalmaması 
Şarttır. 

istisnasız herkesin hükümet 
otoritesini kabul etmesi elzem· 
dir, Eğer şimdiki hükümet 
ıııeınnuniyet vermiyorsa onun 
Yerine başkası geçirilsin. Ye· 
~er~ iktidar mevkiinde olan 
ükuınete riayet ve itaat olun· 

sun. Zafer kazanmak için si· 
Perlerde çarpışan kahraman• 
~~ra göst.?relim ki biz geride· 
~!er de zaferi tehlllkeye <lii· 
Şurecek hiçbir hareket yapmı· 
Yoruz. Harp kazanılınca, lspan· 
ı~nıo kendi seçeceği yolu ta· 
b ıp etmesi için hepimiz ser· 
estliğimizi geri alacağız. 

1 
~eclis, Başvekili elbirliğiyle 

: kışlamış ve sosyalist partisi 
tarafından teklif edilen itimat 
;kririni ittifakla kabul etmiştir. 

u takrire göre nihai zaferi 
t~zanmak için kanunuesasi hü-
uınJeri dahilinde sükunetle 

çalişınak üzere hükümele iti· 
lllat bildirilmektedir. Kortes 
bundan sonra kendini müddet· 
si:ı; tatil etmiştir. 

Berfin, 2 ( Ö.R ) - Führer 
general Franco'dan şu telgrafı 
almıştır: Bugün ekselansınızın 
en yüksek devlet mevkiine geç
tiklerindenberi, dört sene ta
mam oluyor. O vakıttanberi 
A.lmanya büyüklük, kudret 
ve nüfuz kazandı. Marksist 
barbarlığına karşı milcadele 
halinde olan milli ispanya 
namına ekselansınızı şevkle 
tebrik eder ve samimi sefa· 
!1'ımı gönderirim. Dahiyane 
ıdareniz altında Reich'in öl· 
~İz .mukadderatına erişmesini 

ı erım. Heil Hitlerl 
imza: Franko 

Hitlcr bu telgrafa hararetli 

teşekkürlerle mukabele et· 
miştir, 

Roma 2 (Ö.R) - Elde edi
len bazı haberlere göre Fransa, 
lngiltere ve Sovyet Rusya Is· 
panya işlerine kanşmamak için 
yapılmış olan anlaşmaya aykın 
harekette devam ediyorlar. 
Pazartesi günü Fransadaıı lspan· 
ya hududuna 3 otobüsle 80 gö· 
nüllü sevkedildiği söyleniyor. 
Bir Rus vapuru da lngiliz malı 
olan külliyetli demir ve man· 
ganez madenini Istpanyol Cum· 
huriyetçileri tarafından kulla· 
nılmak üzere San Sebastian 
limanına çıkarmıştır. Bir İngiliz 
yük vapurunun Malagaya Fran· 
sız mamulatından bir Potes 
tayyaresini sökük olarak ı;ıkar· 
ılığı da haber veriliyor. 

Roma 2 (Ö.R) - Alman rad· 
yolarının verdikleri haberlere 
göre yüzlerce Fransız gönül
lüsü her gün Fransız hududu· 
nu geçerek Katalonyaya sevk 
etmektedirler. Şimdi lspan· 
yada bulunmakta olan Belçika 
meb'usan reisinin tahminlerine 
göre şimdıki halde ispanyada 
bir veya diğer tarafta barba 
iştirak eden 20·30 bin yabancı 
gönüllil bulunmaktadır. 

Roma, 2 (Ô.R) - Burgostan 
bildirildiğine göre Fransız ko · 
münist partisi risi Thorez şimdi 
Barselonada bulunmakta olup 
işçi enternasyonaline dahil olan 
Jspanyol sosyalist partisinin bir 
içtimaında hazır bulunmuştur. 
Bu hafta içinde Fransız par· 

Dil Tefrika No: sa 

. Diyen red cevabı ile karşı· 
lanmış ve Sadrazam Müftfi 

' d~vete icabet etmemişlerdi, 
gıtaıemişlerdi. 

' 
Gece oldu, Yenicami imare• 

tinde toplanan isyancılar göz· 
leri uyku tutmaz galeyanlarile 
sabaha kadar, ertesi gün ne 
yapacaklarını kararlaştırdılar •• , 
Bıyıklı Mahmut sabaha kadar 
Şarap içti, bağırdı, çağırdı ve 
lstanbulun içine gece yarısı 
deUIU!ar saldı. lstanbulu so· 
kak sokak gezen delliillar, 
zaten korkularından ellerinden 
gelse yerin dibinde saklanacak 
halkı bağırışarak bir daha 
he eca 

- Dinleyin, dinleyin, beni 
dinleyin, duyduk, duymadık 
demeyin, Bıyıklı Mahmut paşa 
hazretleri ferman ediyor, yarın 
saraya varılacak, ayak divanı 

istenilip Sofu paşa ile müftü
nün başları istenilecek, ahali 
duymadık demeyin, hepiniz de 
ayak divanını isterken hazır 
bulunun! Duyduk duymadık de· 
meyin hail. 

Bu bağırmalar lstanbulun bü
tün mahallesinde çınladı •• Her 
kes, eski kepazelikleri bildik· 
leri için ertesi günü ayak di
vanına gitmek değil, hatta bu 
geceden ışıklarını söndürüp, 
istanbulu kaskaranlık korkunç 
bir divara cevirdiler. 

ispanya haıbinden korkunç sahneler 
lamentosu erkanından 28 kişi 
Barselonada beklenmektedir. 
Bunların 16 sı sosyalist ve 12 si 
radikal meb'uslardır. 

Brüksel, 2 (Ô.R) - Hari
ciye nazırı Stak lspıınya hari· 
çiye nazırı Del Vayo ile yap
tığı mülakat hakkında nazırlar 
meclisine izahat vermiş ve 
sabah gelen lsyanyol notasının 
metnini bildirmiştir. Bu nota 
memnuniyet verici telakki edil
mektedir, Metin şudur: 

" 28 son kiinun tarihli no• 
tamızdan sonra yeni bir 
vaziyet doğmuştur. Daima 
uysal bir vaziyet takınmış 
olan ispanya cumhuriyet hükü
meti iki memleket arasında 

münasebetleri bozacak herşey
den sakınmak karanndadır. 

lspanyol hükümeti La Haye 
adalet divanına müracaat edil· 
mesioi teklif ederken asla ib· 
tilafın mali tarafının hallini 
düşünmemiştir. ispanyayı ala
kadar eden, Belçika diploma· 
tının katli hadisesinde kendi· 
sine terettüp eden hukuki 
vecibelerin beynelmilel divan 
tarafından tayinidir, Hareket 
tarzımızın saiklerini böylece 
sarih olarak izah etmiş 
olduğumuzu sanıyoruz. Beyne!· 
milel divanın hükmüne, her ne 
olursa olsun, mutavaat edece· 
ğiz. Beynelmilel hakem divanı 
yoluyle ihtilafların halli mem· 
leketlerimiz tarafından kabul 
edilmiş olduğu gibi 29 Haziran 

. . . . . . . . . . 
Mahmut pencereden sarayın 

avlusuna atlamıştı, yere pat 1 
diye düşünce hemen arka
sını duvara verip, çevrilerek 
etrafına bakındı, otarafda kim· 
seler yoktu, yavaşca yürüdü 
ve bahçenin ilk tarhı yanına 

kadar sokuldu, tarhın içindeki 
bir çiçek gömesi arasına büzü· 
lüp sağlı, sollu etrafına göz 
gezdirdi. 

Aradan çok geçmeden bah· 
çenin kumları, bir ayak sesile 
çağışdarken, Mahmut yavaşca 

ayağa kalktı, sesini çıkarma· 
dan sesin geldiği tarafa kulak 
verdi, ve az sonra : 

- Mahmut! 
Diyen kısık bir kadın se· 

si duyunca, tarhadan dı· 

şarı çıktı. 
- Menekşe! 
- Mahmut! 
- Geldin mi? 
- Hadi durmıyalım, Saray· 

dan çıkalım! 

1927 tarihli ispanya • Belçika 
hakem mukavelesi bunu em· 
retıiğinden bu hukuki hal şek· 
lini ihtiyara mecburuz. Milletler 
cemiyetine daima hürmet eden 
ve pakt hükümlerine daima 
sadık kalan ispanya her vesile 
ile hareketini buna uydurmak· 
tadır. Bu sebeple meselenin 
La Haye divanına sevkini i~ti
yoruz. Bu hususta mutab~kat 

hilsıl olunca istenilen bir mil· 
yon franklık tazminatı tediye 
edeceğiz." 

Londra, 2 (Ö.R) - Bugün 
ispanyada en mühim hareket 
Valansiyanın şimalindeki mu
harebeler üzerinde toplanmış· 

tır. Deyli Telgraf Cebelütta· 
rıktan Valansiyaya gitmek 
üzere giden bir vapurun asiler 
tarafından yakalandığını yazı
yor. 

lspanyol başvekili Kaballero 
şu beyanatta bulundu: 

- Harici havanın lehimizde 
olarak değiştiğini tebşir ede
bilirim. Hiç kimse, hatta asilere 
mütemayil olanlar bile muzaf
feriyetimizden şüphe edemez· 
Ier. 

Bilbao 1 (A.A) - Müdafaa 
komitesinin resmi tebliğine gö
re hükümet kuvvetleri Mariki· 
ne mıntakasında bir asi kolunu 
ve onlara yardıma gelen bir 
müfrezeyi dağıtmışlardır Eci
bar ve Elgueta mıntakalarında 
hüküınet mevzilerinde hiçbir 
hasar yapmıyan topçu düellosu 
olmuştur. 

Mahmut sarayın yüksek du
varlarını gösterip: 

- Kız sen burayı pencereli 
mi sandın, nasıl aşarız duvarı! 

- Duvardan değil, kapıdan. 
- /\:nan! nasıl olur? 
- Sen gel arkamdan da 

bak nasıl olurmuş gör .• 
Diye Mahmudun eline yapış· 

tığı gibi çekti götürdü. Bah
çenin kumlu yolu geldikçe onu 
bırakıp, tarhların topraklarında 
çiçekleri çiğniyerek bir haylı 
yürüdüler, yürüdüler. 

