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imtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGiN 
1 

Başmuharrir ve umumi neşriyat müdiirli: 
HAKKI OCAKOGLU i • SO?(,~ 

f 
1 Romanyada 9lddetll solluk•'" 
I Lta~buJ, v3 (Yeni Asar)- Romanyada 

~avam mUddetl'Türkiye için,Hariç içinJ 
Sene/ık . . . . . . . 1300 2800 
Altı avlık . . . . . . 700- - 1300 -

ml\thış ıoguklar devam ediyor. Besa
rabyada subunet derecesi sıfırın al-

tında 36 dır. Bükovinada kar fırtınası 
münakalata mini oluyor. Sekiz kişi 
soğuktan donmuştur. 1 TELEFON : 2697 

-
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-~~MILANODA GENÇ F AŞISTI.ER iKi NAZIRI SELAMLADI- ;·:·;:;:.::;: .................. . 

Milino hüküm~t k{)nağının · gül renkli salonunda 
yapılan mülakatlar derin akisler uyandırmıştır 

Dr. Ar as dün öğle yemeğini Kont dö Munçenin kasrında ltalyan nazıriyle birlikte yedi 

fikri şudur: Kamilist Türkiye bugün, her zamandan daha Fransanın 
kuvvetli. olarak kollektif emniyetin ve sulhun taraftarıdır 

Hariciye Vekilimiz dönüşte Belgrada uğrıyacaktır 

Akdenizde sulhun istikrarını istiyen ltalya, Türki
yenin teşkil ettiği kuvveti düşünmemezlik edemez 

Istanbul 3 (Yeni Asır muhabirinden) - Türkiye Bu sabah saaat to da Kont Clano Mlllno hUkU-

h . . k·ı· D A M•ıA r k d. mel konaOında Dr. Tevfik RUftU Arası bekliyordu 
arıcıye ve ı ı r. ras ı anoya ge ınce, en ı- Bu aırada otelinden çıkan TUrklye H ı 1 klll. 
· d b" k ·· l11 ·ı" 1 ar c ye ve sın en ır aç saat once ıuı anoya varmış o an genç ıa,ıstlerle çok kalabaltk bir halk taraf d 

Hariciye nazırı Kont Ciano tarafından hararetle aellmlandı ve bUtUn halk hUkUmet konağına ~:o~: 
karşılanmıştır. Garı dolduran büyük bir halk kiit- aktı. Burada doktor Ar~s Mlllno vallal tarafından 
lesi ve genç faşistler iki nazırı hararetle .Selam- k•r•ııandı ve Koni Clanonun kendisini beklemekte 

1 oldulu salona kadar wall TUrklye Hariciye weklllne 
lamışlardır. Aras garın, talya kralına mahsus refek•I etti. 
olan salonuna kabul edilmiş, bu gar salonunda Bunu mUleaklp iki nazır on .. ne evvel doktor 
iki nazır arasında yapılan k:1sa temaslardan sonra Tevfik RUflU Arasın Mussollnl ile bulu9tuıu ouı 

. .. .. ... D Ar . renkll salona aeçtller. iki Hariciye nazırı arasında 
Kont Cıano hukumet konagına, r. as ta ıs- TUrklyenln Roma sefiri HUaeyln Ragıbın da ı u _ 

h d · ı 1 · t · l d · f ra n Ha1icive vekilimiz 7. ,RD.Jlü Aıos a2arah=~~~~~n ote e gı mış er ır. klyle ilk mUllkat oldu. SONU DÔRDONCO SAYFADA ita/va lıaridve nazm Kont Ciano 

Toprak •lyaaetlmlz: 4 

·T~k;iiii··~·~ı;ş·i;~ . -.. 
Tediye kabiliyetine 

uygun bir şekle 
sokulamaz mı? 

.. Köylüyü topraklandırma ,, 
ka!lunu liyihasınıo ihtiva eyle
diği hilklimlerin kolavhkla tat
bikini temin maksadile daha 
önceden alınması gereken ted
birler üzerinde durmuş ve bu 
husustaki düşünce ve endişe· 
lerimizi yazmıştık. 

Köylüyü toprak sahibi yap
mak Cumhuriyet idaresi için 
Yeni bir düşünce değildir.Uzun 
yıllardanberi bu yolda atılmış 
adımlar, alınmış müteaddit ka
rarlar vardır. Yapılan tevziatın 
Yekunu da hayli mühimdir. Fa
kat bu yolda verilen emirlerin 
tatbik kabiliyetlerinin buluna
maması bu hayırlı iş üzerinde 
birçok üzüntüler tevJidini mu~ 
cip olmuştur. 

Yapılmış işleri kat'i netice· 
lerine bağlamak ve orıdan son· 
ra yeni.bir hamle atmak ıüp
hesiz en isabetli bir hareket 
olacaktır. 

Bunların neler olduğunu bun
dan evelki üç mak~lemizde 
iza~ eyJemiştik. 

Bugün müzayede ile satılan 
fakat pürüziü vaziyet ifade 
eden hadiselere temas edeceğiz. 

Mübadillerin nakil ve yerleı
tirme masraflarını karşılamak 
üzere metruk mallardan dört 
milyon liralık kısmının hazine 
namına satışına karar verilmiş-

- Sonu 2 ne/ say/ada -
~akk.ı C>cakoAıu 

937 yılı Milli Müdafaa bütçemiz 

Seksen sekiz milyon lira 
fevkalide tahsisat ayrıldı 
Yapılan hesaba göre 937 umum büt
çemiz 248 milyon lirayı bulacaktır 

- YAZIBI UCUNCU SAYFADA -

Bursa 3 (Hususi)- Mudanya·Buraa yolunda feci bir tren ka
zası oldu. Mudanyadan hareket eden katar, on yedinci kilomet• 
rede yoldan çıktı. iki vagon devrildi. iki gardöfren yaralandı. 

Yolcu vagonlan arkaya bağlandığından kazadan salim kaldı .. 
lar. Nüfusça baıka zayiat yoktur. Y o)cular büyük teliş ve he
yecan geçirdiler. Ve otodorerintlerle Bursaya geldiler. 

Mahallinde yapılan tahkikata göre kazanın sebebi traverslerin 
bozuk olmasıdır. 

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

Tlc .. aret llseslnde muharririmizin yapbAı bir tet
kiki e " ncı aayfamızda bulacaksınız. Yukarıdaki 
fotograf, Ticaret llaealnde daktilo dersinde alln· 
mıabr. 



~anne e 

Toprak siya etimiz: 4 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Taksitli satışlar .. --
Tediye kabiliyetine 

uygun bir şekle 
sokulamaz mı? 

- 8tıŞtaraJt birinci $ahi/ede -

ti. Ba karua tevfikan müza
rede ile bir çok aabşlar da 
tapıldı. 

1925 senesinde başlıyan ve 
ıekiı: sene taksite bağlanarak 
7aprlan bu sahşlar dolayısiJe 
hazinenin yalnız lzmir bölge
sinde halktan bir milyon iki· 
yüz bin lira alacağı vardır. Bu 
paranın sekizyüz bin lirası yal
nız Urla kazasındadır. 

Tahıilit neden yapılama· 
mıştır? 

Çünkü satışın yapıldığı sene 
ile bugünün hayat şartları ara
ıındat çok mühiaı farklar be· 
lirmiş tir. 
925, 926, 927 senelerinde üzüm 

fiatleri bugüne nazaran üç 
misli fazla idi. Ekseriyetini bağ· 
lar teşkil eden bu satışlarda 
bu fiatler amil olmuştu. 30 bin 
dekara yaklaşan bağları, Urla 
halkı o za~nnki kıymeti ve tak· 
sitli olmasını nazara alarak 
kapışh. 

929, 930, 931 senelerinde 
cihanı sarsan umumi buhranın 
tesirleri baş gösterip de fiat
ler istihsal masraflannı karş· 
lıyamıyaca" bir duruma dü· 
şünce bu bağları almış olan· 
lar borçlarını ödeyemediler. 
Taksitler birbiri üzerine te· 
raküm eyledi. Bugünün şart
larına göre bağlar kıyme· 
tini kaybetti. Ve borç ödene· 
me:ı bir hale geldi. 

Bu defa sekiz seneye taksim 
edilen taksitlerin yirmi seneye 
iblağı suretiyle köylüye tediye 
kabiliyeti bahşolunması düşü· 
nüldü. 1779, '.l222, 3031numaralı 
kanunlarla muhtelif tecil vaziyet· 
leri yaratıldı. Fakat maalesef bu 
kanunlar da bu derde deva 
o!amadı. Çünkü yirmi seneye 
iblağ keyfiyeti 1931 senesin
den ~onra vadesi hulul eyle
yenlere inhisar ettirilmiş ..• 

Asıl buhran yıllarında vadesi 
gelen taksitler bu tecilden is· 
tisna olunmuş. 

Bugün hazine bu vaziyet 
karşısında ne alacağını alabil
mekte ve ne de tecil yapabil
mektedir. iş bir çıkmazda sap· 
lan1p kalmıştır. 

Diyelim ki hazine tahsili em· 
val kanununa tevfikan veya 
umumi hükümlere uyarak ic· 
rai vaziyete geçsin .•• Ne yapa· 
cakhr ? On dört bin nüfuslu 
Urla kazasında otuz bin dönüm 
bağa müşteri bulacak mıdır? 
Asin .. 

Nerede kaldı ki sekiz on 
sene evvel yapılan satıılarda 
kıymet o kadar yüksektir ki 
bugün o kıymetin üçte birini 
elde etmek imkansızdır. 

Eğer bağlar bugünkü vazıül· 
yedlerinden geri alınsa bunları 
hazine ne yapacaktır? Bağ öyle 
bir şeydir ki "bakılırsa bağ 
bakılmazsa dağ olur.,, Bağlan 
imarsız bırakmak milli serveti 
hedretmektir. Nihayet bugün 
ellerinden bağları alacağımız 
halka yarın kendimiz toprak 
tevzi edecek değil miyiz? 

Hedef ve gaye toprakla uğ· 
raşanlan toprak sahibi kılmak 
balunduğuna göre sekiz sene
denberi imarına emek verdik
leri bir toprağı vazıülyedlerine 
terkeyleyecek imkAnları hazırla· 
mak bu işin en ameli bir hal 
çaresidir. 

Bu da satış ve vadelerinin 
hululü tarihleri ne olursa olsun 
müzayede yoluyle yapılmış satış• 
ların, taksitlerini biJa kaydü şart 
yirmi hattn otut sene gibi uzun 
vadelere bağlamak suretile 
alıcılarına tediye imkanlarını 
bahşeylemektir. 

Bundan başka hazineye ait 

'J • • • • 
•• . . . . 
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Su 
Ücreti tespit 
Edilecek 

Su huife komisyonu onu· 
müzdeki hafta içinde toplana· 
ralt yeni alta aylık su tarifesi 
ni tespit edecektir. Yeni tarife 
altı aylık devre için sıfır ola
caktır. Tarife komisyonu na• 
fia şirket ve müesseseleri ko
miseri Sırrı Güngör'ün riyase
tinde toplanacaktır. Tarifede 
ehemmiyetli tenzilat yapılacağı 
söylenmektedır. 

Elektrik kilovat tarif esi ko
mbyonu da pek yakında top· 
lanacak ve kitovat ücretini tes
pit edecektir. Bunun için ko
miserlik hazırlıklara başlamıştır. ............. 

Yeni köyler 
Yeni göçmenler için inşa 

edilecek olan köy yerlerinin 
tesbitine çalışmakta olan heyet, 
Bergamanıo Kınık nahiyesi ile 
Çandarh nahiyesine gitmiştir. ..•..... _,... 
" Şehir meclisi 

Şehir meclisi bugün saat 
17.30 da doktor Behçet Uzun 
başkanhğı!lda toplanacaktır. 

.......................................... 
arazi satışlanna karşılık tutulan 
mübadil bonolarını bu taksit
lerde nakıt mukabilinde kabul 
etmektir. Hazine elindeki arazi 
gelecek muhacirlere karşılık 
tutulduğundan metruk mallar 
satışı gevşemiş ve bonolar 
kıymetten düşmeğe başlamışbr. 
Ergeç hazine tarafından ödene
cek bonolann kıymetini muhafa
za ve itfası bakımından hususi 
faydası olacak bu tedbirin 
tediye heves ve kabiliyetini de 
kolaylaşbracağmda şüphe yok
tur. 

Bizce bugibi işlerde forma· 
Htelere saplanmamak gerektir. 
Maksadımız toprakla uğraşan· 
Jarı toprak sahibi yapmak de
ğil midir? O halde topraklara 
sahip bulunan ve onları yıllar
danberi imar eyliyen vatandaş· 
ların ellerindeki malları neden 
kendilerine brakacak kolayhk
Ian göstermekte tereddüt gös
terelim? 
~ak.kı C>cakosıu. 

-
1 

4 şunaı ıes~ 
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Maliye Vekaleti 
Sırk yUzUnden doO•" 

ihtilatı halletti 
Geçen sene fuar münasebe' 

. de' 
tiyle celbolunan ıırk, lzaıır rt' 
sonra lstanbula gitmiş ve 0 J• 

da bazı badi!elere mevzu f 0 r 
mu,tu. Bir noktai nazar •ki 

Entern. as· yo.na Izmı·r fuarı ~~~~::M:~::ı;ü:k:.:.~ 
dan Jstanbul defterdarlığı 1 . . 
on yedi bin lira kazanç 'Ver# 
ve pul cezası talep eyJiyord; 

Asfalt yolların yapılmasına başla- ~i;~:ru.:~~~!·m~:yıi~:;·M:,:ı.' 
H 1 ki b l 

• b • d • vekaletince tetkik ettirilOJ~ 
nıyor •. azır 1 ara aş an ış gı 1 ır talep olunan cezaların tabsiliıı.e 

mahal olmadığına karar verı· 
937 enternasyonal lz•m•i•r111F•u•a•rı ___ H_e•r •z111a•mma•n-iç•i•nıım1a•ç•ak-b•uiıııılu•n•-:=-ı:m:zıb•ü•y•ümkmp-avyonda grafikler de lerek keyfiyeti lstanbul def• 

i~i:ı KültOrparkta liaıırlıkfara durulacak olan Turizm köşesi bulundurulacaktır. terdarlığma biJdirmiştir. 
·-- ·~ t 

devam edilmektedir. Yeni plana pavyonunda lisan bilir, kültürü Diğer bütün vilayetler pav- Borsa bütçesi , 
göre parterler tanzimine ve yüksek kimseler bulundurula- yonlarmda keodi mıntakalarm- Borsanın yeni yıl bütçefl 
asfalt yollar yaptırılmasına ya- cak ve bu zevat seyyahlara d t' b il t h' hazırl;ınmıştır. yeni bütre idll1'~ 
kında başlanacaktır. Türizm a ye ışen ma su er eş ır T ı· 

malumat verecektir. olunacaktır. heyetinin tasvibinden sonra l . 
köşesi için de hazırhklara baş- • caret oda!'ı meclisine sevko ıı 
lanmıştır. Efez, Bergama ve Ege mıntakasında yetişen . Ş!lBat sunua kadar Kültür- nacak ve oradan tasdik içi# 
diğer harabelerin maketleri bütün mahsulleri teşhir için parkta beş bin çam fidam ile Iktısat vekaletine gönderile' 
yaptırılmaktadır. ticaret odasmın yaptıracağı muhtelif fidanlar dikilecektir. cektir. ••'' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Üzüm kongresine hazırlık başladı 

ongrece hazırlan cak 
nizamname bu yıl 
tatbik edilecektir 

Şehrimizde iki toplantı vardır 
Ankarada marhn onunca 

çarşamba günü toplanacak olan 

üzüm kongresi için şehrimiz
deki alakadarlar büyük hazır· 
lıkJara başlamıştır. 

Üzüm üzerine iş yapanlar· 
dan ve ihracatçılardan üzüm 
kongresine iştirak için Anka
raya gidemiyeceklerin de istan
darizasyon hakkında mUtalea-
farı alınmak üzere biri ticaret 
odasında diğeri de ihracatçılar 

birliğinde olmak üıere iki top
lanh yapılacaktır. Bu toplantı· 

larda her tüccann standardi· 
zasyon hakkındaki düşüncesi 

tespit olunarak bütün mütalaalar 

bir raporla kongre riyasetine 

gönderilecektir. Manisada da 
böyle bir toplantı yapılması 
tekarrür etmiştir. 

Bundan başka şehrimiz Ti-

Alsancak otobüsleri 
Konak • Alsancak arasında 

işliyen Kordcn otobüslerinin 
seferleri belediyece değiştiril-

miştir. Otobüsler bundan sonra 
Konak • Alsancak arasında 

eskiden olduğu gibi doğru se• 
ferler yapacaklar ve yalnız iki 
otobüs Kültürparka uğnyarak 
Alsancağa gidip gelecektir. 

caret odası tarafından ihracatçı· 
lardan her numara üzüm tipine 

ait alman nümuneler de Anka
raya gönderilmiştir. 

Ticaret odası ayrıca bir ra· 
por hazırlıyarak bağların ilaç-
lanmağa başlandığı zamandan 
ihracına kadar alınması lizım 

gelen esaslı tetbirleri tespit 
ederek Vekalete göndere· 
cektir. 

Hususi surette haber aldığt· 
mıza göre kongreyi müteakip 

alınan kararlar dahilinde lkti· 
sat Vekaletince standardizas-

yon ve kontrol işi hakkında 

bir nizamname hazırlanacak ve 
bu sene derhal kararların tat• 
bikahna buşlanacaktır. 

Üzüm kongre:sinde müstah
sillerin durumu hakkında da 
bazı kararlar alınacaklar. 

Konak iskelesi 
Konak Vapur iskelesi inşa· 

atına hummalı faaliyetle devam 
edilmektedir. Şimdilik beton 

kazıkların çakılması ameliyesi 
ile Jştigal edilmektedir. 35 bin 

liraya çıkacak olan vapur is· 

kelesi inşaatı Mayıs sonunda 
ikmal edilecektir, 

•• • 
UNI 

T 1 
TAYYARE sinemasında 

iki filim birden 

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

zengin numaralar göreceksiniz 
rz.7.Z77.7,;Z7.7J1Z7..7..zIL7...Z.Z7J.I.7.Z~ 

2- ALIE E 
Dolores Del Rio lar~fıııdan 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 haberleri 
!-3·30- 6-8.3:J 9.15 seanslarında yalnız 

saat 1 de başlar 

Anananın lngillzler 
nazarında kıymeti 

Anana lngiliz dost/atımızın kal
binde cok kıymetli bit yer tutar. l la
yatın bizim için en tabıi görünen bir 
çok cilve/eti var ki, /ng'ilteıede birkaç 
asırlık hayata malik olan ananalaıa 
bağlıdır. /tiraj edilmelidır ki bu 
ananalattn bazıları /azla merasimpe
rest olsa bile bir coğu bug ünkü /11gi
liz seciresindeki sağlamlığı )'arat
mıştır. 

Yeni kral alt<na jorj'un taç g i1•me 
şenliğinde ):ine bu ana11alar icabı 

olarak bazı töıenlere şahıt olacağız. 

Bunl014an biıi Londra kulesınden 
kral ve kraliçenin taşıyacakları tac 
elmasları çıkarılırken vapılacaktu. 

Londra kulesinin anahtarcı başısı 
en muhteşem elbiselerini giydiği halde 
kule muhafızla!lna şöyle seslmecektiı: 

- Anahtarlar alayı ... 

Bu söz üzerine başmuhafızın mai
yetinde bir çavuşla döıt nef er mev
kilerinaen çıkarak bütü11 kapılan ka
pıyacaklar. Bu suada kulenin nöbet
çisi kavkıracak: 

- Kim var orada? 
Baş muhafız cevap ve,ecek: 
- Samajeste altma /or jun anah

tarları. .. 
- Samajeste altıncı /oıjun anah

tarları mı? ilerleyiniz. Allah kıalı 
takdis etsin. 

Muhafızlar ve neferler lıep bitden 
''Amin,, diyerek bu temenmye muka
bele edecekler ... 

Sofianın medhlyesl 
Soğan ne kıymetli mata imiş 

de biz bilmiyoruz. 
Bakınız şu Amerikahlara.,. 
"Soğan aleyhinde iftirada 

bulunanlarla mücadele,, nan:ı 
alhnda bir cemiyet teşkil et
mişlerdir. Bu cemiyetin azala-
rına "Soğanseverler,, deniyor 
ve bu ünvanı iftiharla taşı· 
yorlar. 
Soğan severler cemiyetinin 

başkanı olan A. W. Locwood 
l:oogreye takdim ettiği muhtı
rada : "Soğancıhk aleyhinde 
çalışanları meydana çıkarmak 
için,, bir komisyon teşkilini is· 
temiştir. Başkan aleyhteki ça
lışmaları insanhğın sıhhat ve 
saadeti namına meş'um bir 
tehlüke sayıyor. Yale üniversi
tesi profesörlerinden Howard 
Haggard Mişiganınl{Kalamazco) 
şehrinde toplanan Soğansever
Jer kongresinde şunları söyle
miştir: "Soğanın kokusunu izale 
etmek kadar kolay birşey ta· 
s-.vvur olunamaz. Bir Klorin 
mahlulünden birkaç damla 30 
saniyede soğanın hoşa gitmi
yen kokusunu yok edebilir. 
Azadan Dr. Andre Mintar da 
kokusuz soğanlar ekilmesini 
tavsiye ederek demiştir ki: 

- Soğan zanbak ailesine 
mensuptur. Pek yakm bir za-
manda onu yemeden önce ce· 
ketlerimizin yakasında taşıya
cağı z.. 

Terbiye mecburiyeti 
ihdas edllseydl.. . 

Fransada fizik terbiyeoı~ 
mecburi olması hakk,oda~' 
kanun projesinden bahsedeJI 
bir muharrir: "Evet, fizik tef' 
biye, iyi bir şey. Kanunu beıı 
de kaydsız şartsız tasvip edeıı· 
lerdenim. Nakat daha öPC~ 
sadece terbiye mecburiyeti 
ihdas edilseydi. Çünkü bet' 
sabah yoJum, bir ilk mektebİtl 
kapısına tesadüf ediyor ve be0: 

çocukların terbiyesizlikleri0' 

işitmemek için kulaklar1mı tı• 
kıyorum.,, Diyor. . 

Fakat muharririn bahsettii' 
terbiye, terbiyesizlerden öğrC" 
nilen terbiye değil midir? 

Su cehennemi 
Bize cehennemin ateşlerinde" 

bahsedilirdi. Fakat biz, cebeO' 
nemin dünyada olduğunu ,e 
işlenmiş günahların cezası bll: 
Jinde, türlü tekillerdc tecell~ 
ettiğini biliriz. "Fiillerimiz biıl 
takib eder,, diyen filozof, buO' 
dan dolayı bakhdır. Ormarılaf'I 
keser ve yakarsınız ; bu giiıı~· 
hın cezasını siz çekmeseniz b1

' 

le çocuklarmız çeker. işte Ads• 
na f elik eti, işte Misis ipi feli' 
keti 1 Cehennem yalmz yak•" 
ateş değil, yıkan ve boğan 6" 

da olabilir. 
Kedilerden çektlklerlrt1I# 
Bir Musikişinas kedilerin ya1P11 

bahara inhisar etmiyen feryat· 
lan yüzünden bulunduğu f(aO' 
tondan Bal şehrine kaçıo•r 
Fakat orada da kediler adaıtl' 
cağlzı bulmuşlar ve musikişiJJll9 

kedileri zehirlemekten baş"' .. ,. 
kurtuluş çaresi bulamamış. JY•~ 
ele mahkemeye intikal etıo•r 
Kedi katili (1) para ceıasıllıJ 
mahkum olmuş. 

Şimdi mahkum soruyor: M0
: 

zur hayvanları öldürmeğe pıe 
sağ yok mudur? 

d r· Fakat kediler muzur ınu u 
lar? 

işte bir meselel ••• ~ 
······••··············•·•···•·•••·•••• : • 

Fikir kırıntaları : : 

Hayabn tadı 1 
Hayat bizatihi güzel 014111 ~ u- • 

şeydir. Bu hususta uzun ıı> •
1 

: 
er • 

hakemeler yapmanın Y 
1 

~ 
bat e, • 

yoktur. insan ne seya liİ' : 
ne servetle, ne oıuvaffa kle i 
yetle ve hatta ne de zev " : 
mesud olmaz. Mesud o!~;,. ~ 
bir kabiliyet meselesı 1

1 : d o .. ' 
Mesud olan adam mesu c)et : 
duğu için mesuddur. S=ıa : 
hayatın tadıdır. . ) : 

( A/aııı .: 
•••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Sulh mükafatı 
kimin hakkıdır?: 

•••••••••••••••••• 
Atinada çıkan "Eleftron 

Vima,, gazetesi yazıyor: 
Yeni Nobel sulh müka

f<\h için alakadar komiteye 
şimdiden teklifler yapılmak-

. . . 
• . 

• tadır. Başta birleşik Ame
rİ~ia devletleri Cumhur reisi 
Ruzveft'in Buenos Ayres • 
konferansı için sarfettiği 
gayret sebebiyle namzetliği 

• düşünülüyor. Şüphesiz daha 
İyi bir namzetlik konula
mazdı. Fakat bu sulh için 
müsbet şekilde çalışan ve • 
onun vücut bulmasına ha· 
kiki şekilde hizmet etmiş 
olan diğer devlet ve şahsi· 
yetlerin de namzetliklerine 
mani olmuyor. Ya:zık ki bu 
devlet ve şahsiyetlerin hiz
metleri mükafatı tevzi vazi
fesini ilzerlerine almış olan
ları pek alakadar etmiyor. 
Böylece bu defa da müka
fatın asıl )ayık olana veril-

• miyeceği muhakkaktır. Bal· • 
kan ·antantının kurucuları 
veya Balkan sulhunon tak
viyesine müessir hizmette 
bulunmuş olan devletler No
bel komitesince şimdiye ka· 
dar tecahül edildiği gibi 
bundan sonra da dikkatini 
çekmesi muhtemel değildir. 
Ne Türkiye, ne Yunanistan 
sulh lehindeki hizmetleri ve 

• mazilerinin tasfiyesi yolun· 
daki gayretleri için gözönü- • 
ne getirilecek değillerdir. 
Zira bütün bunlar belağatlı 
.siyasilerin veya ideologların 
komitece daima tercih edi
Jen • • • • Barışçı nutukları 
Yanında hiçbir şey de~ildir! 

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

Anıerikada 
Grev vahim bir 

safhaya girdi 
Nevyork, 3 ( Ö.R ) - Oto

nıobH endüstrisi grevi vahim 
bir safhaya girmiştir. Mişigan 
Valisi işgal edilen fabrikaları 
tabliyeye işçileri davet etmişse 
de bunlar reddetmişlerdir. Fab
rikalar 3500 askerin mubafa
fazası altındadır. Sevkülceyş 
lbevkilere mitralyözler yerleşti
rilmiştir. Bununla beraber fab
rikalardaki grevci işçilerin iaşesi 
temin edilmiştir. 

Paris elçimhin ziyareti 
Paris, 2 (A.A) - Delbos bu 

sabah Türkiye b:iyük elçisi 
Sunt Davazı kabul etmiştir. 

Siang - Fu şehri 
Şangbay, 3 (Ö.R) - Siang 

• Fu şehrinin komünistler tara
rafından 2sptına dair olan h:!
herin mübalagah olduğu Nan
lcinden bildirilmektedir. 

Bir hı;~;;· .. 
yakalandı 
Kahramanlarda Gaziler cad

desinde Adil namında birinin 
~ubafiye mağazasından iki yüz 
lıra kıymetinde muhtelif eşya 
çalan lzmirli Salamon sabıtaca 
tutulmuştur. 

Geceleyin mağazanın kilidi
ne uydurduğu bir anahtarla 

ye 
Ar as Meçhul 

Ik e eta 
kabil emni 

asker abidesine çelenk koydu 

ı,mü a eti i e 
e e ayandığını anladılar 

Roma, 3 (Ö.R) - Miliino· 1 Ciano ile ayni ruh dahilinde iki memleketi alakadar eden 
dan bildirildiğin~ göre Türkiye l bir mülakat sayesinde tanıştı· ıouhtelif meseleleri gözden 
Hariciye vekili büyük elçi Hü- ğıma memnunum. Bu görüşme- geçirmiş ve uzun bir fikir tea-
seyin Ragıbla birlikte meçhul lerimiz pek faydalıdır, Karşılıklı tisinde bulunmuşlardır. Monlrö 
asker abidesi önünde eğilmiş siyasi ve fikri anlayışa dayanan Boğazlar mukavelesi gibi umu-
ve üz.erinde "Türkiye hariciye Türk · ltalyan münasebetlerini mi mahiyette meselelerle şarki 
vekilinden meçhul askere,. iba- takviye edecektir. Hakkımda Akdenizdeki karşılıklı mevki-
resi yazth bir çelenk koymuş· yal~.ız Ko?t Ciano tarafındao }eri de görüşme mevzuu ol-
tur. degıl, aynı zamanda Milano muştur. Bu müzakerelerden çı-

Roma, 3 (Ô.R) - T. Rüştü halkı tarafmdan da gösterilen kan netice iki devlet arasında 
Aras "Giornale d' ltaJia,,ya şu ve memleketime teveccüh bir samimiyet havasının mevcut 
beyanatta bulunmuştur: eden iyi kabulden çok mem- olduğu ve münasebetlerinin an· 

"Milano'ya gelirken ilk fik- nunum. cak mütekabil emniyet esasına 
rjm 1928 de burada kendisiyle Roma, 3 (Ö.R) - Tevfik dayandığı müşahedesidir. iki 
mü1akat ettiğim Duce hakkın- Rüştü Arasta Kont Ciano ara· nazır bu fikir teatilerini pralik 
dadır. Ona karşı en derin bir sındal<i ilk mülakatta iki dev· faydalara eriştirmek üz.ere dip-
hürmet ve en hakiki bir bay- let adamı 30 Mayıs 1928 mu- lomasi yoliyle temas halinde 
ranhk beslemekteyim. Kont ahedesi ruhuna sadık kalarak kalmağa karar vermişlerdir. 

···························~~~···~;~;···~i'ii~··~·~·~·~~~~··~·~·t~~·~i·~························· 

Se sen z ilyon lira 
fevkalade t hsisat ayrnldl 

Köy kalkınması ve kombinalar için de tahsisat ayrılıyor 

Yapılan hesaba göre 937 .umum "büt-
çemiz 248 milyon lirayı bulacaktır' 

Ankara 3 (Yeni Asır - Telefonla) - Maliye 937 yılı bütçesinde MiJli Müdafaamız için, 
vekaleti, 937 mali yılı bütçesi üzerinde tetkik- başarılacak işlerle nıütenasip tahsisat ayrılmıştır. 
lerini tamamlamak üzeredir. Vekaletçe hazırla- Hava kuvvetlerinıizin arttırıJma'sı için yirnıi bir 
nan bir istatistiğe göre 936 yılınm ilk altı ayına milyon 500 bin liralık fevkalade tahsisat veri-
ait vergi tahsilatında on altı milyon lira bir faz. Jecektir. Diğer müdafaa kuvvetlerimiz için de 
lalık tespit edilmiştir. Bu şayanı dikkat netice, altmış yedi milyon liralık taahhüt icrasına sali-
halkımızın kazanma ve ödeme durumundaki sa- hiyet verilecektir. 
Jaha işaret sayılıyor. Yeni yıl bütçesinde bu yıl başarılması prog-

937 yılınm memleketin kalkınmasında sayılı rama ithal edilen Sulama tesisatı, yeni 2iraat 
bir yıl olması itibariyle yeni bütçenin, geçen yı) kombinaları ve köy kalkınma planı için de 
bütçesine nisbetle otuz altı milyon lıra kadar mühim tahsisat ayrılmaktadır. 937 yıh bütçe-
bir fazlalık göstereceği tahmin cdiliyo,., mizin yekunu 248 miJyon Jirayı bulacaktır. ....... Miii~~ ...... g~;·üş;~ı~;f ..... i .. !:~=~~~;~~ ............. . 
Bütün meseleleı~ iizerinde taın bir fikir 

ıııiitabakatı müşahede · edilmiştir 

lstanbul 3 (Gece yarısından 
sonra telefonla) - Milanoda 
Türkiye-Italya 1-Jariciye nazır
ları arasında yapılan görüşme
lere dair neşredilen tebliğ 
resmide deniliyor ki : 

iki devlet mümessili arasında 
görüşülen bütün meseleler üıc
rinde tam bir fıkir mutabakatı 
müşahede edilmişti. 

Görüşmeler esnasında tetkik 
edilen meseleleri kat'i bir ne
ticeye bağlamak üzere müza
kerelerin devamına karar veril-

lstanbul, 3 ( Yeni Asır ) -
DenizyolJarı Iskenderun lima
nına vapur işletilmesi mesele· 
sini vaziyet tamamen takarrür 

ettikten sonra kararlaştıracak
tır. Vapurlar Mersinde birgüo 
kaldıktan sonra lskenderuna 
gideceklerdir. Şimdilik isken
deruna haftada bir vapur 
tahrik olunacaktır. ileride yeni 
vapurlar gelince ihtiyaca göre 
daha fazla vapur işletilecektir. 