Nihayet kız durdu: 
- Mahmut dedi, bak şu 

karşımızdaki kapıya, orada 
yalnız bir nefer vardır. Bu ne· 
fer harem dairesinin gizli ka
pıcısıdır. Kıskanmazsan ben 
onunla beş dakika görüşür, 
kapıyı açtırırım. 

Mahmut durdu: 
- Yani dedi .. Sen onunla 

sevişecek misin ? 
- Gibi bir şey... inan ki 

Vallahi, ben onun yalnız yana· 
ğını okşarım... O kadar. 

Harbiye nazırı 
Mareşal Von 
Blomberg ordu
ya şu beyanna
meyi neşretmiş
tir: 

"30 Sonkanun 

• 

1937 tarihinde 
Führer ve ordu
nun en yüksek 
şefi harb:y ' na· 
zırı Mareşal Von 
Blomberg ile baş· 
kumandan Gene· 
ral Frilzt, donan
ma kumandanı 
Amiral Redere 
ve hava kuman· 
danı General Mi· 
lch'e Nazi partisi 
nişanını vererek 
nasyonal sosya· 
list Almanyanın 

en yüksek nişa· 
'-'---"~"-"-~~-· 

nını tevcih eylemiştir. Bu taltif 
şüphesiz yalnız şahg;yetlere de
ğil, ayni zamanda bütün ordu
yadır. Esasen şefimiz Führerin 
dediği gibi parti ve ordu Al
man milletinin iki koruyucusu-

Fritz 
dur. Kendisine daima tam 
bir sadakat göstermiş olan 
ve ebediyen gösterecek 
olan asker ve neferler 
namına ona teşekkür edi-
yoruz.,, 

lslam Milletleri arasında 

Birf ederasyon teşkili için 
hazırlıklar vardır 

Hicaz Kralı 
Irak 

lbnissuut Bağdatta· 
Kralı ile görüşecek 

Baifdafta11 
Bağdat, 2 ( Ô.R) - Bildi

rildiğine göre, kurban hayra· 
mında Mekke'ye yapılacak haç 
münasebetiyle bu şehirde bir 
kongre toplanacak ve maksadı 
Jslam memleketleri arasındaki 
bağları sıklaştırmak olacaktır. 
Kongre yakın Şarkta Arap 
kültüründe milletler arasında 

Mahmut yerinde bir durup 
sustu, içini çekerek, etrafına 
bakınırken. 

- Git 1 
Dedi.. Menekşe kız hakika

ten beş, on dakika sonra ka
pıyı açtırmıştı : 

- Ah 1 Kuzum ağa 1 Hare· 
me alınacak bir adam var, sen 
şöyle dur, kapının anahtarını 
bana ver 1 Diyen ve burnuna 
kadar örtüsünü alan Menekşe 
kız gizli kapının anahtarını alıp: 

- Sen git 1 Şimdi 1 Kapıyı 
yarım saat s~nra gel kapat! 

Diye de kapıcının yanağını 

okşayıp onu 2avmıştı. 
. . . .. . 
Mahmutla Menekşe kız sa

raydan dışarı böylece çıktılar. . .. . . . . 
Gizli kapının kapıcısı, işin 

farkına varmadan, yarım sa· 
at geçince yürüyüp kapıyı 

bu saray macerasının kahra· 
manları arl!.asından kapatmıştı. 

Mahmut. kızı alıp Istanbulun 

bit manzaıa 

bir federasyon teşkili mesele· 
sini de tetkik edecektir. Hica:t 
Kralı lbnissııut mart iptidllla· 
rında Bağdada giderek kon· 

grt'"cc kabul edilecek kararla· 
rın pratik bir şekilde tatbiki 
meselesini Irak Kralı ve hükü· 
metile müzakere edecektir. 

karanlık sokaklarına dalınca: 
- Menekşe dedi! 
- Ne var? 
- Bizim eve gidelim! 
- Anlamadım? 
- Kız anlamıyacak ne var, 

anam, karım daha saraydalar, 
şimdi evim bomboş, akıbet ne 
olacak ise orada bekleriz . 

- Tehlükeli ! 
- Ha 1 Sahi oda var! Peki 

nereye gidelim, 

- Nereye gidelim? 
- Nereye gidelim, nereye 

gidelim? 

Diye düşünen Mahrnut elini 
başına vermiş, hayalinde tanıdığı 
lstanbul sokaklarını, tanıdığı 
evleri resmi geçit yaptırmağa 
başlamıştı. 

Hiçbirisinde karar kılamıyan 
Mahmut yine sözünü tekrar
ladı : 

- Evimize gidelim. Bu gece 
böyle geçsin 1 Sabaha kadar 
düşünürüz .• 

- Rilmedi. -
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p $ - 250 o - Tahran mektupları: 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Iranla mukavelelerimizin imzası Alman tayyareciliğinin vaziyeti 
;Bazı ifşaata göre Berli;;bava hücumlarına karşı K~d~!1 ·.~nkılabının yıl 

tamamen emniyet altına alınmıştır . • . donumu kutlanmıştır .. 
Almanya istikbalini havalara bağlamış bulunuyor 

Şimaldeki petrol imtiyazının Aıne' 
rikalılara verilmesi büyük bir 

iktısadi hareket sayılıyor 
Londra, (Hususi) - "Sunday 

Times" gazetesi son zamanlar
da Almanyada bir seyahat ya
parak Alman tayyareciliğinin 
vaziyetini tetkik eden bir mü· 
tahassıs muharririnin makale
lerile iki ifşaatta bulunuyor: 
BerJin hava hücumlarına karşı 
tamamiyle emniyet altına alın
mıştır. Fakat cins itibariyle Al
man tayyareleri lngiliz tayya
reJerioden aşağıdır. Alman yada 
bir hafta süren tahkikatın ne
ticeleri şunlardır: 

1 - Almanların fikrince Ber
Jin bava hücumlarından muvaf
fakıyetle korunabilir. 

2 - Alman paytahtının hava 
müdafaası bugün mevcut bu 
gibi müdafaaların en tam ve 
en iyi teşkilatlı olanıdır. 

3 - Bugünkü bombardıman 
tayyareleri bile bu şehre ağır 

zararlar yapamazlar. 
4 - Alman havacıları şahsi 

ve kıt'a halinde lngiliz arka
daşlariyle ayni kıymettedir. 

5 - Alman tayyareleri ln
giliz tayyarelerinden daha az 
müessirdir. 

Almanların Metlinin müdafa-
ası hakkındaki kanaatleri hava 
müdafaa toplarınm ve avcı tay-
yarelerinin kuvvetine dayanır. 
Ben de gördüğüme dayanarak 
bu iddiaya dayanırım. 

Dört bin metre irtifada 
bulunan tayyarelere karşı 8,8 lik 
ağır toplar çok müessir bir şe-
kild-e kullanıl;yor. Daha alçakta 
olan tayyarelere karşı ise 1 

,.,, -

Tahran, ( Hususi muhabiri- iki sahifelik birinci forması çık' 
mizden) -Ikincikinun- Türkiye mııtır, . 
heyeti handan dönmeden ev- itfaiye merkezinde de bit 
vel ticaret, hudut, transit ve gece dershanesi açılmıştır. 
konsolosluk müzakereleri bite- § Rızaiyede garbi Azerbaycı' 
rek tarafeynce muvafakat ha- valisinin eşi tarafından yapıl" 
ııl olmuş ve bir kısım muka- bir teklif üzerine çocuk ba~ 

f b mını öğretmek ve öğrendi 
veleler hazırlanarak para e ile için haftada iki defaya mab,of 
edilmişti. imza meselesi de bir kurs açılmıştır. 
yakandır. K k b b · · .... ı. adın in ıla anan irıncı ., .. 

Ibni Sinanın bininci yıldönü- dönümü kutlulanmışbr. A 

mü gelecek ıene kutlanacak, iKTiSADi HAREKETLı:.r 
fakat ıimdiden hazırlıklara baş- Iranın şimal ve ıimali 'l.ar 
lanmıştır. bisinde petrol çıkarılması 1~ 

Iranın bütün tarihi bina ve A k l I ril' tiyazının meri a ı ara ve 
eserlerinin filmi alınmaktadır. mesi büyük bir iktısadi bar~ 
Gece dershanelerinin ilk açıl- ket olup bu yüzden memJek! 
dığı evvelki ayda mevcudu geliri artacak ve büyük bir it 
(56460) iken bugün (69784) sahası ve hacmi meydana ge' 
kişidir. lecektir. 

Tahranda açılan üç gece li- § Hariçten pancar tobulll
0 

sesindeki (23) mnıfta tahsil gö- getirtmemek için ziraat neJI' 
renlerin yekfınu (876) olup ders reli ziraat fakültesi mezunlarıOI 
yeren öğretmenlerin sayısı da ıeker fabrikaları bulunan 111•• 

Zelı ifli gazlaıa karşı mr.ske tecriibelni ve beşikteki 
rocuklan kot11mak irin maskeli ra11talar 

Alman tayyarecilerinin vasati (71) dir. Merkez ve viliyetler- hallere meseleyi tahkik ve b" 
kıymeti lngiliı tayyarecileri deki bu gibi halk gece mek- yolda etüt için göndermiştir· 
derecesindedir. Fakat Alman tepleri başta maarif veziri ola- § Hazer denizi kıyısındl 
tayyareleri daha az müessirdir. rak kültür ileri gelenleri tara• Iranan şimalinde büyük müb~ 
Bazı fiJotiJJalarda tek cins tay- fandan teftiş edilmiştir. Maarif bir ihracat ve ithalat merkeJI 
yare olacak yerde muhtelif nezareti sabahları sınıfa gir- olan Benderpehlevide bir Hol• 
cinsler ve hatta bu arada çifte meden önce talebenin resmi landab şirket tarafından büyii~ 
satıhlılar bile vardır ve bu avcı Iran marşile maarif martını oku- bir baraj yapılmaktadır. DeOl~ 
tayyarelerinden birçoğu yaş malarını emretmiştir. Gece yolunu yapan Kampaks şirket• 
haddini geçirmiştir. Fakat Al- dershaneterine devam edenlere tarafından birçok muazzaıl' 
man tayyareciliğinin ruhu pek mahsus olarak maarif nezareti silolar yapılmaktadır. l 
yüksektir. Her filotillada 12 tarafından basılan ve sıhhi, ah· Iranın cenup iskeleleri ın•1 tayyare vardır. Bütün tayya- laki, ilmi terbiyevi ve içtimai ba· yükleyen ve boşaltan ecneb 
reciler zabit veya küçük hisler bulunan ve meccanen gemilerle doludur. 
zabittirler. Genç ve şevklidir- dağıtılan bir mecmuanın otuz BELEDiYE HAREKETLE~! 
ler. Ancak düşman tayyarele- .......................................... Tahranın merkez caddelerİ01 

rini nasıl mahvedeceklerile arasında, gerekse tayyareciler asfalt yapan belediye o ao• 
alakadar olurlar. Alman tay- arasında maneviyat çok yük- 1 e• 