T . . Aras 
Bugün MHanodan 

ayrı ıyor 
Islanbuf, 3 (Gece yarısından 

sonra telt!fonla) - Diin gece 
Milano belediyesi Türk ve Ital
yan hariciye nazırları şerefine 
bir ziyafet vermiştir. 

Türkiye Hariciye vekili Dr. 
Tevfık Rüştü Arııs yarın (bu
gün) Milfinodan hareket ede
cektir. 

Donanmamız 
Limanlarımızı ziyaret 

edecek 
Ankara, 3 (Telefonla) -

Donanmamızın mayıs ayı içinde 
Akdeniz ve Karadenizdeki 
limanlarım>zı ziyaret edeceği 
haber ahnmışltr. Ankarada bu
lunan deniz erkant bir arada 
yemek yemişlerdir. 

Ceza kanununda 
Değişiklik 

Ankara, 3 (Yeni Asır) -
Ceza kanununun bazı madde
lerinde değişiklik yapan layıha 
Kamutayın bugünkü toplantt
smda görüşülecektir. 

Bir kaza 
lstanbul, 3 (Hususi) - Ev

velki gece saat 24 de Fener
bahçeden geçen Atifet gemisi 
kayalara oturmuşsa da Ihsan 
kaptanın mesaisi sayesinde kur
tarılarak yoluna devam edebil
miştir. 

lngilterede 
Bahriye subay buteranı 

Londra, 2 (A.A) - Hava 
ve deniz kuvvet:eri kadroları
nın genişlehlmeşi üzerine lngi
liz deniz ve hava kuvvetlerin· 
de subay buhranı başgöster
miştir. AmiraJlık eski lngiliz 
ticareti bahriy~ subaylarma 
hitaben neşrettiği bir beyanna
mede kendilerinin derhal as
teğmen ve teğmen olarak or
duya alınacaklarını ilan etmiştir. 

Arnavutluk elçimiz 
Tiran, 3 (A.A)- Yeni Türk 

elçisi Ali Türk geldi. Mutad 
merasimle bugün itimatname
sini kral birinci logoya tevdi 
etmiştir. 

Amerika da 
Şiddetli kar fırtına
ları hükiim siirüyor 

Nevyork, 3 (Ö.R) - Bütün 
memleket bUtün heyecanile 
Misisipi vadisini tehdit eden 
fclak'!tlerlerle halkın mücadt:le· 
sini takip ediyor. Sular, lllioois 
şehirlerini tehdide başlamıştır. 

San Fransisko sahillerinde, 
Portland'da şiddetli kar fırtı
naları htiküm sürmektedir. 
Birçok kasabalarla münakalat 
kesilmiştir. Kar fırbnasından 
ölenler vardır. 

• -, t>1*w:;. (.!' u,, •. 

S:.z Fne dersini; ? 
. ır ransız dokt . 

edıvor: insanlar t oru ıddia 
liğe dog~ ru • "d' arnaoıen deJi

gı ıyorrnu a· 
sonra dünya k ş. ır asır 

ocarnan b" • marhaneye d ·· ır tı-
onecekıniş B d 

bir kehanet nıi b ·· u a 
unu biJ · 

cek ne var sanki? nuye-

Dünyanın hali böyle k 
k k . arma. 
arışı gıtmekte devam ettik 

1 k . . f} • ÇO 
parasız ı , ışsız ı c ınsanları bir 
lokma ekmek için birbirinin 
boğazına saldırttıkça harp de· 
nen ölüm heyulası tepemizde, 
her an başımıza inecek bir sa
tır gibi durdukça şimdiye ka
-dar akıllı kaldığımıza şükrede
lim. Bu hal böyle devam ederse 
doktorun iddiasının tahakkuku 
bir asır bile sürmez. 

Hem düşünüyorum da bu 
fena bir iş olmıyacak, kimse 
kimsenin kusurunu görmeye
cek .• Herkes kendi aleminde 
istediğini yapacak, istediğini 
söyleyecek, istediğini yazncak. 
Riyakarlığa, dalkavukluğa lü
zum kalmiyacak. insanlar ara
sında tam bir müsavat olacak 
!kimse para, servet düşünme
yecek? 

Bundan daha rahat, daha 
eyi bir hayat olur mu ? Bence 
herkesle beraber oynatıp de
lirmek meteliksiz akıllı yaşa
mağa bin kerre müraccabtır. 
Bilmem siz nedersiniz ? 

N. Özeren 
• •• 

Adeıııi nıiidahale ko
nıitesi n iıı tetkikleri 

Londra, 3 (Ô.R) - Ademi 
müdahale komitesi şu noktaları 
da tetkik etmektedir; 
· 1 - Harp sanayiinde kulla

nılabilecek ilk maddelerin Is· 
panyaya ithalinin men'i. · 

2 - Ecnebilere lspanya'da 
veya diğer tar.af hizmetinde 
ordu veya finans mütehassısı 
olarak kullanılmasının men'i. 

3 - Kredi ve istikrazlarıtı .. men ı, 
4 - Şahsi veya grup olarak 

gönüllü kaydının men'i, 
5- ispanyaya gidecek ge

milerin yükletilmP.si, boşa.tıl
ması hakkındaki kayıtlar. 

Jspanyol taJryarelt~ri 
lngiltz harp gemisine 

bomba attllnr 
Londra, 3 ( Ô.R) - Üç Is

panyol hükümet tayyaresi Ro-

yol Hood lngiliz harp gemisi 
ü:z.erine 3 bomba atmış-

larsa da isabet ettirememişler
dir. lspanyol tayyarecilerinin 
bu zırhlıyı asilerin elinde bu· 
lunan Kanari kruvazörü san
dıkları anlaşılıyor. lngiliz hü
kümeti Valan~iayaya mliracaat 
ederek bu gibi hadiselerin te
kerrür etmemesini istemiştir. 

Mısırda vaziyet 
Kahire 2 (A.A) - iyi ha

ber alan mahfeller Mısır hii
kümetinin kapitülasyon sahibi 
devletlere yakında ikinci bir 
nota göndererek kapitülasyon
ların ilgasından sonra kabul 
edilecek teskilat hakkında ba:ıı 
teklifler dermeyan edeceğini 
haber vermektedirler. 

nıağazayı açıp çaldığı eşyaları 
Yİrnıi liraya Süleyman adında 
bi.rine satmıştır.Hırsızlık eşyayı 
hılerek satın alan Süleyman da 
Salamonla biriikte yakalanmış
tır. Hırsız Salamonla hırsl7hk 
eşyayı bilerek satın alnn ~ülcy-

Türkiye v~ Italya hariciye 
nazırları bugün fikir teatisinde 

bulunmuşler ve 1928 senesi 30 
mayısında aktedilen Türk-ltal· 
yan anlaşmaları ve iki bükü· 

meti alakadar eden bütün me
seleleri gözden geçirmişlerdir. 

Bu işlerin başında ltalyanın 
Montrö mukavelesine iltihakı 
meselesilc, şarki Akdeniz mes
elesi yer tutmaktadır. 

A YY ARE SiNEMASI 
1 i üy .. k Filim Bi 

tnan adHyeye verilmişlerdir:--
r . n filım 

i1~'AneA TE rastEir'iÇıND E 
Daniel Darricu - Albert Prejnn 

Hacı Murnt!arı, Mişel Strogofları unutturan şa~eser .. ve 
Neş'elerin kayııağı ... Filimlerin oynagı 

ŞARLO ESKi ZAMANLAR 

Te.~mili b~r.den buLALE sinemasında 
gunden ıtıbaren 
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MILANODA GENÇ F AŞISTLER iKi NAZIRI SELAMLADI 1 

\tlilino hükümet konağının gül renkli salonunda 
yapılan mülikatlar derin akisler uyandırmıştır 

- Baştara/l 1 inci sahi/ede -
Bu muhavere son derece sa

mimi bir hava içinde cereyan 
etti. Kont Cianonun refakatin
de Hariciye nezareti yüksek 
memurları, Akdeniz işleri di
rekt6rü, ecnebi matbuat direk
törü ve diğer birçok zevat bu· 
lunuyordu. 

Türkiye Hariciye vekili ile 
ltalyan meslektaşı -saat 17 de 
tekrar buluşarak konuşmalarına 
devam etmeğe karar verdiler. 

Roma, 3 ( Hususi ) - hk 
Aras - Ciyano mülakatı saat 
12.30 da bitmiştir. Ecnebi 
matbuat direktörü gazetecileri 
kabul ederek onlara şu beya-
natta bulunmuştur: 

" - iki naı.ırın mülakatı · 
çok şamimi olmuştur. Şimdiye 
kadar elde edilen neticeler 
memnuniyeti muciptir. Esasen 
bu akşam saat 17 de başlaya
cak mülakat neticesinde resmi 
bir tebliğ neşredilecektir. Bu 
mülakatın Türk • Italyan tema
sını tamamlayacak olan sonuncu 
görüş e olması muhtemeldir. " 

Paris, 3 ( Hususi ) - Mila· 
noda başlıyan Türk • Italyau 
giSrüşmeleri Fransız gazeteleri 
tarafından ehemmiyetle kayt 
ve takip ediliyor. 

"Ekselsiör" Habeşistanı z·ap
tetmelde ltalyanın samürge 
emellerini tataaia ettiğini kay
dettikten sonra ilive ediyor: 
11 Bu sebeple Türkiyeoin Ital
yaya hasmane niyetler at· 
fetmesine bir sebep kalma
mıştır. Türkiye hükiimeti 

Montrö boğazlar mukaYeleainin 
ltalya t:uaf mdan da tasdikini 
faydalı bulmaktadır. Diğer ta
raf tan Ak denizde artık sulhun 
istikrarını istiyen ltalya, Kama
list Türkiyenin teşkil ettiği 

kuvveti hesaba katmamazlık 

edemez." 
"Action Française" Milano 

mülakab için teıebbüsün Tür .. 
kiyeden geldiğine İfaret ettik
ten sonra şu mülahazada bulu
nuyor: .. Fakat Türkiye bu te
şebbftsü yapmıt olmasaydı, çok 
muhtemeldir ki ltalya yapa· 
cakh.,, 

Nihayet .. Jounıal" Milino 
mülikatlan neticesinoe ltalyan 
Tilrkiye münasebetlerinin bir 
vakitki dostane mahiyeti tt"Juar 
bulacağından şüphe etmemek· 
tedir. 

RESMi GÖRÜŞLER: 

olmıyacağı mutalaasındadar ve 
bunu şöylece g3steriyor : 

,, Türkiye hariciye Ve"ili 
Doktor Aras bu sabah Kont 
C iano ile görüşmüştür. Öyle 
heozeyor ki bu görüşmelerin 

mevzuu mahdud ehemmiyette 
meselelerden ibaret kalacak ve 
Milano mülakatı iki hafta ön-

. goslavya mabafili .Milano mü .. 
lakahna büyük bir ehemmiyet 
vermekt~, gazeteler bunu çok 
müsait şekilde tefsir eylemek· 
tedirler. Umumiyetle gösterilen 
kanaate göre Türkiye • ltalya 
münasebatında kaydedilecek 
salah Yugoslayanın da ltalya 
ve Avusturya ile münasebet-

Mlliinodan bir göıünüş 

ce İtalyan matbuab tarafın· Jerine tesir edecektir. Daha 
dan sevine sevine ilan edildiği umumi bir bakımdan, bu mü-
kadar genişlik bulmayacaktır. Jakatın Tuna vadisindeki vazi-
Çünkü o zamandanberi vaziyet yet üzerinde hayırb tesirleri 
bir hayli değişmiştir. iki hafta olacağı ve Roma protokolunu 
evvel, yani Milletler cemiyeti- imza eden devletlerle, yani 
nin Cenevredeki içtima devre- ltaJya, Macaristan ve Ayustur-
sinden önce Sancak meselesi ya ile Küçük Antant ve ~al-
hal edilmit değildi ve Musso-- kan Antanb devletleri arasında 
lini Türkiyeyi kendi peşine bir mukarenele yol açacağı 

takmak hulyasiyle Kamaliıt söylenmektedir. 
hükümetin hoşnutsuzluğundan Paris, 3 (Hususi) - Roma .. 
istifade etmeği düşünebilirdi. dan bildiriliyor: Tiirkiye ve 
Çok teşekkür edilmelidir ki İtalya hariciye vekilleri arasın· 
Cenevrede meselenin halli bu daki mü:lkat haftalardanberi 
hulyaları düşürmü~ür. Türkiye diplomasi yoluyle hazırlanmış· 
bugün her zamandan daha tır. lngiltere ile ltalya arasın· 
kuvvetli olarak kollektif emni- daki müzakereler esnasında 
yet taraftarı ve bölüm kabul Türkiye, ltalyanın Montrö Bo .. 
etmez suJh prensibinin müda- ğazlar mukavelesine iştirakini 
fildir. Bunun içindir ki Faşist Roma sefiri Hüseyin Ragıp 
tefabürlerine rağmen Tevfik vasıtuJyle istemifti. Türkiye .. 
Rü.ttü Aras - Ciano muhavere- ltalya mukareneti son lngiliz • 
siain şumulü bakımından mah- ltalyan centilmen anlqmasmın 
dut kalacağını sanıyoruz. bir neticesi olup ilri hadise 

ARASA ZIY AFET arasında sıkı bir münasebet 
Roma, 3 (Hususi) - Te'ffik vardır. Jlk mulıayerede takip 

Rüştü Araı ve Kont Ciano edilen gaye, Akdenizde iıtaUi• 
arasında ç~k samimi olarak koo1111 mubafazuma daima ta-
12,30 a kadar davam eden ilk raftar olan ltalyaaın niyetleri 
mülakattan sonra ltalya hari· hakkında Türk.iyeye emniyet 
ciye nazırı Tevfik Rüştil Arasta vermektir. Bundan sonra iki 
büyük elçi Hüseyin Rağıbı hü· hariciye naurı Türkiye ve 
kümet konağı kapısına kadaz ltalya arasuıda bir siyaai iş-
teşyi etmiş ve Tevfik Rüştü birliği şartları Dl tetkik ede .. 
Aras buradan oteline dönmüş· ceklerdir. . 
tür. Saat 13,30 da Kont Ciano 
Türkiye hariciye vekili ıerefine 
ikamet ettiği otelde, bir ziya• 
fet vermiştir. Bu ziyafete bütün 
vilayet ve belediye otoriteleri 
de iştirak etmişlerdir. 

. ZIY AFETLER 
Milano 3 (Hususi) - ltalya 

hariciye nazın, Kont dö Mua· 
çenin kasrında Dr. Aras şere
fine bir ziyafet Yudi. Bu gece 
Kont Ciano Kola operas.ında 

Öğrenildiğine göre ltalya, en 
küçük bir müşkülat çıkarma .. 
dan Montrö mukavelenamesini 
imza etmek fikrindedir. Dr. 
dönüşte Belgrada uğrayacaktır. 

BELGRAD ZIY ARETI 
Roma, 3 (Hususi)-Öğrenil· 

diğine g8re Dr. Aras Mılano 
dönüşü Belgradds. doktor Mi
lan Stoyadinoviçin hususi mift 
safiri olacaktır. Belgrad ziya ... 
retin~ Romanya hariciye nazı .. 
rının Ankara ziyareti takip 
edecek, bt.1 ziyaretlerin sonun
da da Atinl'.da Balkan konseyi 
toplanacaktır., 

Siyasi mabafitde tehar üt 
eden kanaat şuo1.1r kj itaJya, 
Balhan antantına dahil devtet .. 
l.:!rin Balkanlarda sulb yolun· 
daki mesaisini sempati ile kar0 

şılamaktadır. 
AN KAR.'\ ZIY ARETI 

· Roma, 3 (Hususi)-Konl Ci· 
anonun mart ayı içinde Anka .. 
rayı ziyareti kuvvetli bir ihti .. 
mal oiarak ileri sürülüyor.ltalya, 
Avrupa ve Balkanlar &zerinde 
nüfuzundan istifade ederek 
Fransanm yerini tutmağa ça
lıtacaktır. 

AKDENiZ ANLAŞMASI 
latanbuJ, 3 ( Telefonla ·~ -

Romadan bildirildiğine göre 
Türkiye ile ltalya arasında Ak· 
denizde bir anlaşma yapılması 
menuubabsbr. Bu anlaımaya 
bilahare lngiltere ve Fransa da 
iıtirake davet edileceklerdir. .......... 
Burnava mezbahas1nda 

lkincikinun ayı zarfında Bur
nava belediye mezbahasında 
33 karaman, 44 kıvırcık koyun, 
50 keçi, yedi kıvırcık keçi, 252 
kuzu, 212 oğlak, 9 manda, 24 
öküz, 21 inek, 70 dana, beş 
malak Ye iki domuz olmak üzre 
729 baş hayyan kesilmiştir. 

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

Rad o · 

lstanhul radyosu 
Saat 
13.30 Havadisler 
14 Musiki · 
19.30 Konferann 
20.30 Arapça neşriyat. Ömer 

Riza tarafından 
21.lS Aj&H ve borsa haberleri 

Ankara radyosu 
Saat 
12.30 -13.30 Türk musikisi ve 

haberler 
19 Pli.lda Türk musikisi 
19.15 Ara~a netriyat 
19.45 Halk plakları 
20.15 Konferans 

Hitlerin nutkundan anlaşılanlar 

F ransanın Sovyetlerle 
dostluğu devam~ ettikçe 

lfıtler bir J!t.zirıtide 

Londra, 2 ( A.A ) - Daily lebileceğini söylerken bu ceo>İ"' 
Ekspres gazetesi Almanyanın yete dahil bulunmıyao Ameri-
müstemleke talebi meselesin- kayı sulh şampiyonu olarak 
derı bahsederek diyor ki: g9steriyor. Artık herkesle be .. 

"Hitler ister Danziği, ister raber konuımak işine bir oi-
Memeli ve hatta Moskovayı hayet vererek en mübrem i.ş-
talep etsin. Bu lngiltereyi en· leri doğrudan doğruya alaka-
dişeye düşüremez. Fakat mlls- darlar araıında müzakere el" 
temieke talebinde bulunursa mek lazımdır. 
İngiltere buna şiddetle muha- Ordre gazetesi Almanya il• 
latette bulunacaktır.,. Fransa arasında doğrudan doi" 

Paris, 2 'A.A) - Fransız ruya bir konuşma proğramıP&JI 
matbuatı Alman müstemf eke tanzimine şimdilik imkan olm•" 
talebini muhtelif şekillerde kar· dığı mütaleasını ileri aürüyor. 
şılamaktadır. Homme Liberte de şöyle yaı.r 

Victoir gazetesi Almanyadan yor ~ 
müJtemleke idaresine layik ol- Hitlerin nutku göstermiedir'" 
madıgı bahanesiyle elinden al.. ki Almanya, Franıa ile aucak 
dı~mız yerleri pekali iade ede- Fransız Sovyet pakb feıbeclil-
biliriz, demektedir. diği takdirde müzakerede bu-

Joumal ise şöylt'! yazıyor: luoaıcakttr. 
Hitlcr nasıl olur da nutkunda Berfin, 2 ( A.A) - Beynel 

Almanya ile Fransa arasında milel Paris sergisi münasebe" 
bir ihtilaf mevzuu olmadığını tiyle Berliode Fransız büyük 
söyler? Aynı nutukta Fransa- elçisi Francois Poncotnun bi-
nan idaresi altında bulunan top- mayesinde bir şeref komitesi 
rakları istemiyor mu? Aym tc- teşkil edilmiştir. Komitenİll 
zatlar Fransa nutuklannda da gayl!si Fransız ve Alman pro" 
göze çarpıyor. Bir taraftan sul- fesyooeller grupları arasınd 
hun ancak Milletler cemiyeti kültür münasebetlerini teşvi 
kadrosu için de tasavvur edi.. etmektir. ........ ,.. 

Bademyede Niyabet kanunu . 
Yedi dükkan yandı Londra 3 (A.A) - Niyab 

E ık . Öd · · B kanunu Avam kamarasın 
vve ı gece emışın a- "k ' . k .. ki 

demiye köyünde Ahlliedin çarşı ı mcı o unmasını mutea p 
içindeki fırınından çıkan yan- reye karşa 305 reyle kabOI 
gında yedi dükkan yanmıştır. edilmiştir. 
Maddi zarar 7500 liradır. Yan- Saymen bu kanun bakkmd 
gın kaza neticesi çıkmıştır. yapılan müzakereler esnasında 
Kardeş katili bu kanunun iıtikbalde bir ı.n
Baymdırın Hacı lbrahim ma

hallesinden Abduılahla kardeşi 
lsmail arasında çıkan kavgada 
Abdullah kardeşini bıçakla ya· 

kümdarın herhangi mahiyeU8 

bir ehliyetsizliği yüzünden or 
taya çıkacak bütün meseleleri 
halline medar olacağmı söyle 

S<>Syalist partisinin ve bükü· 
met mahafilinin fikirlerini gös· 
teıen "PopuJaire. gazetesi iae 
bu görüşmelerin ilk önce tah· 
min edilcüii kadar ehemmiyetli 

ZiYARETiN AKiSLERi 
Belgrat, 3 (Hususi) - Yu-

Dr. Aras şerefine büyük bİ.I' 
temsil hazırlanmasına emretti. 21.45 Ajans haberleri • ra'ıyarak öldürmüştür. miştir. 
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YIL SONRA 1 

D1J [S es v M ~ 
Hardı: sen çlldırmışsın Şlrley, diye bağırdı. 

Salonu• ortasında kapağın 
bulunduğu yere geldikleri za
man gözle ı ioe bir kağıt ilişti. 

Hakk ı eğilerek kağıdı yerdea 
aldı ve açınca Sevgili Düşman 
tarafından bırakılmıı olduğunu 
anladı. 

içinde şunlar yazıtıydı : 
" Benim ihtarlanma rağmen 

söıümü tutmadınız. Artık bun· 
dan «>onra Sev~ ili Düşmanı bir 
daha göremiyeceksiniz. Yap
mış olduğunuz bu hareket be
nim hayatıma mal olacaktır . ., 

Hardi sapsarı olmuştu. Genç 
kızlar korkuyle titredi ve Hak
lu Sabriaia caaı salnldı.. 

- Ba bizim i~ iyi bir lıa· 
ber değif, dedi. Y aphğln jşi 
b~feniyor musun Hardi 1 

Hardi, evveli ne ceYap v~ 
receğini şaşırmış bir halde dü
~Wıceye daldı. Fakat sonra: 

- Sevg ili Düşmana darılt
mak İ5temezdim, diye msrıl· 
dandı.. Lakin oldu bir kerre,. 

Şi-rley atıldı : 
- Üzülmeyin a canım, dedi. 

Sevgili Düşman o kadar feoa 
kalpli değildir. Bundan SOll• 

ra bir daha görünmiyeceğini 
yazıyorsa da, her halde, yar
dımlarını yine emgemez .. 

lbr~ea de ıani baaalte idi: 

- Fakat, diyordu. Şimdi bu ; ko~acağınız21 kat'iyyen eminim, ı 
mesele ile •akit geçwmiyemn.. i dedi. Bilhas,@ Şirley bertürlit 
Roberti unutuyorsunuz.. 1 fedaklrit'ktaa kaçmamalıdır. 

Rohert.. Evet, her şeyden Marlen: 
eYffl onu düşinmek Ye imda· - Hazmm, diye bağııdı. 
dına koşmak IAzımdı.. Hakkı ~ Ölüm ve zafer sizinle buabe· 
bir müddet, asabi adımlarla rim.. Robertin hayatnu kwrtar-
salonda ileri geri dolaştı. Bir mak içia bülim tehlükeleri 

.. •• f 
kaç defa sigara ateşledi ve gozume a.ıyorum. 
aoara birdenbUe ani bir karu Şirley ~şını yere eğmit ve 
verdi: bu hususta bir kelime bile söy

lememişti. - Benin kanaatime göre, 
Roherti kurtarmak içia Mor
ganlann binasına çıkan, ba gizli 
yolu kuUanmaktan başka 

çare yok.. Sevgili DütmaD 
belki bize daha fazla kızacak .. 
Likin Roberti kurtarmak için, 
herıeyi göze almak lhım .. 

Hardi: 

Marlen tekraı ke>11uşarak: 
- Neden ıusujOtSUL Şirley? 

Diye sordu. Beraber.z değil mi? 
Hiç korkmıyacağız.. RoLert için 
icap ederse ölüme bile razı 
o!acağız .. 

Genç kız yavaş yavaş başını 
kaldırdı ve b&yiik bir güçlükle 
konuşabildi : 

- Doğru bir fikir, diye ce
vap verdi. Zaten başka tUrlü 
hareket etmek bofunadrr. 

- Öyle ise haydi iş ba..-a .• 
Dördümüz birden gideceğiz. 

- Beni mazur görmenızı 
rica ed~ceğim, dedi. Siz üç 
kişi, pekala gidebilirsiniz .. Fa- 1 
kat ben... • 

Genç kızlara dönerek: 
- Bizimle beraber biç çew 

kinatedca Robertia YardlW 

Hepsi hayretler içinde kaldı.. 
Şirley neler söylüyordu? 

Hakkı: 
- T eeasfıf ~•. dedi.. 

' 1 

Bütün btdlüuı ıenin ağzından 
işılıaek ısteıııezdim.. Dimek 
yardıma koşmıyacaksın .. 

- Cevap bekliyorum.. Bak 
Marlen merl bir kıza yakışır 
:iÔzler söy!edi .. Sen ... Sen ise .. 

Hardi büylk bir asabiyete 
kapılmı!b: 

- Yazık .• Diyordu.. Bea za
te:ıJ sea:zı böyle yapacağını 

ço~kn biliyordum.. Hatt..l 
bu me:;eJeyi açtığı ıçın 
Roberti azarlamıştım, bile .. Gel
meyıt,.iz, i.:demiyoruı.. Yardı
mı.JJ;.:a k: ~' .yen ibtiyacımı~ yok. 
Evini1Je rahatınıza ve süslen
menize bakımı .. 

Bu sözler genç kız üzerinde 
acı tesirler yaph : 

- ileri gidiyorsunuz, diye 
c ... vap vcrdL Evim ve hususi 
ışk . im sizi alakadar etmez. 

Hardi hala kulaklarına ve 
gözlerine inanamıyordu : 

- Sen çıldrrmışsın kızrm 1 
dedi.. Çıldumı~sm • . Şu da
kikada karşımda sanki baş
ka biri varmış gibi geliyor 
bana_ 

iis'ley ayakta clmadik duru· 

yordu. Yüzü renkten renge 
girdi .. Bir şeyler söylemek ist•' 
gibi birkaç defa yutkundu ~ 
sonra birdenbire geri dönere~ 
kapıya doğru ilerledi. 

Marlen arkasından koşto, fa
kat o Yalda kadar, kapı hı•· 
ıh.etine kapaamış bulunuyord• 
Morganla kar•• kar••Y' 

- 16 -
Dığer taraftan Robertin va· 

ziyeti oldukça mühim ve teb"' 
lükcli bir safhaya girmiş buld• 
nuyordu. 

Kapıyı kırarak içeri hücudl 
~den Gangester:er zavalhY' 
kıskıvrak yakaladılar. O et-
geçın..:sine kat'ıyy n l:lcınauY~ 
ve ehemmiyet vernuyordu. 
dakikada bütün döşünccsi per"' 
denin ucu kurtulunca, ~oşd 
luklara doğru fı rlayı p . ıde 
Ha~ckı Sabridc idi .. Zava!h ç.o 
cuk simdiye kadar göz.e11 • 

lıayata yummuştu.. Büyük 
vicdan azabı duymağa başla _ 
lfte oau, tam yurduna dönec .. e 
zaman, alıkoyarak ölüınU 
sebep olmaılardr .. 

- Bitnurlt -
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Von Ribentrop Loı;ıdraya vasıl oldu 

• 1 • •• 
Konyada kar fazladır 

Kurak mevsinılerde su 
temini için tetbir alınıyor 

Artezyen kuyuları açılacak, 
...... 11!1111 ............... ~ .. iiiil~--~--·~--~----lllİİİ~ .. lml ........ mım~~--ı;::rµ 

.Alman elçisinin Seriinin müstemleke müddeiyatı 
montajlara başlanmıştır 

Konya 3 (Hususi) - Kar şiddetini artt1rd1• 

Konya ~ (Hususi) - Konya ovasını sulama işi muvaffakiyetle 
devam edı!or. I~aramanda bulunan ilk tazyikli su yer yüzüne hakkında bir muhtırayı 1?etirdiği söyleniyor 

--~--~--~--~--~--~~---------ao1~------------------=~~~~~------
Londra, 3 (Ö.R)- Almanya olsalar bile bu Almanyayı tat- yakın bir zamanda öyle bir va- AlmanyH, Rusların Uzak Sark-

sefiri Von Ribbentrop saat mio edecek mi? Almanya bunu ziyet hasıl olacaktır ki Hitler taki bazı saffı harp gemilerini 
Vesl·ıe yaparak filosunu arhr- az zaman ı"çı·nde h t bd·t h · ' b '- k h kk 15.20 de gelmiş, fakat gazete- arp veya a ı arıcı ıraKma a ın· 

cilere beyanatta bulunmaktan mak istiyecektir. lngillere lm· sulhtan birini tercih mecburiye· daki kayıtlarına itiraz etmek-
paratorlugv un münakale yolunda tinde kalacaktır. t dı'r Berlin h"kü t' ha 

istinkaf etmiştir. Sefir sadece e • u me 1 rp hiç yoktan bir tehlüke çıkar- Londra, 3 (Ô.R) - Kabine gemileri İ\:İn Londra anlaşma-
Londraya avdetinden çok mem-
nun olduğunu bildirmiştir. 

Paris, 3 (Ö.R) - "France" 
gazetesi Londradan istihbar 
ediyor: lngiliz mahafili :Avru
payı iki muhasım blok halinde 
ayırmak te~ebbiisünün netice
sizliğine lngilterenin Almanyayı 
ikna edebifeceğini ümid edi
yorlar. Londraya g elen Alman 
sefirinin müsbet teklifleri ha
mil olduğu tahmin edilmek
tedir. 

Paris, 3 (Ö.R) - Lyon Re· 
publicain., gazetesi Avrupanın 
siyasi vaziyetindeki tezadı kay
ded:yor: Butün milletl~r, birbi
rine saldırmazdan evvel, kendi 
içlerine doğru büıülüyor gibi
dir. Halbuki vaıiyet bu kadar 
kötü değildir. Eski ltalyan 
hariciye nazırı Kont Sfor
zanın şu mütalaası kayda 
değer: ufukta ümit ışıklan 
görünmektedir. Eski karşılıklı 
antipatiler, harpten kalma kin
ler azalmıştır. Faşist ve nasyo
nal sosyalist propagandalannm 
gürültüleri "Avrupalı,. bissinia 
sanıldığından fazla her millette 
kökleşmekte ve kendini gös
termekte olduğunu faıketoıeğeı 
mani oluyor. 

Patis, 3 (Ô.R) - MilJt mü
dafaa hakkında mebusan mec
lisinde kapanan müzakere ha
sebiyle "Debats,, gazeteıi ko
münistlerin ~imdi vatanperver
liğe avdet ettiklerini ve bu ha
dise karşısında milnakaşanın 
zait olduğunu memnuniyetle 
kaydediyor. 

Bu gazeeteye göre müna· 
kaşadan çıkan netice şudur: 
Bütün Franstzlar memleketin 
emniyetini sağlamak kaygusun- ı 
da hirleşiktirler ve her feda
karlığa hazırdırlar. Fransanın 
bu yolda zaifliveceğini ümit 
eden yabancılar varsa artık 
a!dandıklannı anlayabilirler. 

" T emps " gezetesi de diyor 
ki: Müzakereler memleketin 
miJJi müdafaaya atfettiği ehem
miyc!i göstermiştir. Bu müşa
hede sulhun teşkilatlanmasına 
hizmet edecektir. Fransamn 

' zaifliğini sergüzeşt siyaseti için 
ummuş olanlar hatalarını itiraf 
etmeJi ve artık bunu gözönün· 
de tutmalıdırlar. 

Londra, 3 (Ô.R)-Almanya
nın müstemleke müddeiyatınm 
faal bir şekilde ortaya kona
cağı tahmin ediliyor. Söylen
diğine göre Ribbentrop bu hu
susta bir muhtırayı himildir 
ve derhal bunun tetkikine baş· 
lanacaktır. " Times gazete-. " 
aıne göre Hitlerin Rayştag 
meclisinde Eden ve L. B!u
man nutu?darına cevap olarak 
müsbet teklifte bulunmuş ol
mamasının sebebi tehlükesizce 
ne noktaya kadar taleplerini 
ilerletebileceğini lngiliz hükii
metinden önceden öğrenmek 
arzusudur. Zıra Hitler dahiJi 
nüfuz mutalaasıyJe bir muvaf
fakıyetsizliğe yol açacak her 
hangi bir teşebbüse girişmek
ten sakınmalctac\ır . 