Sektir ve büyük harp esnasın- caddelerle birleşen ve bir eŞ 
yarecileri havacılık tabiyesine 11 d r.• da dog" an ananelerin muhafa- cek olan yeni yo arı a 97 

veya teslihat hislerine ait her kt d 
zası için her gayret sarfedil- ma a ır. · 

noktayı hararetle münakaşa mektedir. Tahran belediyesi havayi'1 
ediyorlar. Reichtoven, Immelman, Brel- zaruriye fiatini aıkı bir surette 

Alman tayyarecilerinin geniş ke, Vosa gibi 1914 - 1918 kontrol etmektedir. 
miky~sda talim devresi ikmal kahramanlarının isimleri Alman Bir kilo tuza otuzbeş par• 
edilmiştir. Ve böylece son üç tayyareciliğinde mukaddestir. narh konulmuştur. ~ 
senede vücut bulan muazzam Unutulmamalıdır ki Alman tay- DEMIRYOLU INŞAA 1 ~ 

buçuk inçlik seri ateşli toplar kullanılışmda gördüğüm kolay- va kuvvetinin ihtiyaçlarını kar- harp kahramanlanndan biri Tahrana gittikçe yaklaşmaktl 

1 

teşekkül şimdi daimi bir ha- yareciliginin batında da biiyllk Ray döşenmesi ameliye'1 

inanılmaz bir süratlt: tevcih lık hayret verecek derece- şılamağa kafidir. Yeni sisteme vardır; o zamanki faaliyeti do- olup önümüzdeki ay tren Tıb-
ediliyor: Her batarya dört ağır de idi. Benim kanaatim göre tayyarecilıerin talim dev• layısiyle delice serilen general 
toptan mürekkeptir. Bunlar bu topların himayesi altında G .. · b' h ftal k 'k · rana ulatmış bulunacaktır. resi iki sene olacaktır. Bu ye· orıng, ır a ı ı ametam ,, 
e]ektrı.kle 10 kı'şilik mürettebat Berlin için havadan korkulacak Tahranın cenubuna düıen,,. ni sist d ta ·1 Jtı esnasında g<Srdilklerinden an- • b' k 1 tarafmdan idare edilir. Bu mü- pek fazla bir şey olmadığı em e yyarecı er a ay l d 1 d ınşası ıtme iizere o an e 

k · d d D piyade hizmetiyle mükelleftir- a ağıma g<Sre A manya a genç • b' k rf-
rettebat her an tayyarenin sür- mer ezın e ir. üşman tayya- bir kuvvet yaratılmı•br. 1919 • ıstasyon masanın tam a ,_ 

· · · ' f 'k' - · relerinin hududu geçtı'g" ı' Ber- ler. Maksat ı'btı'yaç halinde ,, d k. d pal~ atanı, ırb aını ı ı uç sanıye 1933 yılları hareketsizliğini sın a 1 muazzam mey an bd 
içinde hesap edebiliyorlar. Her Jine bunların Berlin iistüne kara ordusuyle işbirliği yapa• d • b kk 1 b' haline getirilmekte olup 

muhtemel muvasalat saatinden b'I l tanıma ığı içın u lete ü ır h' ,...-on saniye içinde bu toplar he- ı me eridir. Alman nazariye- kat daha kuvvetlidı'r. Alman.. parkın ortasına S. M Şa ın.,..-
45 dakika evvel haber verile· · kil•" 

defe 3 buçuk inçlik dört mer- bilir. Böylece balkan korunma ııne göre tayyareci evvela as- yanın istikbali b<Sylece doğru- hın bUyiik bir heykeli di 
mi atabiliyorlar. Bu topla· tedbirleri alması ve müdafaa· ker olmalı ve sonra tayyare- dan doğruya 1918 baflarındaki cek ve etrafında mermerd~ 
rın bazı kısımlarını yoklamama nın hazırlanması için kafi za- ciliğe geçmelidir. Gerek tay- muvaffakıyetlere bağlanmak- dört büyük anlan beyk 
müsaade edildi ve bunların man vardır. yare mekteplerinin muaJlimleri tadır,_ bulunacaktır. 

·---~ ~ ................ iiıııi ........ !!iaj .......... illl ...... ıiııiiııiıiiıiiiıilllliiıiiıiliiıiiiıiııiiıİlllllİİiiiiiıiii"lm .................. Iİlıııiıiiiiiiıiiillıiiiiıİllll .......... ...... 
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ROM ANI 
dü. Orada belki de inleyen 
hir kalbin iimitsizlikleri, arzu
ları gizliydi. Seniha "Gıpsy 

Air" in son morsosunu tamam
ladığı halde Ümit bili hare
ketsiz, düşünüyordu. 

Genç kız konuştu: 

- Beni tahmin e"ttiğiniz gibi olmak için Ümide teklif etti: çocuk bakııı kirpiklerinin ~~~ 
bulmadığınıza hayret eC:liyor- - isterseniz Ümit bey .• Pa- başında daimi surette keadıllP' 
aunuz. Hatta bundan biraz zar gllull bize gelin. Ağabe- tarassutta bulunuyormuş gibir" 
eseflenmeniz de muhakkak.. yim de zaten bulunacak. Sizin di. Fena halde sinirleniyord11" 

- isabet.. Ama bı'r noksa- de ı· !llti'rikı'nı'zle k b' d_ .. 
y no ansız ır Kendiıinden ne istiyor, ne P' 

niyle.: Benim kendime göre kitara ekibi halinde çalışınz. rahatsız ediyor diye.. . 
bazı düşüncelerim var. Meseli - Dakor •• Ben geç kaldım d b 'Jjflr Nihayet onun a ir sevgı -·- - Ümit bey, epeyce daldı

nız galiba •.• 
bu yaşta bir kızın parmakJann• galiba .• Necmi nerede acaba? bir düşünenı vardı. Heuilı Se" 
dan bu kadar ileri bir hassa- _ o mu, yatıyor. Bizi fena · el• 
ıiyet beklemem. Bunun belki niha ile sevgi mevzuu üzerıo Genç kız ahldı : Beni tahmin ettiğiniz için bulma-

dığınıza esef edlyoraunuz, değll mi ? 

Gülüştüler ... 
Ümit Seniha He yalnız ka· 

lınca ondan özür dilemek lü· 
zumunu hissetmişti: 

- Bütün kabahat galiba 
bende, Seııiha hanım .. Ben gel
meden önce ne kadar da ar
zulu çahyordunuz. Sanki huzu
rum neşenizi kaçırmış gibi .. 
Cüretimi mazur göreceğini 
ümit etmek isterim. 

Kollejli kız hulyalı bakışlarını 
genç misafirinin gözlerinde top-
lamıştı. Muhakkak ki cüretiyle, 
sami~iyetiyle hoşuna gidiyor
du. Bıraz müstehzi, elini kibı-
raaına uzattı. Gecenin içinde 

~-4 jl~ \lUJ) 

uzak bir gürültünün ıönen ne
feslerini taşıyan rüzgar, şim· 
di kitaranan sesiyle yeni 
bir yükü omuzlanmış gibi 
yorgun yorgun nefesler alıyor
du. ince parmakların lisanı, 
"Katil dere., nin en uzaklarda 
kalan sularına kadar bu yeoj 
ahenkle hitap imkanını bulu
yordu. 

Ümit, bir yaz geceı1i rüyası 
içinde kendisinden geçerken 
düşünüyordu ki, kollejli kızın 
parmaklarını bu kadar derin 
bir hassasiyetle harekete geti
ren vesilenin yanıbaıında bir 
.. Müe11ir. bulunmuı miimkiin·_ 
Yerumı•ur. 

Kızaran çehresindeki rengi 
değiştirmesini bilen genç deli
kanJa cevap veriyordu: 

- Dalgmlık denmez buna ..• 
Size herhalde birşeyler söyle· 
mek istiyorum. Bu belki de 
ikinci bir kabalık olacak am· 
ma... Siz şayanı hayret dere
cede hassassınız. Biz Türkler 
konuşmak için mutlaka bir 
tanıtan ararız. Hatta tanıştık

tan sonra bile düşündükleri
mızı söylemekten çekiniriz. 
Ben şimdi size neler düşündü
ğümü söylesem, eminim ki, 
beni ayıplar.smız. 

- Tahmin ediyorum, Ümit 
bey. 

- Nasal? ' ........ .., ..... .., ... ---·· 

halde satmasını bildi. Yaman iki cümle bile konuşmamıtkell 
de zararı olur diye.. b't-

c çocuktur doğrusu.. Her işte h 1 • k h · lup ı ümlesini tamamlıyamadan aya cı çocu erşeyın o 1_ 
Çıkarına bakar. Ba•ınıza beni t' .. · · d. d B bay• Demir beyin eşinin bir sualine ., ıgını zanne ıyor u. u 
sarınca o babamla yatmıya k d 1 d' rdtS cevap vermek mecburiyetinde ciliğinde o a ar i eri gi ıyo 

k 1 d gitti. Eğer siz olmasaydınız k d k k k b' tele" a ıyor u: i, her a i a me te ın 
ben şimdi Gospoyçe Sanişkanan di" 

- Gospoyçe Saniıkaya ya- fonunda ince bir sesin keD ,_ 
d k Rusyadaki masallanndan birini .~ 

nıl ı larını söylemek isterdim. l sini atayacağını ve konuşa> O 
daha dinlemiş o urdum. 