Londrada 1 aynıis ncluindcn bir gôıünliş 

mağa hiçbir sebep görmemek· ı meclisi bu sabah harici mes· 
tedir. elelerle, ezcümle ademi müda 

Nevyork, 3 (Ö.R)-.,Misiıipi" hale komitesi mesaisinin şim-
nehrinin taşmam tehlOkeli bir diki vaziyeti, Hitlerin son uut-
hal almışhr. Cairo fehri tehlil- ku ve Alma~ların ileri ıllrdilk-
keye maruıdur. Bunu müdafaa leri müstemleke müddeiyatiyle 
eden su seddi müthiş bir taz- meşgul olmuştur. 
yık altındad.r. Eğer yıkılırsa Londra, 3 (Ö.R) - lngilız 
bülOn şehri sular kaphyacakhr. gazeteleri Almanyanın mOstem-

Vaziyetin vahameti kartııın- lekeler hakkında taleplerini 
da reis Ruzvelt tuğyan mınta- ehemmiyetle tefsir ediyorlar. 
kalarmda tehlüke vaziyetini "'Times" gazetesinde eski bir 
ilin etmiştir. Buralara ithal edi- sefir imzasile çıkan bir mek-
lecek yiyecek ve iliç madde- lupta bu meselenin halli için 
leri gilmrükten istisna edilmiş- şu telkinler yapılmaktadır: 
tir. fngiltere Nigeria müstemle-

Londra, 3 (Ö.R) - Hitlerin kesinin bir k•smını, Fransa Ka-
nutku hakkında kabine heniiz ınernm müstemlekesinin bir kıs-

, hiçbir karar vermemiştir. mını, Belçika Kongomin bir 
Alman sefirinin Führerin fi- kısmını ve Porteki:ıde Angola 
kirlerini tasrih edecek mı1s- mUstemlekesinin bir kıamıoı 
bet teklifleri getirmiş ol- • Kongo nehri üzerinde bir 
man muhtemel g8r01üyor. O mabreçle • Almanyaya terk-
vakte kadar hükümet hiçbir etmelidirler ve Almanya bu 
vaziyet almıyacakhr. Hitlerin tavizatla tamamen tatmin edil-
mllstemleke meselesinde glS- diğini bildirmelidir. Fakat ayni 
rOşlerini yakında açık olarak muharrire göre Tanganiko 
bildireceği zannediliyor. Bu müstemlekesini lngilterenin Al-
maksatla Führer Alman harp manyaya terketmesine asla 
ölülerinin kutlandığı gün olan imkan yoktur. Zira cenubi Af-
21 Sonkinunda bir nutuk ve- rika birliği buna kat'iyycn mu-
recektir. halefet etmektedir. 

Londra, 3 ( Ô.R ) - "'Nevs "Morning Post,, gazetesi de 
Cbronicle" gazetesine göre ya- şunları yazıyor: A'manya eski 
kın bir atide Alman harici si- müstemlekelerinin sadece ve 
yaetinin kökünden değişmesi topyekün kendisine iadesini is-
çok muhtemeldir. Eğer bu ol- teyemez. Eyer Almanyanın or-
mazsa harp hemen hemen iç- taya konulacak müstemleke 
tinabi imkansız olacaktır. Zira müddeiyab var.sa muhtelif ala· 
Yahudilere karşı körüklenen kin kadar devletlerin her birine 
yerine şimdi Rusya gibi bir ayrı ayrı bu müstemlekelerden 
Avrupa devletina karşı kinin her biri için müracaat etmeli-
geçmesi hakıki bir teblüke ol- dir ve bu devletlerin her biri-
muıtur, de buna ayrı bir cevab vere-

Bu gazete muhabiri Alman- ceklerdir. Fakat muhtemeldir 
yada ilk bahar veya yazda vu- ki böyle bir ta!eb karşısında 
kua geleceği bildirilen ekono- bulunursa lngiltere hareket hat-
mik inbidama ait bir emare tını tayin için önce diğer ala-
görmediğini, bununla beraber kadar devletlere damıacaktır. 
Hitlerin daha uzun müddet Londra 3 (Ô.R)-Avam ka-
harp hazırlığı masraflarını de- marasında bu sabah yapılan 
vam ettiremiyeceğini, bu ae- içtimada Hitlerin nutku ve Al-
beple sürpriz devrinin kapan- manyanın müstemlekeler hak-
dığı hakkındaki sözlerinin sa- kındaki talepleri müzakere 
mimi olmasının muhtemel ol- mevzuu olmuştur. 
duğunu ilive ediyor. Ancak Londra 3 (Ô.R)-''Daily Tel-
Almanyanın emeJleri o kadar graph,, gazetesine göre Alman-
büyümüştür ki diğer dev- yanın Londrada imza edilen 

sında kabul edilen hadlerin 
üstünde çaplar istemektedir: 
Bu güçlüklere rağmen nihayet 
bir anlaşma esası bulunacağı 
ümit ediliyor. 

Berlin, 3 ( Ö.R ) - Londra 
sefiri Ribbentrop müstemleke
ler meselesi hakkında Almanya 
hükümetinin bir muhtırasını 
hamil olduğu haberi kat'iyyen 
tekzip ediliyor. Bu haberin 
esassız olmuı şu sebepten ileri 
geliyor ki böyle bir muhtıra 
henüz hazırlanmış değildir. 

Berfin, 3 (Ô.R) - "Börser 
Zeituog" Almanya ve Rusya· 
nıo istikbalde de daima bir
birlerine muhalif olacaklarını 
yazarak Moskovanın insanlık 
ve din kanunlarını ihlal eder
cesine mezalimde bulunduğunu 
kaydediyor. Vatikanın bir ista
tistikine göre Rusyada 11 arıı
dük, 7600 rahip kızıllar tarafın
dan katledilmiştir. Gazete bu gi
bi suikastlerden sonra Jngilte
renin Rusya ile nasıl olur da 
emnivetli münasebetler idame 
edebileceğini sormakta ve şöy
lece makalesini bitirmektedir: 
"Almanyayı Rusyadao ayıran 

ve daima ayıracıtk olan ebedi 
bir kin vardır.,, 

Ingilterenin yeni 
harp gemileri 

Loıı -lra 3 (Ô.R) - Avam ka
mara11ı.- da eski bahriye nazırı 
travayist Aleksanderin bir sua
line cevaben bahriye nazırı 
sir Samuel Hoare hükümetin 
15 martta iki kruvazörün tez
gaha konulması için sipariş ver
miş olduğum!, bunların her birinin 
9000 tonluk olacağını söylemiş 
fakat bu harp gemilerinin di-
~er farikaları hakkında hiçbir 
ızahnt vermemiştir. 

Ç i N' DE 
MUfrltler ve komUnlsllar 

Şanghay, 3 (Ö.R) - Komü
nistler ve Mareşal Çang Su 
Liang'ın müfrit taraftarları 
Siang • Fu şehrini zaptetmiş-

Jetler ciddi fedakarlıklara deniz anlaşmasma iştirakini " Morning Pr..ı; ; soruyor: 
Almanyaya ın• t~mlekelerini 

1~~ .. ve kapılarını ~apatarak 
h~kum~t. kuvvetlerınin içeri 
gı~m.esın1 menebnişlerdir. Ko· 
mun•stler ve müfritler genç 

Jeri verme~ ~evJetler razi 
katlanmaksızın bunları tatmin temin için lngiliz - Alman mü-
edemiveceklerdir. Önümüzde zakereleri devam etmektedir. 

~areşahn avdetioi istemekte
dırler. 

çıka~ıldı. ~u~daı bu ~enb~dan .dakikada 220 kHo su fışkırdığını 
tespıt elmışhr. Sundaı derınJeşhkce su miktarı artmaktadır. Ka-
ramanda b~lunan su adamakıllı tetkik ediliyor. Suyun dışarıya 
alınacak mıktarı tam olarak tespit ediJdikten sonra tahtelarz 
seyri takib olunacak ve bntnn geçtiği yerlerde kuy~lar açıla· 
cakbr. Bu suretle bu artezyen kuyularından günde 3200 ton su 
alınacaktır ki vilayetin mezru ara1iyi kuraklıkdan kurtarmak 
içim ıu. aramak gayreti mühim bir muvaffakiyete mazhar olmuııı 
demektır. :ır 

Vıliyetin d ğer yerlerinde henüz sundajlar netice vermemişse 
de .m~tehaHıslar bu mıntakalarda tazyiklı suyun 200-400 metre 
derınlıkte bulunacağına kanidirler. • 

Memlekette odun ve odun kömürüyle 
kat'i bir mücadele açılıyor 

Ankara, 3 (Yeni Asır) - Memlekette odun ve odun kömürü 
yerine maden kömfirü kullanmak için bir kanun projesi hazır
lanarak Başvekalete verilmiştir. 
~aden kömürü istihsal edilen mıntakalarla şimendüfer battı 

üzerinde bulunan 2000 nüfuslu şehirlere katlar bfitün müessese 
ve evlerde halkın yalnız ta~ kömürü kullanması mecburi olacaktır. 

Maden kömürü yakan sobaların ucuza satılmasını temin ede
cek teşkilat yapılacaktır. Maden kömürünü ucuza sattırmak 
için de Etibank faaliyete geçecektir. 

Bu kararlRr, memleket ormanlarını koruma tedbirlerile müte
nazır olarak tatbik olunacaktır. 

Hayat bahalılığıyle n1Ücade:e için 
müspet kararlar verilmiştir 

Ankara, 3 (Yeni Aı:r) - Memlekette bayat ba"bahhğı üzerinde 
esaslı tedbirler alınmak üzeredir. Milli fabrikalar mamuJatının 
yüksek fiatlerini indirecek bir kanun projesi hazırlanarak Baş
vekilete verilmiıtir. 

Yeni proje, bütün fabrikaları rasyonel çalışmayı temin için 
dt!vlet kontrolü altına koymaktadır. Kanun layihası madenlere de 
teşmil edilecektir. 

lstanbul şehir meciisi çok mühim 
ve faydalı kararlar almışt!r 

lsta~bul, ~ (Yeni As!r) - Vilayet ve belediyenin yeni sene 
bütçeaı buguoJerde şehır meclisinde görüşülecektir. Yeni bütçede 
Daru~şafak~ya .15000, fa~ir talebelere 4000, revantöıyoma ~000, 
maarıf cemıyetıne 2000, ıfkmekteplerdeki fakir talebelere 10000 
sari hastaJıldarla mücadeleye 40000 lira tahsis edilmiştir. ' 

lstanbul tramvay Ücretlerinde 
mühim tenzilat yapılacaktır 

.lıtanbu~, 3 (Yeni Asır) - Tramvay tarifesini tetkik eden ko· 
mııyoo dun toplandı. Geç vakte kadar görüıaıelerde bulundu. 
Toplantı haylı müaaka,Şab oldu. 

Naf!a ve~i!~.tinin mümeuilleri, lsviçre frangının sukutu ve 
elektrık tarıfesınde yapalan tenzilit yüzünden tramvay ücreti ·-
. d . d' ·ı . . erı 

nın e ın ı~ı m esını ısrarJa jstediler. Komisyon ekseriyetle indirme 
kararı verdı. 

TenıiJit birinci ve ikinci mevkilere göre kırk para ile otuı 
para arasında olacaktır. 

Bn. Afetin konferansı Cenevrede 
büyük bir alaka uyandxrdı 

Cenevre, 3 (Y ~ni Asır) - Türk tarih cemiyeti asbaşkanı Bn. 
Afet, dün Cenevre üniversitesi konferans salonunda Etilt:rin 
iktıvsadi hayatı ~akkında bir saat süren bir konferans vermi~tir. 
Cografya ve tarıb bakımından Etilerin hayatını. iktısarli mev-
cudiyetleri.ni ilmi müstenidata dayanarak izah eden bu konfe
r~nsta lsvıçre ve beynefmilel ilim aleminin birçok yüksek 
sımaları hazır bulunmuşlar; Bn. Afeti dikkatle dioliyerek konfe· 
ransındaki derin görüılerden dolayı kendisini takdir ve hararetle 
alkış'amışlardır. 

Yeni Japon kabinesi 
Hayosi mutlak surette zaif 

bir kabine kurmuştur 
Tokyo. 3 (A.A)Gazeteler yeni kabıneyi gayet ıoğÜk kartıfa· 

makta ve bu kabinenin bir intizar kabinesi olduğunu bildir• 
mektedirler. · 

Seyikay pa~t;~ g~nel sekreteri gazetelere verdiği beyanatta 
ezcümle demıtt·r kı: 

Hayosi mutlak ıurette zayıf bir l<ilbine kurmuştur Kab"ı · · · ı b · ~ d • nenın ne msıcam ı ır programı var ır, ne de otoritesi mevcuttur. 
T ~ky~, 2 (~.A) -:- .Hayoşi~in teklifi üzerine imparator yeni 

kabmtyı tasvıp etmışhr. Kabıne şöyle te~ekkül eylemiştir: 
Başbakan ve ~ariciye nazır vekili Hayoşi, Dahiliye nazırı 

Kavahardo, harbıye nazırı Makamura, bahriye nazıra Yonai 
Maliye ve müstemleke nazırı Ya - ki adliye nazırı Siono draa; 
ve münakalat nazırı Ad Godo. ' 

Kabinede ?ul.unan yega~e p:ırti ~ men~u Yamazaki de Sovald 
partiJinden ıstıfa edecektır. Sayası partilerden hiçbiri kabineye 
iştirak etmek !•tememiş~.e~~i... ~apony~nın Paris büyük elçili 
Sato veya Vaşınglon buyuk alçısı Saıto hariciye nazırbğına 
davet olunacaktır. 

Yeni kabine derhal ilk toplantısını yapmıştır. 



&anne e 1'ENI ASIR 

Dünün kiliselerinde 
, 

Şimdi müspet ilmin zaferi için çalışan 
ilim müesseseleri vardır 

• • 
Ticaret lisesinde kısa 

intibalar yarın 

bir tetkikten 
çok ümit ıçın 

topladığımız 
vericidir 

Adı bulanık işlere karışan 
eski Sakrkör bi~asının bir gün 
hayırlı bir işe yarıyacağını kim 
tahmin ederdi ? Galiba lzmir 
mekteplerinin talii böyle kuleli 
kubbeli yerlerde açılıyor. Göz
tepedeki kız enstitüsü metruk 
bir kilisede kurulmuştu. Şimdi
ki ticaret lisesi de icabında ki· 
list-lik vazifesini gören bir bi
nada kuruldu. pek yakında 
Kızılçulludaki protestan kilise
sinde köy muallim mektebi fa
aliyete geçecektir. 

Dünün kilisesinde bugün ve
rimli işler başarılıyor. Eski iba
det haneler miispet ilim veren 
birer dershane haline ifrağ edil
miştir. Yüzlerce Türk çocuğu 

bu sıralarda hayat bilgisi al- Mektep bi11ası 

ren ve iyi eleman yetiştiren 

mektepler arasına ğirmiştir. 

Ticaret lisesi bugün diplomalı 

bilgili ve kültürlü, iş bilir tica
ret elemanları yetiştirmektedir. 

DERS PROGRAMI 
Yakın senelere kadar lzmir 

Ticaret mektebi için iyi şeyler 
söylenmiyordu. O zaman öyle 
sanılıyordu ki, diğer mektep
lerde dökülenler ve dönenler, 
son ümit kapısı olarak ticaret 
mektebine başvurarak orada 
bir iş adamı olmak imkanını 
bubıcaklar ve iyi, kötü l>irer 
diploma sahibi olacaklardır. 

Kültür bakanlığı, ticaret mek• 
teplerinin üzerinde büyük bir 
ehemmiyetle durarak yeni tica-

Sağda 

makla meşguldur. 
7 icaret /Hesi talebe/eti l<.imy a derşi11de, solda beden terbiyesi dersınde talebeler 

LiSEDE 
Cumhuriyet meydanını cep

hesine alan Ticaret lisesi bi
nası, Maarif vekaletinin gay
retiyle mükemmel bir lise ha
line ifrağ edilmiş.. Bahçede 
genç grupları jimnastik öğret
meninin nezareti altında Vo
leybol oynamakta.. Aralarında 
kız talebeler de var. 

Jimnastik dersini veren öğ
retmenden çok iyi bahsediyor
lar. Yüksek beden terbiyesi 
~nstitüsünden mezun olmuş .. 
lzmir Ticaret lisesine gelince 
ilk İşi talebeyi muntazam bir şe· 
kilde beden terbiyesi derslerine 
devama mecbur etmek olmuş .• 
Yarın kaf asiyle iş görecek 
adamın bedenini de hazırlamak 
yolunda ciddi bir faaliyet sar
fediyormuş. Voleyboldan başka 
basketbolun da Ticaret lise-
sinde taammümü için çocukları 
teşvik edip duruyormuş. 

Yalnız bu kadar değil.. Aynı 
zamanda genç talebenin dağ
cılık sporuna ve kış sporlarına 

7
ehemmiyet vermeleri iç~ ge· 

zintilerde ön ayak oluyormuş. ret liselerinin diğer liselerden 
Yeni mektep, muasır telek ki- daha önde ve ileride bir mevki 
!eri içine alarak işte böyle ça- almasını temin etmiş ve okul 
lışıyor ve gençliği böyle yetiş- proğramlarını ıslah etmiştir. 
tiriyor. Mesela lzmirin yeni ticaret lise· 

DiPLOMALI TÜCCAR sinin ders proğramlariyle diğer 
Yakın zamanlara katlar ti- liselerin ders proğramları ara· 

caret bir meslek, tüccar bir sında büyük farklar vardır. 
meslek adamı değildi. Orta Edebiyat ve felsefe gibi ders· 
tahsilini, liseyi bitiren bir geı;ç )erin yerine hukuk, büro kom· 
hayatın başka saflarında mu- mersiyal ve iktısat gibi dersler 
vaffak olamayınca son baş vu- ilave edilmiştir. 
racağı yer ticaret olurdu. Ya- LiSE KOOPERATiFi 
rım tahsilli adam bir ticaret- Ticaret lisesi yeni bir rubla, 
haneye ampluvaye veya katip Türkiye ticaret hayatına yarı-
olarak girdikten sonra eline nın şuurlu ve iş bilir eleman-
bir miktar para geçirince ser- larını hazırlamakla meşguldür. 
best ticaret hayatına atılırdı. Lisenin Nail isminde değerli 

Yeni ticaret kaideleri, diğer bir direktörü vardır. Lisede 
meslekleri olduğu gibi ticareti mutlak bir disiplin tesisine 
de müsbet esaslara ve yepyeni muvaffak olmuştur. Talebenin 
ticaret kaidelerine bağlamıştır. ders harici zamanlarındaki ça· 
Emniyetle iş yapmak istiyen lışmaları bile sıkı sıkıya kon· 
bir tüccar için behemehal tica· trol ediliyor. 
ret kaidelerinin en mütemakil Lise direktörü, lzmirde yeni 
olanlarını bilmek, bugün şart vazifesine başlar başlamaz ta-
haline gelmiştir. !ebe arasında sıkı bir disip-

Bu itibarladır ki Tıcaret lise- linle tasfiyeye yakın bir tara-
leri, memleketimizde son sene- ma yapmıştır. Bu suretle, ha-
ler içinde en fazla rağbet gö· kikaten İstifade için ticaret 

HiSSi, AŞK 
'\'°/.l.Z~N : IWNAN l3İLGET ROMANI 

ölüm teri geçirdik. Bütün sıkıl
dığınız bu mu? 

-& 
Hafta başı, cumartesi gilnü 

akşamı hüyük bir itina ile traş 
oldu. Mektepten çıkarak Para
diso tren ist;,syonuna doğru 
yürüdü. Bir çok arkadaşları da 
kendisi gibi treni bekliyorlardı. 
Onların arasına katılmak ve 
her zaman olduğu gibi şaka
laşmak hatırından geçmiyordu. 
Daha tuhafı, kendisi gibi daha 
bir çok arkadaşlarının yalnız 
başlarına, saklanacak köşe bu
cak aradığını fark etti. Tren
de, kendisi için yalnız bir kom
partiman ararken isminin çağ
rıldığını fark etti. 

ince, bahar sabahı kadar in
ce ve heyecanlı bir ses .. 

Ümit bey .• 

1 Tanıdı, Senibaydı, yalnızdı .• 
Yanına gitti. Uzattığı eli 

ınkarken heyecansız, alakasız 

görünmek istiyordu: 
- Nasılsınız Seniha hanım .. 

Nereden böyle? 
- Bucada idim. iki günden· 

beri mektebe gitmedim. imti
hanlar yaklaştı. Sumestir yok
lamalarına hazırlanıyorum. 

- Kaçtasınız? 
- Freshmende.. Herkesin 

dersten yana bir gö:ı: ağrısı var. 
Ben de "Next Ceneration,, i 
fena halde sevdiğim halde bir 
çok bahislerini bi~ türlü kavrı
yamıyorum. Hele "Tabiatın is· 
rafları,, bahsini •. 

- Bilirim •• Biz geçen sene 

- Başka ne olsun.. Daha 
büyük bir sıkıntı olur mu? 

Hayrette kalmıştı .• 
Demek Senihayı uyutmıyan 

ve sıkan sebepler arasında ken• 
disine hemen hiçbir yer veril· 
memişti. Bu netice önünde ağ
lıyacak vaziyete gelerek fena 
halde sıkılmıştı. Tren, bir ej
derha hızıyla Kızılçullu keme· 
rinden lzmire doğru uçarken 
başının döndüğünü farkediyor
du. Senihanın konuştuğunu 
işitti: 

- Daldınız Ümit bey, rahat· 
sız mısınız yoksa .• 

Başını kaldırdı. Bakışlarını 
genç kızın bakışlarında topladı. 
Bu kadar güzel ve ince bir kı· 
zın hissiz olacağını mantıkan 
kabul edemiyordu. Şu halde 
neden onun halinden ıanlamı
yordu. Cevap verdi: 

- Daldım tabii.. Ben üç ge• 
cedenberi epiyce rahatsızlık 
geçirdim. Uyku rahatım kayb· 
oldu. 

Kızılay 
Balosuna hazırlık 

Kızılay kurumu 937 senesi 
balosunun 13 Şubatta hükümet 
konağı salonlarında verileceği 
malumdur. Balonun mükemme· 
liyetini temin için ayrılan ter· 
tip heyeti hummalı faaliyet gös· 
termekte ve mütemadiyen ye· 
nilikler yaratmağa çalışmakta· 
dır. Dün salonların dans yer· 
lerinin ihzarına ve dekorasyo
nun marangoz işlerine baş
lanmıştır. Salonların alt katında 
sun'i bahçeler vücuda getirile
cek ve balo için Istanbuldan 
hususi surette angaje edilen 
müzik te önümüzdeki hafta 
içinde şehrimize gelecektır. 

inhisar deposu 
inhisarlar idaresinin şehri

mizde Alsancakta inşa ettir· 
meğe karar verdiği büyük 
tütün deposunun planlan umum 
müdürlükçe kabul ve tasdik 
edilıniş ve planlar Bayındırlık 
Bakanlığının da tasdikine arze
dilmiştir. 

Bakanlığın tasdikini mütea
kip inşaata başlanacaktır. 

Evvelce de yazdığımız gibi 
bu depo da amele için yemek
hane, duş mahalleri. çocuk 
kreşi, aspiratör teşkilatı yapı
lacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
lisesine devam etmek istiyenler 
anlaşılmış ve bu yeni müessese 
kendi yolu üzerinde yürümek 
istiyenlerin mektebi olmuştur. 

Ticaret lisesinde kurulan ta
lebe kooperatifi, kooperatifçi· 
lik sahasında talebeye birçok 
şeyler öğretmektedir. Talebe 
kooperatifi bütün talebenin 
malıdır. Onun muvaffak olması, 
talebenin kooperatif ahlakına 
ve kooperatife karşı bağlılığını 
belirtmektedir. 

KIMY A DERSiNDE 
Ticaret lisesinin öğretmen 

kadrosu bir hayli geniştir. lz
mir muhitinin en kıymetli ele
manları Ticaret lisesinde vazi
felidir. Kültür bakanlığının ver
diği ehemmiyet neticesi olarak 
Ticaret lisesinin muallim kad
rosuna bazı ilaveler yapılmıştır. 
Genç bir kimyaker, lisenin 
kimya öğretmenliğine tayin 
edilmiştir. 

ONUNCU YIL 
Ticaret lisesinin mazisi bir 

çok iftihar verici hadiseler giz· 
ler. Ticaret mektebi bundan 
on yıl önce kurulmuş ve Ka· 
rantinada faaliyete geçmişti.Bu 
on yıl içinde birçok mezun ye· 
tiştirerek memleketin muhtelif 
iş sahalarında vazifelenmişler· 
dir .. 

Ticaret mektebi mezunlar 
cemiyeti, mektebin onuncu yıl 
dönümünü kutlulamak üzere 
hazırlıklara başlamıştır. Bu ayın 
yirmi altısında güzel bir gece 
yaşanması için hazırlıklara de· 
vam ediliyor. 

- Başınız ağrıyor galiba .. 
Belki de dersin fazlalığından 
asabınız bozuldu. Bromürol al
saydınız. 

- Bromürol mü. Evet. Fakat 
fayda vermez ki.. Gözlerime 
uyku girmiyor. Sanki yabancı 
biri, yanı başımda daimi su· 
rette duruyor ... Tam gözlerimi 
kapıyacağım sırada uykuma gi• 
riyor ve. Geceleri musallat olu
yor .• Şimdi nereye siz? 

- B,m mi şey.. Eve gide-
cektim. Karantinada oturu-
yoruz. 

- Öyle mi, ben de Reşadi
yeye gidiyorum. Orada bir tey
zem var. Bu gece misafirim 
orada .• Necmiden haber? 

- O eve gitti. Esasen ken
disini iki gündenberi yalnız ya
takhanede görüyorum. Hemen 
hiç konuşacak fırsat bulama· 
dım. 

- Tabii meşguliyet.. 
- Buna meşguliyet te de-

nemez. Tuhaf bir şey.. Sıkılı· 
yorum mekteııte.. Hiç değilse 

içtimai tedklkter : 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Y angınlıkta neler görebilirsiniz? 

Sosyal sefaletin en 
korkunç nümuneleri .. 

Hayata henüz giren gençlere nasıl 
musallat olurlar? .. Benim hükmüm!.. 

lzmiri günden güne güzelleş
tiren par!ı:ların, yeni caddele
rin sınırları dışında kalan bazı 
yerler vardır ki hala yangın 
enkazı, dıvar çöküntüleri, taş 
toprak yıgınlarıyla birer mez
beleliktir. Her mezbelelik bir 
mikrop yuvasıdır. Serseri
ler bu yuvalarda yaşıyarak 

muhitlerine mazarrat saçarlar. 
• • • 

Şimdiki evlenme dairesinin 
arkasından yangın yerine sa
parken bunu düşünüyor, fakat 
lzmir gibi belediyesi, zabıtası, 
sağlık teşkilatı uyanık olan 
bir şehirde, hatla bir yangın 
yeri için bile böyle bir düşün· 
cenin varid olmıyacağını, yan· 
gın yerinde beni alakalandıra
cak bir mevzu bulamıyacağımı 
zannediyordum. 

Ve içimden temenni ediyor
dum ki müşahedelerim bu zan· 
nımı hir kanaat haline koysun .• 
Tam bu sırada önümden omuz
ları kalkık, kılıgı pejmürde bir 
delikanlı geçti. ilk düşüncemin 
tesiri altında olmamış olsaydım 
bu delikanlı dikkatimi çekmi· 
yecekti. 

Baktım : Yolunu sık sık de
ğiştirerek, yıkık dıvarların üze· 
rinden zıplıyarak gidiyor. 

ilerde yaktıkları ateşin et· 
rafında toplanmış kadınlar var• 
dı. Onlara sokuldu. Ne konuş· 
tuğunu duymadım. Az sonra 
oradan kalkan bir kadınla be· 
raber duvarların arasından yü
rüyerek bir çukura indiklerini 
ve gözden kaybolduklarını gör
düro. 

Yoluma devam ederken bir 
hışırtı ve bir ses daha duy
dum. Baktım: Yıkık duvarların 
arasında sırması parlıyan bir 
mektep kasketi ve onu taşıyan 
bir genç. Genç talebe yalnız 
değildi. Yanında sefil bir ka
dın oturuyordu... Bir mezbele· 
lik kadını .. Kadının yanındaki 
gence ve başındaki mektep 
kasketine bakmağa tahammül 
edemedim. Başımı şehrin her 
köşesinde yükselen irfan mües
seselerine çevirdim. Ve itiraf 
ederim ki İçimde dinmez bir 
sızı duydum. 

Zihnimde, cemiyetin posa 
halinde fırlatıp attığı bir sür
tük kadınla bir genç talebeyi 
birleştiren hayvani temayülün 
karışık muadelesin biri türlü 

bir hafta için istirahat etmek 
istiyorum. lstirahata ihtiyacım 

çok. Mutlaka dinleneceğim. 
- Ne iyi. Bu hafta için· 

demi? 
- Evet. 
- Hen de mektebe gitmi· 

yeceğim. isterseniz bize de oğ
rayın. Hem kitara çalar, hem· 
de görüşmüş oluruz. 

- Teşekkür ederim iltifati
nıza. Ne gün için .• 

isterseniz salı:. O gün he· 
man hiç işim yok. Öğle yeme
ğini de bizde yeriz. 

•• • 
Ümit, heyecanını yenerek 

bağın kapısındaki zile dokun· 
du, Heyecanından titriyordu, 
acaba yalnız mı diye ? 

Hayatında ilk randevuya gi· 
dişiydi. Düşünüyordu, bir genç 
kızla yalnız kalınınca neler· 
den bahsedilir diye?. 

Kollejin esrarlı kızı mavi bir 
rob giyinmişti. Gülüyordu her 
zamanki gibi.. El sıkıştılar, 
gülüşerek konuştular ve girdi
ler içeriye •• 

Yazan: Abidin Oktay 
halledemeden duvarların, taş· 
ların üzerinden atlaya sıçraya 
ilerledim. 

Ateş yakılan yere, kadın· 

ların yanına yaklaşmıştım. 

Kirli, yırtık entarileriyle, so· 
luk yüzlerindeki kırmızı boya 
damgalariyle, gözlerinde bir 
lokma ekmek ihtiyacına karı
şan hayvani bırs alevleriyle 
önüne ne çıkarsa ona yapışıp 
iğrenç dişlerini geçirml"ğe ha· 
zır bulunan beş on kadın 

• birisi kuzguni arap • önümde 
hep birden sırıttılar. 

Birinin yüzünde salacağı mik· 
robun delilini taşıyan korkunç 
hastalık şekillenmiş bulunu· 
yordn. 

Yüzlerine bakamadım, birşey 
soramadım. Oradan kaçarcasına 
uzaklaşırken ben hükmümü ver• 
miş bulunuyordum: 

- Yangın yerlerinde yaşa• 
yan cemiyetin bu bahtsız kur· 
hanları etraflarına saçtıkları 
mazarrattan mesul değildirler. 

Abidin Oktay 
.......................................... l 

Uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
421 inhisar 6 
287 AR Üzümcll13 25 
110 S Gomel 11 25 

80 O Kurumu 13 75 
105 A inkişaf 14 25 

50 Vitel ve Şü. 12 75 
42 M J Taranto 13 
20 K Taner 15 
19 Ş Riza Halef17 75 
18 Beşikçi oğlu 11 50 
17 Y I Talat 14 
13 Şınlak oğlu 12 
3 K Akyiğit 10 

1185 Yekun 
402228 Eski yekiin 
403413 Umumi yekun 

Zahire 

11 50 
19 
14 
17 50 
ıs 12s 
12 875 
19 50 
17 25 
17 75 
11 50 
14 
15 
10 

Çu. Cinsi Fiat 
1221 Buğday 6 125 1 25 
121 Nohut 6 25 6 25 

7 Fasulya 8 50 8 50 
259 ba. Pamuk 47 50 49 

50000 ki. P. çekir 3 25 3 25 
• ••••••••••• 

Hırsızlık 

lzmir saylavı Benal Nevzadın 
evinden bazı eşya çalınmıştı. 
Zabıtaca yapılan araştırma ne· 
ticesinde hırsızın aynı evde 
hizmetçilik eden Hadiye olduğu 
anlaşılmış ve yakalanmıştır. 

Kimseler yok görünürlerde .. 
Düşündü ve bakındı.. Evdcı 
yalnız mı acaba? Bağın çarda·· 
ğında oturdular. Seniha kendi 
eliyle hazırladığı üzüm şerbe
tini ikram etti. içtiler, bolbol 
içtiler ve sarho~a yakın bir şey 
oldular. 

Genç kızda bugün başka 
bir hal vardı. İlk defa olarak 
misafirini, yakın bir arkadaş 
gibi benimsiyor, ağırlıyordu. 

Bununla beraber dakikalar 
geçtikçe eski neş' esi kalını· 
yordu. Bunun yerini ciddi bir 
renk işgal ediyordu. Ümit çe· 
kinerek sordu: 

- Ciddisiniz bugün .• Bir ke· 
deriniz mi var? 