Ben kitarayı ötedenberi seve- • istiyeceğini ümit ediyordu. 
0 rim. Necmi de pek iyi bilir O • • kadar saf ve samimi dOşiiD -mit fena halde sarsılmıştı .. 

bunu.. Biz fazla taammüm f' k yordu kı', hı'ç çekı'nmedeo ·~: Hayatında ilk de a olara ~ 
etmiş değildir amma .• En iyi kadaşı Necmiye Senihayı ço 
kitara san'atkarlarını biz yetiş- bir gecesini uykusuz geçırı- begv endigv ini bile söylemişti. ~ 
tirdik. Komplemandan hoşla- yordu. Hastalandığı, huzursuz- b· 
nan biri olsaydım, Seniha ha- luk duyduğu geceleri çoktu. Ôyleya .. Söylemekte bir oı~ 11 
nım için de "Bilytik bir san- Ancak gözlerini kapadığı halde zur olabilir miydi? Hakika~ 0 

;.-

atkir,. sıfahnı kullanırdım. belirsiz ve davetsiz bir misafir birşey üzerinde konuşma 
Rus kadını glUllyordu.Seniha, tarafından rahatsız edildiğini den mahzurlu sayılacakb. 

ma11111z bir qallnakqa_ya mini babrlamuordu. Bir cift ıilik 
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' terih ol, kimse sana dokuna-
Nihayet k&rnı doyan çocuk 

uyudu. O vakit Mari Tüşe 
kalkarak yavrusunu yavaşça 

beşiğine yatırdı. 
Bu sırada Şarl sevgilisini 

arkasından tutarak iki eliyle 

gözlerini kapadı. 
Mari hemen kendisini tanı

dıysa da sevgilisinin oyununa 
oyunla mukabele etmek için 
latif bir gülüşle: 

- Kimdir o ? Beni, oğlumu 
görmekten meneden kimdir? .• 
Ahi... Bu pek ağır bir muame· 
ledir. Krala şikayet edeceği.ınl 
Diye bağırdı. 

Şarl, ellerini çekerek ve ge· 

rileyerek: 
- Haydi şikayet et bakalım! 

işte Kral karşında duruyor! 

dedi. 
Mari Tüşe aşıkının kollan 

arasına abldı, duc!aklarını ona 

uzatb: 
- Velinimetim, ilk buse be-

nimdir dedi. 
Kral sevgilisini öpünce : 
- Şimdi de oğlunuzu öpü

nüz! sözünü ilave etti. 
Kral beşiğin üstüne eğildi, 

Mari de yanına eğilmişti. iki 
baş yekdiğerine temas ediyor· 
du. 

Kral yavrusunu uyandırma· 
dan öpmek için bir yer aradı. 
Nihayet, buna cesaret edemi· 
Yerek Marioin dudağından öpe· 

rek dedi ki : 
- işte bu buseyi : Ona sen 

ver .. Belki ben yavrucağı inci
r . lnm ... 

Sonra her ikisi de beşiğin 
başından kalktılar ve ayakları· 
'llın ucuna basa, basa, yemek 
odasına gittiler. Kral: 

- Uykusuzluktan ve yorgun• 
luktan dermanım kalmadı .• Di· 
yerek bir koltuk sanda1yesine 

oturdu. 
Mari Tüşe, Şarhn dizleri üze-

rine oturmuş, kralın saçlarım 
oltşamağa baılamııtı: 

_ Hayataml Ne kadar sa-
rarmışsıo, sıkıldığın şeyler ne
dir? Neye bu kadar üzüldün 

bakayım. 
Seni kim üzdü? 
- Evet Mari; pek tehlükeli 

bir buhran geçirdim. Asıl işin 
fena ciheti, hastahğın kespi 
ıiddet etmesidir ... Evvelce, bi
lirsin ki buhran pek kısa olu• 
yordu. Gerçi pek ziyade ıstı
rap çekiyordum; fakat, buhran 
geçince yine kendimi toplu
yordum. Şimdi, fikrimin, dima· 
ğımm boı.utduğunu anlıyorum .. 
Buhranın geleceğini hissedin
ce... Kalbime insaniyete karşı 
bir kin ve garaz hissi beliri· 
yordu. Bu dakikalar esnasında 
etrafımda bulunan her şeyi 
kırmak, yıkmak; sana hikaye· 
sini naklettiğim Roma impara· 
~o~u gibi Parisi mahvetmek 
ıstı yorum ... 

Ah !\faril Krallann alemi 
korkuttukları, herkesi öldür· 
dükleri :zaman kuvvetli olduk· 
larını bana çok defalar söyle· 
miş'erdi .. Görüyorsunya, bu ze
hirli. fikir, benim de dimağımı 

istila etti. Kanıma karıştı:. 
- Ha •di merak etme, bun-

laı ııı hepsi de geçer ... Biraz 
istirahat et ..• 

- Evet süldind ... istirahat, 
fakat bunları, buradan başka 
nerede bulayım? Mari, elrafl 
hain ler sardılar. 

- Bu sırada onları düşün 

me ... Hiçolmau~. burada mu
azzez başını teskin edecek bir 
aı istirahat kesbet. • . Neden 
mustarip olduğunu bana söyle. 
Fakat korktuğun şeylerden 
bana bahsetme; çünkü, seni 
çıldırtan bunlardır. 

Sevgi1im !. Sen kralsın, müs-

maz ... 
Kral bu sözlerle teselli ol· 

mamışb. 
- Etrafımda pek müthiş 

şeyler hazırlanıyor. Giz bile 
bana fenalık etmek için çalı
şıyor. Valdem, bu ihanetin 
delailini elde etmiş, bu sabah 
Gizin avenesinden iki; gayet 
teblükeH adama işkence edi
lecek, ben de herşeye vakıf 
olaca~ım. 

- Bu iki tehlükeli adam 

kimlerdir? 
- Mel'un pardayanlar. 
Mari Tüşe bir çığlık kopardı. 

Ve telaşla sordu : 
- Pardayanlar m1 ? 
- Evet, bunlar Gizin ben~ 

deleridir. Ve birçok esrara va· 

kıftırlar. 
Mari Tüşe : 
- Şevketmeap!.. Sevgilim!... 

Hayatım!... Velinimetim!... Bu 
iki adamın affını istirham ede· 

rim. 
- Aklını mı kaçırıyorsun? 
- Hayır! Lütüfkar Şartım; 

Size evvelce, Hirizart Laroşet 
isminde iki adamın beni kur· 
tardıklannı söylememiş miydim? 
işte bunlar; O baba ile oğul
dur... Rasüs hakiki isimlerini 

öğrendi. 
- Görüyorsun ya, isimlerini 

sakladıkları için ihanet ettikleri 

anlaşılır. 
- Şarl!... Sevgili Şarlımt •• 

Bunların mücrim olmadıklarına 
yemin ederim. Oh!... Sen 
onları inam ve ihsan et
mek için aramıştın l ... işte 
şimdi zavallılara işkence edi
liyor! Bu; pek müthiştir. Şev· 
ketmeap! Bu adamlar beni kur· 
tardılar, hayatımı bunlara borç· 
luyum !.. 

- Mari 1... 
- Hayır, Şarlt Benim için 

hayatlarını teblükeye koyan bu 
iki kahramanı cellatlara teslim 
ettirirsem, alçaklık etmiş olu· 
ruml Onları saraya getirtemez 
misin? ... ZavaUıları, kendin is· 
ticvap edemez misin ?.. Ben 
kefil ~luyorum; bunlar herşeyi 
söyliyeceklerdir !. .. 

- Pek doğrul Niçin onlarla 
kendim konuşmıyayım? 

Mari titreyerek kralı bir ya· 
zıhanenin önüne götürdü ve: 

- işkencenin tehirini mü· 
beyyio bir emir yaz... Ah!... 
Bu bigünah adamlar kerpeten· 
]er altında telef olmasınlar! 
Mademki hapistirler, yine ha· 
piste kalsınlar! dedi. 

ŞarJ tehir emrini yazdı. 
Mari: 
- Bu adamlar nerededirler? 

Diye sordu. 
- Tampel hapisbanesind_e-

dirler, şimdi ben emri gönde-

ririm. 
- Hayır, hayır ... Ben gide-

ceğim! yalnız bana oraya gir· 
mek için bir irade ver ... diye· 
rek alelacele başına bir şapka 

' ve arkasına da bir manto giydi. 
- Sonu Vnr -

Öküzün - yaphkları 
Akbisarın Çiftlik köy:inde 

~ir kaza olmuş ve Riza t>ğlu 
Ömer adında 20 yaşlarında bir 
genci bir öküz boynuzuyla 
yaralamıştır • Genç, şehrimiz 
memleket hastanesine getiril
miş ve kendisine ameliyat ya

pılmıştır. 
SUrmell sokakta 

Tepecik Sürmeli sokağında 
Kadri km Emine Hi\san kııı 
Haticeyi dövdüğünden yaka
lanmışbr. 

Kasatura bulunmuf 
lkiçeşmelikte Süleyman so

kağında Ahmet oğlu Yakubuo 
üzerinde bir kasatura buluna
r.:\k alınmı,1hr. 

~öylü ün kal nnması için 
Bu yıl içinde kurulacak olan 250 

Kombina nasıl · işleyecektir? •. 
. 