- Hayır, bir şeyim yok .. 
Babama misafirim geleceğini 
haber verdim. Kim, dedi. Söy
lemem, dedim. Ben de gecemi 
eyi geçirmiş sayılmam. 

- Neden? 
- Bilmem ki? 
- Siz de rahatsızlandınız 

galiba? 
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AŞ MACERALARİ 
lllm llglsl ile bir a~la 

irca edilebilir mi? 

- 28 -
Yazan: Avni Ulusay 

1 - Türkçede, her sezimio 

•ir mana taşıması, ve her fe· 
him ve cezimin biribirine te· 

lahuk eden, yine belirli sezim 
ve heceler ile yapılmakta ol· 
masıdır. 

2 - Tlirkçeden başka dil
lerde bu esas ayoa ile muha· 

faza edilmeyip, o esas üzerinde 
tebarüz eden inkılap ve işti· 
haklar ile vücut bulmasıdır. 

Yukardaki misallerden biri
sini bu iki veche ile tetkik 

edince bu davayı tayin ve is
pat etmiş oluruz: 

"Akıt,, kelimesini ele alalım: 
Arapçada "Akd,, şeklinde bir 

( aslı kelime ) olan bu Türkçe 
cezirnli söz ( ak ) ve ( ıt ) 

şekillerinde, iki Türkçe se
zirnli sözden mürekkeptir ; ve 

her iki sezimin de, Türkçede 
birer fiil mayası olarak ayrı 
ayrı manaları vardır. "Ak" ak
mak mastarının emri baıın; 

(ıt) da et, it asıllarında müşte
rek olan ve telihuk ettiği bi

rinci hece.ye gZSre çelimlenen, 
ak hecesi bilyük üstün oldu

ğuna göre (it) sezimi de (ıt) 
halinde büyük esre olan "it-

lllek,, yani ileri sürmek masta
rının ernrihazırıdır. Bu iki emri 

hazır birleşince bir fiil olduğa 
gibi, iki ilkin fehmio (ak) ve 

ht) fehimlerinin birleşiği bir 
lbef hum da olur. Bu mefhum, 

Arapçadca "akt aslı kelimesin· 
de kendisini 

1

~östermektedir. 
-:kt; bir varlığın diğer bir var
laga sürülüp bağlanması demek 

olduğuna gCSre "ak" ve "ıt,, 
tınirlerinin birleşmesinden doğ· 
nıuş olduğu barizdir. 

Görülüyor ki sezimlerin te-
ı~ h ' a uku hali Türkçededir ve 

her sez.im Türkçede bir mina 
ta d . .. Şınıaktadır. Arapçada ve ı-

eer birçok dillerde, telabuk 
dew"l "b" gı rnezç kalp ve iştikak gı 1 

haller oör·T· k" bu haller 
111 

b 6 u ur ı, 
e dei bir varlıkta bulunamaz. 

Ancak · kT ı tahavvüllerin, ın ı ap-
arın · b" anın ' yanı uzun ır zam 

lllahsulü 0 'ur "Akd kelime· 
sinde g~d· .. w·.. .. :'b·ı Arap-ugumuz gı , 
Çanın b . • A a b u asi kehmesı, rapç 
w ~kırnından tahlile müsait de
illdi B . _ 
r d r. u asi ıle • bundan son 
a ır k· . .. 

1 • takit ukut akıt, mu· 
teak·t ' 
Y 

1 ' rnuakede gibi kelimeler 
apılab·1· 

ı ıyor. 

.. T~rapça ile Türkçe arasında 
ürkçe kıdemli oım·ak üzere -

lbcvcut 1 . . . k k 0 an bır asılda ıştıra 
eyfiyer a ı, Türkçe ile Farsça 
rasınd d 

A a a vakidir. 
lllcf~apçaya mal edilen "il~,, 
gibi ~~u, Türkçenin (il) ve (ıın) 
"d· tlu sezimi ile bezimleoen 

IQI k I° d .. 
oj' • " e ınıesinin aynı ol ugu 
t\ bı, F 
.... arsçanın "ilm mefbu-
.... Unu "f " 
b·ı 1 ade eden denisten = 
• nıek k ı· . d
1

• e ıwesi de Türkçenıo 
ier b" . .. 

lnad ır kelımesinden dog-
ır: 

rn~' tDanistcn ,, kelimesinden 
s arlık d .. l\iıı.. k e atı olan (teo) so· 

rne ~ . aldırırsak "danis keli· 
sını b ' " Tu k u uruz. Bu kelime, 
r Çed 

llıüş e (tanamak) mastarının 
areket h ı· ol a ınde emri hazırı 

an "d 
ka b anış., kelimesinden baş-

' rş"y d w ·ıd · nakt ~ egı ır. Aym kay-
,, an çıkan "t "d " 
s, b· b' " , " ve ş" 

1 ' ır ır ' . 1 erdir. • erıy e tebadül etmiş-

T·· k 

Buğday piyasası bu hafta içinde de 
biraz gevşeklik göstermiştir 

Pamuk piyasasındaki işlere norm"-1 nazariyle 
Zeytinyağı piyasası da biraz 

bakılıyor 
gevşemiştir. 

27-1-937 tarihinden 2-2-937 
tarihine kadar lzmir ticaret ve 
zahire borsası tarafından neş· 
redilmiş olan borsa satış lis
telerine göre bu tarihlerin teş
kil eylediği son hafta içinde 
borsada satılmış olan toprak 
mahsulleri ve sair ticaret eş
yasının sat~ş mikdarlar\yle hafta 
zarfındaki asgari ve azami fi
atleri aşağıdaki şekilde top-

lanmıştır: 

Cinsi Mikdarı Fiati 
çu. az çok 

Buğday 5265 6.375 7.25 
Arpa 289 4.875 5.25 
Bakla 22 3. 5. 
Çavdar 130 5.75 S.75 
Kumdan 25 4.50 5.125 
Mısırdan 18 5.50 5.75 
Nohut 234 6. 7.25 
Fasulya 79 9. 11. 
Araka 8 9. 9. 
Susam 289 18. 18.50 
Pamuk (bal. 1617 35. 53. 
Palamut (ken 5771 250. 475. 
incir 60 4. 4. 
Siyah üzüm 12 9. 9. 
Çekird. üzüm 3748 6. 20.75 
Pamuk çe. 336800 3.10 3.25 
Yün (kilo 1300 80. 80. 
Yapağı (kilo 1436 60. 60. 

Buğday 
Son hafta içinde borsada 

satıldığını yukarıda işaretledi· 
ğimiz 5265 çuvı.J buğdayın 
nev'i üzerinden ve fiat itibarile 
haftalık borsa iıleri aşağıdaki 
şekilde cereyan etmiştir: 

Fiat 

Nevi Mikdar 
Uşak rn y 4588 ç 

" s 434 " 
" k 243 ,, 
" " 6 

asga aza 
6375 700 
6625 725 
650 650 

Vekfın 52 5 
Buğday piyasası geçen hafta 

ıd mı gibi bu hafta da az 
O Ub- .k .. t . t" k gevşeklı gos ermış ır. 
ço d'I" b. t f iatlerde hisse ı ır ır enez• 

.. 
1 

mevcut olmakla beraber 

~;ahlı işler olmaktadır. Bugü~ 
için fiatlerin biraz daha gerı· 

l 
. ı'btiınalioin mevcut ol· 

emesı 

duğu söyleniyor. 

Arpa 
Son haftanın borsadaki arpa 

künu olan 289 çuval 
satış ye 'k 

D
evi itibarile sattş mı -

arpanın d' 
fiatleri şöyle ır: 

darı ve Fiat 

N 
· Mikdar 

evı 

Arpa ıo oı 159 ç 
b ş 130 " 

asga aza 
525 525 
4875 4875 

.. " .. " 289 
Yekun d b" k 

Arpa piyasasın a ır ffa~ 
b • görülen tere u 

haftadan erı b k" olup dahil-
' il . bili 8 1 

oıeyı erı Uar derhal müt· 
den ge1eo mad Buğday fiat· 
teri bulmakt•f.ırt. 'eri nıerinde 
1 

. . arpa ıa • 
erıoıo b ber bava1a· 

tesiri olınak~al d: g6ıterdiği 
rın son g n ~rhtiyacıoı daha 

. t yem ı vaııye . . olduğundan 
fazla bis~e.ttdm~1andilik teneı· 
arpa fiatlerın ed·t-eınekte ve 

. f ar e ı , .. 
ıül ın ız .. . drakine ka~ar 

· ahsulun 1 
• • • yeııı rn .. k.. vazıyetını 

fiatlerin bugdun °g· i kuvvetle 
f e ece 

muba aza . 
ürııit edilrııektedır· &akla 

.. de borsada 
Son hafta ıçırı 18 çuvalının 

görülmüştür. Geçen hafta ki
losu 5 kuruştan yalnız 4 çuval 
bakla muamelesi olmuş ve ge· 
çen senenin bu haf tasıoda 
4,625-5,625 kuruş arasında 
fiatlerle 66 çuval balda mua
mel~ si o!muştu. 

Piyasa vaziyeti geçen hafta
kinin ayni olup değişiktik yok
tur. Fiatler 5 kuruş olarak 
müstekar bir durum arzetmek
teclir. 

Pamuk 
Son hafta içinde neşredilmiş 

olan borsa gündelik satış lis
telerine göre haftalık pamuk 
satışları şu şekilde cereyan et
miştir: 

Fi ati 
Nev'i balya asgari azami 
Akala prese 10 51,50 53,00 
Birinci 
prese hazır 728 48,50 50,00 
1.ci prese 
vadeli 210 
2. ci prese 661 
4. cü " 8 
Yekün 1617 

49,50 49,50 
46,00 47,50 
35,00 35 

Pamuk piyasası son hafta 
içinde geçen haftaki durumunu 
muhafaza etmiş olmakla bera
ber muamele miktarı bir hafta 
evvelki yekiine baliğ olamamış· 
tır. Mamafih işlere normal na· 
zarife bakılmakta ve fiatlerin 
bugünkü seviyesini biraz za
man için daha muhafaza ede· 
ceği söylenmektedir. 

Yine söylendiğine nazaran 
son mübayaattan mühim bir 
kısmı ispekülatörler tarafından 
yapılmakta olup ihracatçılar 
eski mübayaalarının ahracatile 
iştigal etmektedirler. 

Şioıditik piyasa hakkıoda 
yazı]mağa değer birşey yoktur. 
Stokların tedricen azalmakta 
olduğuna göre fiatlerin istikrar 
kesbedeceği kanaah vardır. 

Palamut 
Son hafta içinde borsada ya

pılmış olan palamut işleri hak
kında borsa listelerinde gör· 
düğümüz erkamı berveçhi ati 
surette tasnif eyliyoruz: 
Nev'i kental Fiati 

Tırnak mallar 
,, engin ,, 

Kaba 
Rofüz 
Yekftn 

" 
" 

az çok 
3654 410 475 

13 400 400 
1932 255 380 
172 250 250 

5771 
Palamut işleri geçen haftaki 

neşriyatımızda da kaydeyledi
ğimiz vech üzere hararetle de
vam etmektedir. Fiatlerde kuf· 
vetli bir istikrar görülmektedir. 
Piyasa sağlaın, alıcılar iştihah
dır. 

Zeytinyağı 
Borsa ,atış listelerine g6re 

son hafta içinde borsada ya· 
pılmış olan zeytinyağı satışları 
aşağıda g6sterilmiştir: 
Ne\·i Kilo Fial 

asgari azami 
Sabunluk 4166 46 46 

" eski satış 1000 47,25 47,25 
Sua " 11 137500 47,50 49,25 
Yekun 151666 

Geçen haftaki neşriyatımııda 
kaydeylediğimiz esbap karşı
sında zeytinyağı piyasası gev· 

ihracından sonra ihracatçıların 
yeni baştan muameleye başlı
yacakları ve p iyasa vaziyetinin 
tavazzuh edeceği anlaşılmak
tadır. 

incir 
Borsa bültenleri mündereca

hna naz.aran borsada son hafta 
içinde kilosu 4 kuruştan yal· 
nıı 60 çuval hurda muamelesi 
olmuş ve bu suretle 1935 mah
sulünden 2·2-937 akşamına 
kadar borsada satılmış olan 
incir mikdarı 10'207 çuvalı 
hurda olmak Uzere 179108 çu· 
vaia baliğ olmuştur. Geçen 
senenin bu tarihine · kadarki 
incir sahş mikdarı ise 214962 
çuval olarak hesaplanmış ve 
bunlardan 17473 çuvalını hur
da mallar teşkil eylemişti. 

Çekirdeksiz üzüm 
Boraada neıredilmekte olan 

yevmi satış listelerine göre 
borsada son hafta içinde sahi· 
mıı olan çekirdeks\z üzümlerin 
yevmi muamele nokta11ndan 
miktar ve fiatleri aşağıda gös· 
terilmiştir: 
Satıı satılan miktar Fiati 
tarihi çuval asgari u:ami 
27-1-937 401 8 75 20 75 
28 " CI 641 12 18 50 
29 u " 129 14 17 75 
30 u " 500 10 50 20 50 
1 2 u 196 6 20 25 
2 " " 1281 11 18 75 

Yekftn 3748 
işbu satışlarla beraber 1936 

çekirdeksiz üzüm mahsulünün 
idrakinden 2·2-937 akşamına 
kadar borsada satılmıç olan 
çekirdeksiz üzüm miktarının 
402,230 çuval ve 1919 torbaya 
baliğ olduğu borsa listelerin
den anlaşılmıştır. 

Bundan bir hafta evvel bor
sada 4392 çuval ve 16 torba 
ve geçen senenin bu tarihlerin· 
de ise 1007 çuval üzüm satıl· 
mış ve 1935 rekoJtesinden mez
kfir hafta sonuna kadar bor
sada satı]mış olan çekirdeksiz 
üıüm miktarı 490128 çuval ve 
4141 torba olarak hesaplan• 
mışlı. iki senenin ayni tarihleri 
içinde vaki olmuş OzOm satıı
ları miktar itibarile bu sene 
geçen sene lehine olarak 87898 
çuval ve 2222 torba bir nok
sanlık mevcuttur. 

Çekirdeksiz ü~üm fiatleri 
16 • 1 - 937 tarihinde tespit 
edilmiı olan miktarı o tarihten
beri muhafaza etmektedir. 
Mezkur tarihte teıbit edilip 
son hafta nihayetine kadar 
ayni şekilde devam etmiş olan 
üzüm fiatleri şunlardır : 

Fi 
No. As. Aı. 
7 12 00 12 50 
8 12 75 13 25 
9 14 00 14 50 

10 16 50 17 00 
11 18 50 20 00 
12 21 50 22 00 

Son hafta üzüm piyasa vazi
yetine gelince, ilıüm piyasası 

inak ur çede tanımak ve danış· 
şeklind ·k· lan e ı ı mastar kul- . 

ırız. D 
satılan haklanın Jup kilosu 5 

'"d bakla 0 
• ü alela e 

4 
uvahnın ıse Ç -

şemiş ve bu gevşekliii de 
balen muhafaza etmekte bu· 

hafta başlarıoda biraz gevşek
lik göstermiş isede satıcıların 
mukavemeti üzerine hafta or
talarında piyasada niıbi bir 
hararet Ye faaJiyet görülerek 
fiatlerde istikrar hasıl olınuştur. 

darı anışmak mastarının 
rü1a lllak şekli de varsa da bu· 

lll~bcurdur. 

- 8itmedı -

kuruştan ve çl 3 kuruıtan 
1 lup ki osu . d 

rük ına 0 bültenlerın e 
satıldığı borsa 

lunmuılur. 
Eski mübavaalarıoın sevk ve 

Satıı mıktarlarının hafta 
nihavetlerinde kısmen faılalas-

p ARDA YANLARIN AL Ti 
YAZAN : MIŞEL ZEVAKO 

c:m-.m .. amm.iır..-~~~11~4~-~--DaalK!:::~=:=:Z!:iaw 
- Şarl, bu müsaade buyu 

ruğunu da yazdı. iki kağıda da 
mühllrllnü basarak Mari Tüşeye 
verdi. 

Mari Tilşc: 
- Ey sevgili Şarl'ım, ne ka

dar ôliccnapsın ... Seni ne kadar 
seviyorum!.. diyerek" kralı hay
ret ve sürur içinde bırakıp dı
şarı fırladı , 

Alt tarafı okurlarımız.en ma
ilim: 

Kral birlrnç dakika kadar 
dnha Mari Tuşenin evinde 
kaldıktan sonra tekrar Luvr 
sarayına döndü. 