En mühim işi ziraatımızın materyelini ve teknik kadro
sunu hazırlamaktır. Bölge başları nasıl yetiştiriliyorlar? 
"~urn~v~ ~iraat. ~kulu direk· ziraat tahsili g~rmüş gençler 1 edilebilmesi ancak gereken 

toru Hılmı ıle bırhkte elen:::n [Grup başı] adale çalışacaklar elemanların yetiştirilmesine bağlı 
hazırlama komisyonuna iştirak ve her on bölge başı bir grup olduğundan kombinalarda en 

etmek üzere 3 ikinci Kanun· başına bağlanacaktır. 
dan beri Ankara da bulunan MÜHiM NOKTALAR 
Ziraat okulu öğretmenlerinden Yukarıda bülasa olarak yaz• 
Fasih zirai kalkınma ve kuru· dığımız: kombina teşkilabmn 
lacak kombinalar bakkmda 
bir muharririmize aşağıdaki 

izahatı vermiştir: 
"Köylünün hakiki kalkınması 

ancak refah yollarının artırıl· 
ması ve genişletilmesiyle kabil 
olacaktır. Bu hakikati bütün 
şümuliyle idrak eden Başbaka
nımız: bilhassa son seyahatle< 
rinde edindikleri kanaatleri 
Ziraat bakanına verdikleri emir
lerle daha açık göstermişl~rdir. 
Türk köylüsü seviye ve seciye 
itibariyle muasır devletlere na· 
zaran çok yüksek bir durumda 
olduğu halde iktisadi bakım· 
dan gelirlerinin çokluğuna 
rağmen bu varlıkların iyi 
idare edilmemesi yüzünden bü
yük yardımlara ihtiyaç hisset
tirmektedir. Bütün kalkınma
larda olduğu gibi klasik usul· 
leri bertaraf ederek Türk bün· 
yesine ve Türk rejimine en 
uygun ve pratik şekilleri ele 
alan Başbakanımız köylünün 

bu yöndeki kalkmması için 
gereken işlerin bütün teferrü· 
atiyle düşünülerek en kısa bir 
zamanda başarılmasını emir 
buyurmuşlaı:dır. Başbakanımı· 
zın direktiflerirıi alan Ziraat 
bakaniığı bu husustaki bilgi ve 
tecrübelerinden istifade etmek 
ve yapılacak işleri kararlaştır
mak üzere mütahassıslardan mü
rekkep komisyonları derhal 
faaliyete getirerek esaslı ola
rak hazı kararlar almıştır. 

Köylünün ziraat işlerindeki 
m~teryel ve bilg\ noksanlarını 
devlet eliyle ve bir an evvel 
tamamlanması için ~irai kom
binalar kurulmuştur. 

BÖLGE BAŞLARI 
Her kombina 5000 dönüm· 

lük bir birliği esas kabul ede
rek bir büyük veya iki küçük 
köyü ihtiva edecektir. Her iki 
kombiuanm başına Tali Ziraat 
mekteplerinden mezun ayrıca 

staj gör~rek bilgileri geniş· 
letilmiş bir genç ( bölge· 
başı ) adıyle verilecek ve 

Fasıh 

iyi işlemesi ve köylünün men
faatlerine en uygun bir şekilde 
çalışması için gereken bütün 
noktalar inceden inceye tetkik 

edilmiştir. Ş~mdilik dört senelik 
bir tecrübe devresinden ibaret 

olan kombinaların faaliyeti 
Şark ve Orta Anadolu mınta
kalariyle kısmen de Traıc'yaya 
inhisar edecektir. 

250 KOMBiNA 
937 yılı yalnız 250 kombina 

kurulacak ve müteakip üç sene 
içinde kombina adedi 1000 e 
çıkarılacakbr. 

Memleketin bugünkü ihtiyacı 

karşısında bu bin kombinanın 
kat'i ve tam karşılayıcı rolü 
oynamıyacağını itiraf etmelizyi. 

Yapılan tetkikler neticesi 
memleketin topraklarının hak
kile işletilmesi için birçok 
devlet çiftliklerinin de kurul
ması ~erektiğini ortaya koymuş
tur. lleriki yıllarda kombina 
adedinin (6000) e çıkarılması 

için alınan kararların tatbik 

, .~ad O · 

lstanhul radyosu 
Saat 

, 12.30 -14 arasında plakla Türk 

musikisi, havadis, hafif 
musiki 

18.30 Plakla dans musikisi 

19.30 Hasene tarafından kon· 

ferans 

her kombinaya traktör, barınan 
makinesi, at ve diğer çiftçi 
ihtiyaçlaraoı temin edecek vası· 
talar verilmek suretiyle bu 
bölgebaşının nezareti altıııda 
köylünün bugün aldığı raodaıa- 20 
nın d

1
aha geniş ve daha verimli 

olması mümkün kılınacaktır. 

Sadi ve arkadaşları tara

fından Türk musikisi, 

halk şarkıları 

Bu esas dahilinde iş görmeyi 
kolaylaştırmak için Kültür ba· 
kanlığı ile Tarım bakanlı
ğının birlik çalışmaları ve 
orduda çavuşluk alarak de· 
ğerini ispat etmiş köylüle
rin hususi Seminerlerden ge
çirilerek ( köy başı ) adile köy· 
lerde tavzif edilmeleı·i ayrıca 

karar altma alınmıştır. Geçen 
yıl Çifteler Çifliğiııde yetiştiri
len köy başlarınm köy mek
teplerinde muallim olarak ver-
dikleri randman çok büyük-
tür. 

GRUP BAŞLARI 
Bu suretle devlet teşkilatı 

köy içinde kıymetli bir elema· 
na sab;p bulunacak ve işbirliği 
yapa bilecektir. Köylü ihtiyaçla-

:rını daha etrafla ve ümşuUü kavra
yacak teknik ve ekonomik iş· 
lerin icaplarına göre bölge başı
Jarına direktif verecek yüksek 

20.30 Ömer Riza tarafından 

Arpça havadis 
20.45 Türk musiki heyeti tara-

fından musiki 
21.15 Stüdyo orkestrası 
22.10 Ajans ve boısa haberleri, 

musiki 

Ankara radyosu 
Saat 
12.30 - 13.30 Pliklarla Türk 

19 

musikisi, dahili ve harici 

haberler, musiki 

Türk musikisi, halk şar

kıları 
19.30 Saat ayarı, Arapça ha

vadis 
19.45 Makbule ve arkadaşları 

tarafmdan musiki ve halk 
şarkıları 

20.15 Gazete hulasaları, ajans 
haberleri 

21 Stüdyo orkestrası 

mühim rolü oynıyacak bölge 

başlarını yetiştiren tali ~iraat 
mekteplerinin bu ihtiyaca ce
vap verecek bir şekle ifrağı 
icap etmektedir. 

MEKTEP KADROLARI 
Bu yönden alınan kararlar 

meyanında mektep kadrolarmın 

150 ye çıkarılması, eski mezun 
olup ta diğer mesleklere süluk 

etmiş ziraatçileıin tekrar bir 
staj devresi geçirerek hazır
lanması, kısa devreli Seminar-

lar kurularak [ikinci sınıf böl
ge başı] yetiştirilmesi vardır. 

ÇOK, SAGLAM VE 
iYi MAHSUL 

Zirai kal':unmanın yalnız çok 

mahsul almakla değil, sağlam 

ve iyi mahsul almakla kabil 
olacağı düşünülerek haşarat 
ve hastalıklarla mücadeleye 
ve tohumluklarm ıslahına da ay
ni şekilde ehemmiyet verilmesi 

kararlaş\mldığmdan bir taraf
tan kombina elemanı yetiştiri

lirken bir taraftan da müca
dele ve ıslahçı elemanların ye

tiştirilmesi ve bu vaıifenin tali 

ziraat okullarına ve ıslah mfi
cadele istasyonlarına veri1mesi 
uygun görülmüştür. 

Kombina faaliyetinin 937 
Tem muzunda başhyacağını se· 
vinçle haber verirken bir kere 
daha memleketin refah ve yük
selme yollarını olduğu gibi ve 
en doğru şekillerde bize gös
teren ismet lnönüne minnet
lerimi:zin tekrarını borç bilirim. 

Bu kıymetli izahatından do
layı kendisine teşekkur ettim. 
Fasih, tavukçuluğumuzun ıslahı 
için yarından sonra Ankaraya 
gidecektir. 

Kıymetli :ziraatçılarımıza me
sailerinde geniş muvaffakıyet· 
ler dileriz. H. G. 

1(BORSAI 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

474 Alyoti 12 875 14 75 
326 Ü Kurllmu 12 50 18 75 
172 AR Üzümcül3 25 15 75 
81 Esnaf Bank 14 17 
69 Vitel ve Şü. 12 12 25 
66 K Taner 12 15 75 
34 S Gomel 11 13 25 
25 Şınlak oğlu 14 15 
14 Kadı O M 11 75 11 75 
10 H Aiyoti 16 50 16 50 
10 M Z Ahmet 12 12 
1281 Yekun 

400947 Eski yel ib 

402228 Umumi yeb.ün 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 

1560 Buğday 6 50 5 30 

1 vag. Arpa 4 875 4 875 
159 .. 5 25 

18 Bakla 3 

6 M darı 5 75 

8 Araka 9 

230 Nohut 6 
200 Susam 18 

79 Fasulya 9 
599 ke. Palam. 445 
460 ba. Pamuk 47 50 

55 ton P. çekir 3 25 
1300 ki. Yün 80 
1436 ba. Yaoaız 60 

5 25 
5 
5 75 
9 
7 25 

18 50 
12 

475 
50 
3 25 

80 
60 

7 Sahife 

P .fk ?"d 1 
• arıs a üıteıın en diplomalı 

Diş tabipleri 

l\f nza ff er Eroğul 
Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane: ikinci Bey· 

ler sokağı 65. Tel. 3956 • 
Evi: Köprü 'fapur iskelesi 

Berat apartımana No. 6 
Ev, Telefon No. 2545 

.... """.":: - "j. 

SATIŞ iLANI .... 
lzmir Sulh Hukuk Ha~imli

ğinden: 

lzmirin Pınarb&şında oturan· 
far Yusuf oğlu Mehmet ve 
karısı Hayriye ve oğulları Mev· 
lüt ve Nazmi ve Ôvey oğlu 
Necminin mütesaviyen ve şavı· 
an mütasaı rıf butundukları Pı
narbaşmda yukarı mahalJede 
sağı Şaban evi ve avlusu so1u 
yol arkası ve önü sokakla çev· 
rili ~ki odalı ve ] 00 lira kıy
meb muhammcneli evin ve 
kırkbağlar mevkiinde şarkan 
yol g~rben Mehmet bağı şima
len_ ~mer cenuben Mustafa 
ba~larıle mahdut 5 dönüm ve 
beher dönümü 25 lira kıymetli 
bağın . . ve yine k1rk bağlar 
mevkunde şarkan Nuri tarlası 

Kamil ve Niyazi bahçeleri 
gar be.." '! akup şimalen Hurşit 
ve Kamı\ babçe\eri ve yo\ ve 
cenuben su arkı ile mahdut 
2/5 dönüm 300 lita kıymeti 
muhammcneli nar bahçesinin 
ve yukar1 bağlar mevkiinde 
şarkan metruke zeytinliği gar· 
ben Ka:ıım veresesı· :ze t' ''" •. . y ınugı 
şımaftn Nuri zeytinliği ve ce
ouben yol ile mahdut 200 Jir;ı 

kıymeti muhammeneli içinde 
100 adet :zeytin ağacı mevcut 
zeytinliğin 5 • 3 - 937 C .. .. lS uma 
gunu saat de lzmir sulh 
hukuk mahkemesi salonunda 
satışları •apılacakhr bu artır
mada tahmin olunan bedellerin 
yüz.de 75 nisbetinde bedel ve
rildiği surette müşterilerine 
ihaleleri yapılacak aksi tak-
dirde satış 15 gün daha uza
tılaralc ikinci artırması 22-3·37 
pa~.art~si günü saat 15 te yine 
d.aıremııde yapılacaktır. Gay-
rımenkullt!r üzerinde hak tale
binde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaik ile birlikte ve 20 
gün içinde dairemize müıacaat 
etmeleri lazımdır. Altsi halde 
haklarında tapu sicili malüm 
olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalacaklardtr. Şartname 15·2-
937 tarihinden itibaren herke
sin görebilmesi için açıkta ve 
gayrımenkullerin evsafıarı da 
şartnamelerde yazılıdır. Müza· 
yedeye iştirak etmek istiyen
ler kıymeti muhammenenin 
yüz.de 7/5 nispetinde pey alc
çesi veya milli bir banka temi
natı ibraı. etmeleri Jizımdır. 
Gayrımenkulün vergi vesa ir 
kan~ni miikellefiyetleri satıcıya 
ve yuzde 2/5 dellaliye ve feı ağ 
harçları alıcıya ait olup ihn t 

be~ elleri defa ten ve peşin.t'u 
ve~ılec~k.tir. ihaleyi müteak·p 
muşterı 1hale bedelini dt:fae e n 
ve peşinen vermediği veya " .• 
remediği takdirde gayrı men· 
kuller tekrar 15 gün artırma va 
konu lup ençok bedel vere 
talibin üstüne bırakılacal~ 
arada ~ah.akk~k edecek ih r: e 
farkı h ı çbır hülcme hacet k .. _ 
malcsızın vecibesini ifa t . . . e mıy . n 
müştenden tahsil olunacakt ır. 
Daha fula malumat 1 ı 
• t• ! a m:ı c 
ıs ıyen er dairemizin 936/389 
s~yılı d.o~yasına \büracaatl .. rı 
!uzumu ılan olunur. 



SahHe a · 

Aydın zirai satış kooperatifleri itti
hadı idare meclisi reisliğinden: 

Y eniasır gazetesinin 24-1-937 tarih ve 9457 sa yılı nüshasında 
ilan edilen fevkalade umumi heyeti içtimaı tarihi olan 22-1-937 
Pazartesi günü Kurban bayramına tesadüt ettiğinden bu içtimaın 
atideki ruzname dahilinde I\1artm birinci Pazartesi gününe talik 
edilmiş olduğunu ve mezkur günde şerik kooperatifler murah
haslarının saat onda Karapmar incir Kooperatifi 1 yazıhanesine 
teşrif etmelerini rica ederiz. 

MÜZAKERAT RUZNAMESi 
1 - idare meclisi raporunun okunması ve idare meclisinin 

ibrası. 

2 - K. Sani 937 gayesi itibarile tanzim edilen ve tasfiyeye 
esas tutulan muvakkat blanço. 

3 - Üç zatın tasfiye heyetini teşkil etmek üzere intibahı ve 
tasfiye işinin sureti icrası hakkında karar ittihazı. (196) 

lktısat Vekaleti iş dairesi 4 üncü 
bölge amirliğinden : 

işverenlerin nazarı dikkatine 
İş yerlerinde vukubulan iş kazaları hakkmda (24) saat zar

fında dairemize malumat verilmesinin lüzumu ve bu mecburiyete 
riayet etmiyenJer hakkında 3008 numaralı " İı kanunu " nun 
(144) üncü maddesi hükümleri mucibince takibat yapılacağı te-
kiden ilan olunur. 3 - 6 342 (200) 

lzmir liman işletme müdürlüğünden: 
Tersanede inşası eksiltmeye konulan azman örtüsü, şat örtüsü, 

duş ve lavabo binaları eksiltme işi 9-2-937 Salt günü saat 15 e 
kadar uzatdmıştır. Yapıların keşif bed~li 14222 lira 65 ve mu
vakkat teminat 1066 lira 70 kuruştur. Eksiltmeye girecekler 
Mühendisimizden vesika almağa mecburdur. Şartnameyi görmek 
istiyenlerin Levazım servisine müracaatları ilin olunur. 

lzmir Sulh Hukuk mahke
mesinden: 

Müddeialeyh Hatice ve Mev
hibe taraflarından müddeialey
bim Fatma ve Sevdiye ve Fa
zilet ve Afd aleyhlerine açtık
ları davada müteveffa Hasan 
ağadan irsen intikal eden Kar
şı yakada Zafer sokağında 87 
No.Ju hane ile iltisalindeki ar
sanın izaleyi şuyuu istenilm!ş 

ve müddeialeyhlerden Afet hak
londa davetiye ve gıyap ka
rarının gazete ile ilanen tebliği 
suretiyle gıyaben icra kılınan 

mahkemesi sonunda müddeia
bih hane ve arsanın satılmak 

suretiyle şuyuunun izalesine ve 
bedellerinin hisseleri nisbetin
tle hissedarlara taksimine 19-
7-932 tarihinde karar verilmiş 
olduğundan müddeialeyhimden 
Afetin kanuni müddet içinde 
mahkemeye müracaatle temyiz 
yoluna gitmediği takdirde bu 
baptaki hükmün kat'iyet kes
bedeceği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilanen ihbar 
olunur. 332 (203) 

lzmir ticaret mahkemesi tah
kikat hakimliğinden: 

Müddeialeyh: lzmire tabi Bu
ca nahiyesinde Kemalpaşa cad
desinde 16 No. rene Robuli. 

Davacı Izmirde birinci Kor
donda 14 No. da tüccardan Ali 
Haydar tarafmdan aleyhine 
açılan alacak davasından dolayı 
tarafınıza tebliğ için gönderi
len dava arzuhali sureti ika
metgihmız meçhul bulunduğu 

şcrhile mübaşir tarafından teb
liğ edilmeksizin iade kılınmış 
ve şu suretle ikametgahınız 
meçhul bulunmuş olduğundan 
Hukuk usulü muhakemeleri ka
nununun 141 inci maddesine 
te~fikan ilanen tebligat yap:l
masma karar verilmiş olduğun-

dan işbu ilanm tarihi ferdasın
dan itibaren on gün zarfında 
layiha -ile cevap vermeniz ve 
bir suretini davacınıza tebliğ 

eU:rmeniz ve tnbkikat günü 
.>lan 9 Mart 937 tarihine rast
lıyan Salı günü saat onda iz. 
mir Ticaret mahkemesi tahki
kat hakimi huzurunda hazır 
bulunmanız aksi takdirde hak
kınızda gıyap muamelesi yapı
lacağı ve bu davaya ait arzuhal 
örneği ile çağırma kağıdı mah
keme divanhanesine asılmış ol
'duğu tebliğ yerine geçmek 
üzere gaJ!ete ile ilan olunur. 

334 (202) 

3-5 325 (204) 

KJNAKQL KK~na 
cevheridir. lştihasızlıkta, za
iflikte, sıracada, eski sıtmada 
bire birdir. 

Hazını Hapları 
Bir tanesi inkıbazlarda lint 

verir. Üç tanesi müshildir. 
Hazım bozukluğunda hazmı 
tashih eder. Her eczaneden 
isteyiniz. 

lzmlr b s ledlyeslnden: 
1 - Havagazı fabrikasında 

mevcut muhtelif kuturda eski 

maden borular, dinamo, elek
trik motörleri ve kristal şişe 

ve karpuzlar, tunç ve metal 
parçalarının açık arttırma ile 

ihalesi başkatiplikteki şartname 
veçhile 9 - 2 - 937 salı gününe 

temdit edilmiştir. Hepsinin be
deli muhammeni 1350 liradır. 

iştirak için yüz iki liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 

banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saat onaltıda 
encümene gelinir. 

2 - Belediye sokak tenvi
ratında kullanılmak üzere alı-

nacak oniki adet otomatik en
türöptörün açık eksiltme ile 

ihalesi 9-2-1937 salı gününe 
temdit edilmiştir. Bedeli mu~ 

hammeni yüz yirmi liradan bin 
dört yüz kırk liradır. Şartna-

mesini görmek üzere makine 
ve elektrik mühendisliğine iş

tirak için de yüz sekiz liralık 
muvakkat teminat makbuzu 

veya l.anka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saat on 
altıda encümene gelinir. 

3 - Havagazı fabrikası için 
alınacak başkatiplikteki şart-

name ve i işiği cetvelde cins 
ve mikdarı otuzaltı kalemde 
yazıh deve. boynu, T, nipli, 
dirsek vesairenin açık t!ksiltme 
ile ibatesi 9-2-937 salı gününe 
temdit edilmiştir. Hepsinin be
deli muhammeoi dört yüz dok
san bir lira doksan beş ku
r t!ştur. iştirak için otuz yedi 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve saat 
onalhda encümene gelinir. 

340 (199) 

~ENi AHIR 

8atup Decoeu ı lll:RNAA A. ZAHAROl',· l~mlr, HUkUmet caddeel 30 

«e· ... 
.. 

;_.,_ •• PERLOOENT.. dlf -macununu 
!tercih edeceksiniz, 

~ıra a~ızın bllcOmle- ieraltl sıhhlyestnt 
fıaiz olan bu macun dişleri çOrOmekten \ 
'korur, diş etlerini kuvvetlendirir, nefesi 
•erlnTetl~ ve insanın gOrOno, efesini 
• ~ıırtırır. 

-·-:., ~~ .. ~~?~d.f.·q1't~ ~~·. 
144 "f-s "° ~~ "'-' i.Jat.J""~ M4C4.c -.;;..;..~ •. 
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TURAN Fabrikaları ma~ulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarmı, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanımı. Her yerde !!ahlmakt:ıdır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve .J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 

MEYVA ·Tuzu 

• 
En hoş meyva tuıudur. Jukıbaıı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevellit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

ln~iliz Kanzuk eczanesi Beyoıılu - İstanbul 

lzmir liman işletme müdürlüğün
den~ 

Muhtelif cins ve miktarda 44 kalem eşya ile 434 parça bakır 
eşya ve teferrüatı 8 Şubat 937 Pazartesi günü saat 14 te Ter
san.ede pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin muayyen zamanda 
Alaybeyinde Tersanede bulunmaları ilin olunur. 

3-5 341 1 (201) 

s Şubat 1ezs'7' 

1 L A N 

5 kilodan 30 kiloya kadar 
Satış mahalli: Suluhan civarında 

Özödemişli mağazasına müracaat. 

terazilerimiz gelmiştir 
No. 28-9 Hurdavatçı Ht\snü 

5-26 (172) 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya bahkyağlarının en balisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

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

Emlak ve Eytam bankasından: 
Depozito 

Esas No. Yeri No. su Nevi T. L. 
C. 83 lzmir kestelli Mah. Başdurak 97, 97, 77,77, 1 yeni Ev 600 

S. Pafta 33 Ada 192 parsd 32 99 Taj 
Mevkii ve numarası yukarda yazılı gayri menkulü" bedeli 

peşin veya taksitle, taksitte kalan mıktar senelık % 9 ~ faize 
tabi olmak üzere 4 - 2 - 937 Perşembe günü saat ONDA ihalesi 
yapılmak kaydHe artırmaya konulmuştur. . 

Istekfi olanların yukarda yazılı depozitoyu veznemize yatırarak 
artırmaya girmeleri ve yanlarında birer fotograf getirmeleri ilin · 
oli.ınur. 

31-2-3 306 (185) 

.... mm .................. mm ................ .. 
En eyi damızlıklardan aşılanmış meyve fidanları ( 15 - 10 ) 

çok eyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar °( 5 ) kuruşdan 
satılmaktadır. Topdan mübayaa olunduğu takdirde ayrıca 
% 10 tenzilat yapılacaktır. İstiyenlerin İzmirde Başdurakta 
imam hanında SEBZE ve MEYVA sabş kooperatifine 

H 2 Ça. Pa. 

,---
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

Ötedenberi erişilme~ ün kazanmış kimyevi Avrupa güb
relerimizin geldiğini sayın ahc•larımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
R A H M i K A il i\ O A V U T 

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

IZMIR 
Pa. Cu. Ça. 1 - 13 (23) 

~mmmmııaı ... mmr::ı:mısmmı ........... ammm:!&Bı'i-._.I 

En Parlak 

----- · Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kuUanan hiç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu han cıvarında 28 - 9 Hüsnü Öz 

vdemişli. 

Torbalı Mal müdürlüğü den : 
Cellat gölü suyunun tamamen nkıtalacağından gölde mevcut 

ve 1500 lira kıymet tahmin olunan bütün balıklar avlanmak üze
re 15 kanunusani 937 tarihinden 5 şubat 937 tarihine kada~ 
yirmi gün müddetle açık artırmağa konulmuştur. Verilen bede 
liyik hadde görüldüğü takdirde .Maliye Vekaletinden ahnac~~ 
mezuniyet üzerine ihalesi icra edileceğinden isteklilerin şeraıtı 
anlamak ve pey sürmek üzere Torbalı Mal müdürlüğüne müra-
caatları ilan olunur. 22-27-1-3 (124) 217 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
S/s AGAl\"EMNON vapuru 

25-1-937 - 31-1-93'/ ye kadar 

Rotterdam-Amsterdam-Breuıen 

ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

Sis HERMES vapuru 7-2-37 

de beklenmekto olup yükünü 

tahliyeden sonra Burgas, Var

na ve Köstence limanları için 

yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

S/S GUNBORG vapuru 8 
şubata doğru beklenmekte olup 

yükünü tahHyeden sonra Rot

terdam, Hamburg, Gdynia ve 

lskandinavya limanları için yük 

~lacaktır. 

SiS NORRUNA vapuru 18 
şubatta beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Rotter· 

daın, Hamburg, Norveç ve ls

kandinavya limanlarına yük 

kabul edecektir. 
SERViCE MARITIME 

ROUMAlN 
SUCEA VA vapuru 27 ikinci 

kanunda Pire-Malta ve Marsil

Ya limanları için yük alacakbr. 

SiS PELEŞ "apuru 12 şubat· 
ta beklenmekte olup Pire, Mal· 

ta ve Marsilya limanlan için 

Yük alacaktır. 
Sis ALBA JULIA vapuru 

28-2-937 tarihinde beklenmek

te olup Pire, Malta ve Marsilya 
limanları için yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
b' ınası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
llıüracaat edilmesi rica olunur. 
Navfunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 
Telefon: 4142-4221-2663 . ' 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

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

T-e!efon 2946 
1-26 (2101) 

Ferit Eczacıbaşının 
Mütekamil eserlerinden 

Ferit di.§ macunu, suyu, to
~unu kuUanmakla inci gibi diş
s:rh~· sağlam, pembe diş etJerine 

1P olursunuz. 
. Ağız bıfzıssıhhasınm bütün 
ıcaplarına maliktirler. 

Büyük tüpü 

15 
kuruştur 

UM. Depo. 

S. FERiT 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracnat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. to - t2 J. Parplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömfir vardır. 
(2299) 

Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları dindirir. 

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

GRiPiN 
• 
ı 

tecrübe ediniz 
i" 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 1/2 kuruştur. 

7 !'il=----, 
Salon, Y.emek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

Is tan bul 

Merkezi 

iz mir 
' Telefon 

3778 

• Ziraat Banka~ından • • 
lzmirde Kilimciler çarşısında Suiu handan müfrez 18 numa· 

rada kain üç göz mağazanın bir senelik kirası açık artırmaya 
çıkarılmıştır. . 

Talip olanlarm depozito akçelerıle beraber 16 şubat 937 ta-
rihinde saat 15 de Ziraat Baokasma müracaatlara ilan olunur. 
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IZMiR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lımirde Halkapmardadır. 

Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 
Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi berı:evi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın ayni tip 
mensucatına faiktir. • 

Telefoıı No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi : Bayrak lzınir 

fi 

.:f ahUe ~ 

Mobilye evi ŞEKERCiLER 0.26 
LÜf<S VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaJarı tak1mları 11ipariş üzerine kabul edilir. 

Ecz~cı Kemal Aktaş 

Hilal Eczanesinde 
Bir şaheser yaptı 

Zümrüt Damlası 
( Erkek ) 

Mas kulen 

( Dişi ) 
Feminen 

iki cins koku 

Erkek koku be
nim çok hoşuma 

gitti. 

Acaba erkekle

rin de Dişi kol<u 
mu hoşlarına gidi· 
yor. 

Galiba?! 

iLAN 

kolonyası 

Birinci mıntaka tapu sicil muhafız
lığından: 

Balçova köyü içinde sağı ve önü yol so!u Ömerin Hasanın 
arsası arkası Sinan oğlu Alinin evi ile çevrili 182 yeni 34 
numarataj (kapı numaralı) bir ev Hafcenin altmış sene evvel 
ölen ilk kocası Giritli lbrabimin senetsiz olarak tasarrufunda 
iken ölmesiyle veraseti karııı mumaileyha Hatice ile kardeşleri 
Hasan ve Ali ve Süleymana kaldığı işbu varisler murisleriuin 
metrukatını ölümünden üç dört sene sonra aralannda 11ıaen 
tefrik ve taksim ederek işbu ev Haticeye ve Balçovanın Narlı
kuyu mevkiinie tahminen 2 hektar 7570 ro~tre murabbaı tarla 
Hasan ile Ali ve Süleymana isabet cttij{i ve bu ev o zamandan
beri senetsiz, nizağs1z hüsnü niyetle ve malik sıfatiyle Haticenin 
tasarrufunda bulunduğu ve bu kere ise mumaileyba nam 

· d ·ı· · ıoa senetsız en tesCl ı ıstenildiği mıntakamıza vaki müracaattan 
anlaşılmııtır .. Meıkür evin tasarruf sebepleri hakkında 13-2 937 
Cumartesi günü mahallinde memurumuz tarafından tahkik t 
yapılacağı cihetle bu ev üzerinde bir hak iddia eden var:a 
muayyen günde mah~llindeki memura veyahut on gün içinde 
mıntakamıza belgelerıyle birlikte müracaatleri bildirilir. 

339 (198) 
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Hitlerin nutku üzerinde Avam Kamarasında münakaşalar 

Eden bir suallere cevap verdi 
Ingiltere söylenen nutkun izahını mı istiyecek ? 
·Sovyetler Alman devlet reisinin nutkunu Almanyaya el uzatanlara 
karşı gösterilen nümayişi istihfaf bakımından acı bulmaktadırlar 

Londra, 2 (A.A) - Anthony 
Eden avam kamarasında Mil
letler cemiyeti konseyinin si
lahları bırakma konferansı bü
rosunun yakında toplanmasına 
karar verdiğini söylemiştir. 

Eden bu toplantının Mayısın 
altısında yapılacağını söylemiş 
ise de büronun yapacağı işle· 

rin mahiyetini ta~rih edeme· 
miştir. Çünkü büro mesai 
programını toplandığı . zaman 
bizzat tanzim edecektir. 

Amele partisi mebusların
dan Henderson'a verdiği ce· 
vapta, Eden lngiliz mümessil
leri tarafından lspanyol Fasın· 
da yapılan tahkikat Almanya
nın lngiltere tarafından aktedi· 
ı .. n herhangi bir muahedeye 
tecavüz etmiş olduğu kanaatini 
vermediğini beyan etmiştir. 

MELİLA TAYYARE 
MEYDANI 

lspanyol makamatının lngiliz 
tahkik heyetinin Melita tay· 
yare meydanına girmesine 
müsaade etmemiş olması 
hakkında Eden demiştir ki : 
-Tayyare meydanlarına giril

mesi bir nizamname ile mene· 
dilmiştir. Bu umumi bir kaide· 
dir. Bu meydanı ziyaret etmek 
için hu!4usi bir talep de vaki 
olmamıştır. Bu itibarla tahkik 
heyetine karşı bir cevabı 
red verilmiş değildir. 

Nazır bundan sonra İn
giliz hükümetinin Almanya 
ile umumi bir flilahsızlanma 
ıçın yeniden müzakereye 
girişlJ?eğe hazır olduğunu 
söylemiştir. 

SiLAHLARI 
BIRAKMA IŞI 

Amele partisi mebusla· 
nndan Henderson, Al-
manyanın 1933 senesinde 
statü müsavatından mah
rum bulunduğunu ve bu
nun için Milletler cemiye
tini terkettiğini hatırlathk· 
tan sonra bu memleketin 
şimdi bu haktan istifade 
etmekte olması dolayısile 
kendisinin lngiltere hükü
metitarafından silahları bı

rakma konferansına davet 
edilip ediJmiyeceğini sor· 
muştur. 

Eden cevaben demiştir ki: 
-Alman yanın lekra:- sif ah

ları bırakma lrnnferansının 
mesaisine i ştiı iik etmesi 
kadar bizi mt mnun edecek 
birşey tasavvur edilemez. 

PORTEKiZ MÜSTEMLE
KELERi 

Eden bundan sonra bazı Por· 
tekiz müstemlekelerinin işletil
mesi için Almanya ile Portekiz 
arasında cerey;m etmekte olan 
müzakeratın ve lngiltere ile 
Portekiz arasında münakit mu~· 
hedelerden mütevellit mecbu
riyetlerin bu mesele ile alaka
sından bahsederek şunları söy
lemiştir: 

-Portekiz hükümeti bir be-

yanname neşrederek Almanya 
ile Portekiz arasuıda müzake
reler cereyan etmekte olduğu 
hakkında işae edilen haberlerin 
aslı olmadığını tasrih etmiştir. 
Binaenaleyh lngiltere ile Por-
1ekiz arasındaki muahede ve 
taahhütler hiçbir veçhile halel
dar olmamıştır. 

INGlLTERE iZAHAT 
iSTEYECEK 

Londra 2 (A.A}- lngiliz hü
kümetinin Hitler tarafından 
söylenen nutkun bazı noktala
rının tenvirini isterı=esi muhte
meldir. 

Böyle bir ihtimal lngiliz dip
lomatik mahafilinde reddolun-
maktadır. Ayni mahafilde teyit 
olunduğuna göre nutkun siJah-
sızlanma ve ekonomik teşriki 
mesaiye ait olan kısımları in
kisarı hayali muciptir. Fakat 
diğer kısımlar mütemmim ma· 
lumat alınmasını muhik göste· 
recek mahiyettedir. Bu takdir-
de diplomatik yollarla hareket 
edilecektir. 

Yine bu mahafil Hitlerin 
nutkunda umumi Avrupa me
selelerinin halli hakkındaki ln
giliz düşüncelerini değiştirecek 
hiçbir şey yoktur. Bu düşünce 
geçen Temmuzda Londrada 
Eden • Blum ve Van Zeland 

mülakatından sonra neşr~dilen 
tebliğe tamamiyle uygundur. 

ACI BiR NETiCE 
Moskova, 2 (A.A) - lzves· 

tiya gazetesi Hitler'in nutku 
hakkında diyor ki : 

"Hitler herşeyi daima olduğu 
gibi apaçık söyledi. lngiltere 
ve Fransa boşuna ellerini Al
manyaya uzatmış oldular. Bu 
netice Avrupa sulhu için ol· 
maktan ziyade bu el uzatan
lara karsı sıöıterilen nümayiti 

EDEN 

Almanpamn bugünkü 
istihfaf bakımından çok acıdır. 
Fakat esas itibariyle Hitler'in 
nutkundan dolayı bütün dünya 
ona minnettar olmalıdır. Çün
kü artık sabit olmuştur ki, 
Almanyayı imtina ve davet 
usulleriyle yola getirmeğe im
kan yoktur. Almanyanın prog· 
ramı ekonomik ve siyasi geniş
leme ve müthiş silahlanmadan 
ibarettir. Faşizmin bu program· 
dan vazgeçmesi için sulhu se
ven memleketleri birbirinden 

başları 

ay•ramıyacağını ve Alman te
cavuzunun bu memleketlerin 
müttehit ve şiddetli mukave
metine uğrıyacağını anlaması 
lazımdır. Hitler Avrupayı ve 
bütün dünyayı harbe götüren 
yolda Almanyayı durdurmak 
için fiili hiçbir ıey yaptılar mı? 
Alman ve ltalyan faşizminin 
ispanyadaki kanlı ıergüzqtleri 
önüne ciddi manialar çıkanldı 
mı? Alman yanın sulhçu ve de
mokrat Çekoslovakyaya karp 

avrupa sulhu bakımından caiz 
olmıyan hattı hareketi hakiki 
ve teşkilatlı bir mukavemete 
uğrayor mu? lngilterenin siya· 
seti bu memleketin kollektif 
sulh teşkilatına faal bir tarzda 
müzaheret edeceğine dair Hit
lere kanaat getirilecek mahi
yette midir? Bütün bu suallere 
menfi cevap vermek mecburi
yetindeyiz. lngiltere ve Fransa 
ve bilhassa lngiltere tereddüt 
göstermekte devam ettikçe ve 
faşistlerin mütecaviz hareket
lerine manası açık olmıyan bir 
takım sözlerle mukabele eyle
dikçe Hitlerin makul bir hattı 
hareket ittihaz edeceği hak
kında yürütülebilecak hesaplar 
altüst olmağa mahkumdur.,, 
FRANSIZ GAZETELERiNiN 

DÜŞÜNCELERi 
Paris, 2 ( Ô.R) - Genevi

eve Taboui8 " Oeuvrc ,, gaze· 
tesinde bildiriyor: 

Delbosun nutku karşısıoda 
• Alman matbuatının ve siyasi 

mahafilinin reaksiyonu dün 
akşam oldukça tuhaftı. "Lokal 
Anzeiger ,, in şu makalesi bü· 
yük bir merak uyandırmıştır: 
" Paris Almanya ile doğrudan 
doğruya müzakereye girişmek 

istiyor. Delbos bu teşebbüsü 

neticelendirmeğe çalışacaktır. ,, 
Yarı resmi telikki edilen bu 
mutedil gazete, Delbosun nut
ku hakkında takdirlerde bu
lunduktan ve biricik nazik 
noktanın Sovyet Rusya oldu· 
ğunu kaydettikten sonra ilave 
ediyor: 

Almanyamn husumeti Rus 
milletine deği(dir. Onu idare 
edealeredir. Herhalde Delbo· 
ıun telakkilerini dikkatle ince
lemek lizamdır. ,, 

Görülüyor ki,Alman mahafiliof 
verilen parola Delbosa kart' 
teveccühkar davranmaktır. Ec
nebi mahafili bunu şu sureti• 
tefsir ediyorlar: Hitler so1l 
nutkunun Paris ve Londrad• 
uyandırdığı tesirlerden hiç t• 
memnun olmtyan askeri mab•" 
filin tesiri altındadır. Eğer ser" 
güzeşt siyasetine muhalif oLaO 
bu mahafilin nüfuzu kat'i bit 
hakimiyet kazanırsa Almany•" 
dan ispanyaya malzeme ve ki" 
taat sevkinin önü alınacak fe 

Almanyanın diplomasi faaliyeti 
uzlaşma imkanı açan bir yola 
girecektir.,, 

"Journal,, ise Hitlerin nul" 
kundaki tezatları kaydediyor: 
Hitler Fransaya geniş paf 
ayırmıştır. Fakat Fransa jJe 
her ihtilaf sebebinin zail old&J" 
ğu iddiasını müstemleke talep• 
leriyle nasıl telif eder, ki bU 
müstemlekelerin bir kısmı d• 
Fransanan işgali altındadır? 
Muahedeleri kağıt paçavrası 

saymak zihniyetile Belçika fC 

Holandanın bitaraflığıoa bOr" 
meli nasıl telif eder? Eğer Al" 
manya, Rusya ile birlikte abO" 
mış taahhütlerle bağlı kalmai' 
reddederse Londra ademi mil" 

dahale komitesindeki taab" 
hütlerin neticesi ne olaca1'"' 
br? 

Nihayet ''Pelit Journal,, 
böyle yazıyor: 

" Fransız-Alman muh•" 
lefeti daha ziyade felsefi" 
dir. Blumu Hitlerden ayır•0 

ırsi bir kin değildir, keı• 
metinler ve topraklar el• 
değildir. B!um bütün milJel" 
lerin iştirakiyle koUektif 
bir sulh istiyor. Hitler is" 
şimdilik kuşkulandırmama1' 
istediği bazı milletlere t•" 
vizatta bulunuyor. Frao9' 

oAlmanya ile haşhaşa m 
b•" zakereden çekinmekte 

.. •-O" 
klıdır. Hitler: Once AJ.JP' 

Del" ya! diyor. Blum ve 
ôo" bos cevap veriyorlar: 

ce Avrupa!. Bu cevabıll 
faideli olması için de b~ 
lisani kullananın kuvvet 

1 

olması şarttır. 
ıi" "Humanite gazete " .. .. F efil ne gore ransanın e 

. t· . k k cıuo 
nıye mı oruma .. , .. 

nisbetle bugün daha gu r 

tür. Bugünkü güçlükle dok~: .. 
Schachtın Balkan seyahatler~i" 
den, Tituleskonun birden ka 

0 
nesinden ihracından, lta~a;;., 
Habeş zaferinin kabulun d• 
sonra artmıştır. Fakat yarın pi" 
daha güç olacaktır. Bu sebe Ji" 
şimdiden faaliyete geçmek 

011 
.. 

zımdır. Barışçı milletler h61 • • 0 
mez bir sulh paktı yapmak ıç& 
ıimdi birlepıelidirler. 