- 28-
Kraliçe Tampelden çıktık

tan sonra, saat sekizde gelme
lerini emrettiği, birkaç sinyo· 
run kendisine intizar evledik
leri Luvr sarayına ğizli~e gel
mişti. 

Kendi dairesinde gizli bir 
yoldan geçerek ibadet odasına 
girdi. 

Hizmetçisi Flurantin kendi
sini bekliyordu. 

Kraliçe, odasının 'kapısını 
göstererek: 

- OraCta l<im var? 
Diye sordu. 
- Monsinyor Lö Dük Dan· 

jo, genç Dük Dü Giz, Dük 
Dü Mal, Mösyö de Biragv M .. ' os-
yö Gandi, Mareşal de Ta van, 
Mareııl de Damoyl, Dük d 
Never, Dük de Monpansiye ..• e 

Kraliçe: 
- Nansey nerede? 

- Kumandan, aslıerlerile 
beraber mevkiiodedir. 

BONO 
Mübadil ve gayri mübadil 

bonoları bilumum banka ve 
şirket hiase senetleri Ergani 
Sivas ve yüzde beş ve iki 
faizli ve eski istikrazı dahili 
tahvilleri ve buna mümasil 
her nevi esham satın alır. 

Adres : bmir Kemeralh 
Hacı Hasan oteH No. 60 

C AV l T 
Telefon 3903 

1-13 (77) S.7 h.3 N 
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ması ihracatçılara yeni işler 
gelmif olmasına hamledilmekte 
ve bu münasebetle fiatlerin te
reffüe meyyal bir vaziyet gös· 
terdiği anlaşılınaktadır. Piyasa 
va:ıiyetinin önilmüzdeki hafta 
içinde daha fazla vuzuh kes• 
beylemcsi ihtimali kuvvetlidir. 

SAiR ZEHAIR, VE HUBUBAT 
VE EŞYA PIY ASALARI 

Yağ istihsaline elverişli pa· 
mak çekirdeği, sısam, haşhaş 

ve saire gibi eşya talepleri 
vardır. Fiatlcrinde yükselme 
mt:yilleri mevcuttur. Diğer bu· 
bubat fiatleri ve piyasa vau
yetleri geçen ve daha evvelki 
haftaların aynı olup yaıılmağa 
değer bir fey yoktur. 

Yün Y-C yapağı talepleri dahi 
mevcut olup dahilden geleıı 

mallar müsait fiatlerle hemen 
milıteri bulmaktadır. , 
Umumi piyasa vaziyeti 

Geçen sene istihsalatından 
bilumnm toprak mahsullerinin 
halen elde mevcut stokları 

azdır. Bu itibarla fiatlerde 
kuvvetli istikr~rlar mt!vcut ol
duğu görülmektedir. 

Mubtelıf mevat piyasalarımn 
gösterdibTİ bu vaziyetin -bilhassa 
hububat ve zehair için- yeni 
mahıullcdn idrakine l<adar bu 
şekilde dcva,m edeceği ve 
belki de biraz ternkki göste
receği tahmin edilmektedir. 

Umumi noktadan piyasanın 

memnuniyeti calip bir mahiyet 
arzetmekte olduğu alakadarlar 
tarafından söylenmektedir. 

Abdi Sokullu 

- Kral nerede? 
- Kral hazretleri, bu sabah 

erkenden çıktı B d . ' unu a tah-
tezıemın yola 11 k .. '"k ez.aret eden 
F u~u Laruyodan haber aldım 

a ·at, sarayda herkes .. • 
ileyh· muşarı-
. ın uyumakta oldugv unu b" 

hyorlar... ı· 

Katerin duvard b 1 
•. t .. .. k a u unan bir 
or uyu aldırınca Nan . k 
1 

1 seyı ı-
mcını çekmiş ld v 

hücuma h 0 ugu halde 
azır bir . 

gördu'· M vazıyette 
· emnun b" 

üzerinde b·· .. k b' ır tavırla, 
bulunan k~·~~k b' ır dua kitabı 

çu ır masa b 
oturdu. V k . aşına e endı han .. 
yerinde olu 1 v çerının 
d kt p o madıgını yokla

' an sonra: 

.- Kendisine intizar tf v. 
mı dük de Gize h b e ıgı-
D d. a er ver 

e ı. • 

iki dakika sonra muht 
b" ıb· eşem 
~~ ~ ıse geymiş olan dük dü 

ı ı~ ~ba~e~ odasına girdi. Ka
tcrının onunde m .. 
1 1 

. agrur ve yarı 
a ay ı ~ır tavırla eğildi. 

Kralıçe, hakiki bir teb 
.. 1 d es-

sum e ül<e bir iskemle .. 
t d" gos-er ı. 

Dük dü Giz iskemleye otur
du. Elini kalçasına da d G- 1 • • ya ı. 

oz ~rım kraliçeye dikerek 
keskın naz.arlariyle kraliçenin 
harekatım tecessüs t 
başladı. e meğa 

Kraliçe Katerin: 
- Dük hazretleri, amirini:ı 

olan kral hazretlerinin h .. k". 
t • d" • u u 

me ı ınsızlerden tathir elmeğa 
k.ara~ vermiş olduğunu şüphe
sız sıze haber vermişlerdir ..• 
• - Madam, bu karardan ma
lumatım var. Cerri biraz 
k 

. ., geç 
alındı ıse de yine beıı pek 

memnunum. 
Kral, vakti merhunu inti

hap etmekte muhtardır. Müşa
rünilcyeh fesalcılardan, ortalığı 
velveleye verenlerden daha iyi 
din ve tahtı saltanat düşman
larını tepelemek için müsait 
zamana bilir!.. .. 

Gi2 bu sözleri söylerken ..• 
1
.. • gu 
umsemesınde devam ediyo d 

K 
. r u. 

aterın: 

- Kral sizin muavenetinizt 
güvenebilir mi? 

- S iz bunu daha eyi bilir
siniz Madam!.. Pederim!e ben 
selameti d in için elimizden gel~ 
diği kadar çalıştık. Tabii şim
di de hizmete hatırım!. 

Pek güzeli .. Ne gibi hu· 
susi bir iş deruhte edersini:? 

Ben Kolini işini deruhte 
ederim. Çilnkü onun başlnı bi
raderim Kardinale göndermek 
isterim. 

Katerin sarardı. Bu başı, 
cngızısyon az.olarına bizzat 
kendisi göndermek istiyordu! 
Giz elinden e~ iyi bir parçayı 
almak hulyasında idi. Katerio 
korkusundan ve kininden hiç 
bir eser göstermedi. 

- Peki, işareti mukarrere 
verilince; yani Senjermen Luk· 
seruv!ldan~ ihbar çaaı çalınınca 
hareket edeceksiniı:. 

- Hepsi bu kadar mı ma· 
dam? 

- Evet bu kadar. Bununla 
heraber, siz lacı saltanatın bir 
siperi, dinin muazzez bir ço
cuğu oJduğunuz için, Luvr 
sarayına melün dinsiz.ler tara
fından bir hücum vukuu ilıti-
maline karşı ittihaz etti m 
tedabiri size gö9termek i&.te-
rim ..•. Nanscy! 

Kr;.liçenin maıyet askeri l u· 
mandam yanlarına çıktı. 

Katerin: 
- Nansey; bu anda sarav<la 

ne kadar arkebozlu asker .._ ,u? 
- Bin iki yüz madam. 
Giz gülü:nsedi. 
Katerin Gize yan gözle La· 

karak sözüne devam e.tti: 
- Daha? 

- Sonu var -



Y'ENI ASIR 
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~ahne a 

Teşekkür Zayi mühür 
Eşim kağıt tüccarlarından Halen kullandığım mührümü 

Osman Çağların elim ziyaı do-
layısile cenazesine iştirak eden zayi ettim ve buldum. Bundan 
dost ve samimi arkadaşlarına evvelkisioi de zayi etmişdim. 
ve çarşı esnaflarına ve tanıdık- Mühürle kimseye seneden bor-
larına ayrı ayrı teşekküre acı · cum ve sair suretle borç ma
mız mani olduğundan bu vazi-
feyi gazetenizin yerine getir- hiyetinc\e muamelem olmadığını 
mesini yalvarır iyi kalpli dost- ilan eylerim. 
)arına ve tanıdıklarına teşek- Kuşadasınm Camiatik 
kürlerimizi bildiririz. 

Eşi: Nesibe, Hem~ireleri: Na- mahallesinden 
ciye, Saniye, Müşerref. HASAN ÇERİK 

346 (207) (210) 

aarif Cem· yeti büyük eşya 
piyangosu planı 

1 - Geliri, Türk talebesine yurtlar açmak, fakir ve kim~ 
sesi~ talebenin okumalarına harcanmak üzere (Türk Maarif 
cemiyeti) tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da bir 
(Eşya piyangosu) yapılmıştır. 

2 - Piyango 7 şubat 937 gününde Noter ve istiyenlerin 
önünde Ankarada çekilecektir. 

3 - Bir bilet bir liradır. 
4 - Çıl,an ikramiyeler taşınma ücreti bilet sahibine ait 

oluıak üzere, istenilen yere gönderilir. Istiyenler çıkan ilua
miyeyi planda yazılı değerin yüzde onu noksanile cemiyete 
bırakabilirler. 

5 - ikramiyeler Ankarada tevzi edilir. Taşrada bulunan 
ikramiye sahipleri biJetJerin; taahhütlü olarak cemiyet mer
kezine göndermek suretiyle ikramiyelerini alabilirler. 

6 - ikramiyeler, listeleri" basılmasından bir hafta sonra 
dağılmağa başlanır. 

7 - Biletlerini kaybedenlerin, piyangonun çekilişinden 
en aşağı 24 saat evvel cemiyet merkezini haberdar etmeleri 
lazımdır. A~si takdirde hiçbir hak iddia edemezler. 

8 - Cemiyetin resmi mühürü bulunmıyan biletler kabul 
edilmez. 

9 - 7 mayıs 937 tarihine kadar alınmıyan ikramiyeler 
Cemiyete bırakılmış sayılır. 

10 - Piyangoya konan eşya kıymetleri aşağıda yazılmıştır: 
Adet Liralık Yekun lira 

1 3000 3000 Otomobil veya istenilen yerli malı eşya 
2 1000 2000 istenilen yerli malı eşya 
3 500 1500 lsteniJeo yerli mah eşya 
3 200 600 istenilen yerli malı eşya 

15 100 1500 istenilen yerli malı eşya 
25 50 1250 Bir kadın bir erkek kostümlük kumaş 
43 25 1000 " veya bir erkek ,. " 

150 10 1500 Bir kadın ropluk ipekli 
250 5 1250 Çorap kıravat 

1800 l 1800 Çorap 
2289 15400 Ye~ün 

Bu eşya piyangosu biletlerinden alanlar, bilgi kaynaklarmı 
bollaştırmak ve bilgi yolJarında yürüyen gençlerimizin rast
lıyacakları güçlükleri kaldırmak amacile kurulan ( Türk 
Maarif cemiyeti)nin işini kolayla~lumış olacakları gibi tali
lerini de denemiş bulunacaklarciır, 

Umum bayii Hüseyin Bahri ve bilumum bayilerde bulunur. 

Emlaki MiJJiye Müdüriyetinden: 
S. N. Lira 
619 2 nci Karantina Mısırlı C. 341 taj Nu. lı ev bedeli 2 nci 

tasfiye vesikasıyle 
594 Ahmet ağa mahallesinin Tuzhane S. 1011 eski 14,16 

yeni 12 taj Nu. h (40) metre arsanın 796262450 sehim
de 443439360 hazine hissesi 47 lira 36 kuruş taviz 
bedeli de alıcısına ait olmak üı.ere bedeli nakden 

626 Alsancak Mesudiye mahalllesi Zühre S. 6 eski ve taj 
Nu. lı dükkan 2 nci tertip tasfiye vesikasıyle 400 

627 Mersinli Bornova C. 7 eski 9 yeni 3 taj Nu. lı ev 2 nci 
tertip tasfiye vesikasıyie 150 

628 Bornova Mersinli 36124 eski 24/1 taj Nu. lı ev arsası 
ve harap bir odası 2 nci tertip tasfiye vesikasiyle 

629 Darağaç Şehitler C. 52 eski 32 taj Nu. la dükkan 2 nci 
tertip tasfiye vesikasıyle 

630 Paralı köprü ŞebitJer tramvay C. 158 eski 106 taj 

200 

80 

Nu. lı ev 2 nci tertip tasfiye vesikasıyle 300 
632 Kahramanlar Aziziye S. 93 eski 28/11 taj Nu. lı ev 

2 nci tertip tasfiye kesikasıyle 125 
633 Karataş eski Ruhibaba yeni lbişağa S. 7 eski 14 taj 

Nu. Jı ev 2 nci tertip tasfiye vesikasıyle 120 
637 ikinci Karantina Mısırlı C. 289 taj Nu. Jı ev nakit ile 100 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri on beş gün müddetle art
tırmaya konulmuştur. ihalesi 18-2-937 Perşembe günü saat 
15 dedir. Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 

4-13 348 (206) 

Bütün dünya POKER traş bıçaklarını kullanıyor 
Almakta hiç tereddüt etmeyiniz~ Yalnız makasına 
dikkat ediniz. 

Saç Eksiri 
Saçlann dökülmesine ve kepeklenmcsine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvv~tlen~irir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

Çiftçi ve ayvan 
• • • • sa ıp erı ın na-

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

i· 
Tman fabrikaları, yüzde kırk ~eş mevadı gıdaiyeyi baz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirCleğinden mamul un ha-
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz başı} markalı Turan mamulah 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

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

Gazi bulvar N o.25 
Posta kutusu No. 224 

lzmlr belediyesinden: 
1 - Altı yüz doksan beş 

lira bedeli keşifli Kokltca me
zarlığı muhafaza duvarının açık 
eksiltme ile ihalesi 12-2-937 
Cuma günü saat 16 da icra 
edilecektir. Keşif ve şartname
sini görmek üzere başmühen
disli~e, iştiralC ~çin de eJli üç 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya Banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. · 

2 - Beher metre murabbaı 
. yüz elli kuruştan yedi yüz elli 
lira bedeli mubamm~nle 62 sa
yılı adanın 500 metre murab· 
baındaki 13 sayılı arsasının sa
tışı başkatiplikteki şarlname 
veçhile 12-2-937 cuma gönü 
saat 16 da açık artırma ile 
ihale edilecektir. lştitak için 
57 liralık muvalckat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söyleiıen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

27-30-4-9 275 (162) 
- Beher metre mural.ba..ı 

dörtyüz elli kuruştan bin iki 
yüz yetmiş altı lira yirmi l<uruş 
bedel muhammenle 32 sayılı 
3danın 6 ve 30 sayılı arsaları
nın satışı başlc5tiplikteki şart
name veçhile 19-2-937 Cuma 
günü saat 16 da açık artırma 
ile ihale edilecektir. iştirak 
için 96 liralık muvakkat temi
nat makbuzu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 

4-9-12-16 351 (208) 

~ elefon - lzmir 3465 

Açık arttırma ilanı 
. Salihli icra memurluğundan: 

Tep;ecik ve Biçerli çiftliğinin 
Çiftlik mevkiinde vaki tapunun 
6-936 tarih ve 47 numarasında 
J<ayıtlı 960 dönüm ve yine ayni 
ınevki va tarih · 48 numarada 
kayıt 9360 dönüm tarlanın 60 
hissede 54 hissesinin 103680 
sehim itibariyle 14022 sehmi 
ve beher dönümü 4 lira kıy
meti muhammenesiyle 8-3-937 
tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 14~15 de ihale edilecektir • 
işbu iki tarlaya ait şartname 

· 26-1-937 tarihinden itibaren 
·herkesin görebilmesi için 937-
10 numaramızla memuriyetim'ze 
müracaat etmelidir. İpotek sa
hibi ve irtifak hakkı sahipleri~ 
nin ilan tarihinden 20 gün zar
fında evrakı müsbiteleriyJe bir4 

likte bildirmeleri aiq;i takdirc!e 
hakları tapu sicilliyle sabit ol
mıyanların arttırma bedelinin 
paylaşmasından hariç bırakılır
lar. Gösterilen günde gayri 
menkul üç defo bağırıldıktan 
ııonra en çok bedel verene iha!e 
edilir. Ancak teklif edilen be
del muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmazsa arttırma 
on beş gün daha temdit ve on 
beşinci gün ayni saatte yapı
lacak arttırma en çok bedel 
verene ihale edilir. Daha fazla 
malumat almak· isti yenlerin 
memuriyetimize müracaatları 
ilan olunur. · (209) 

LAN 

5 kilodan 30 kiloya kadar terazilerimiz gelmiştir 
jj 

Satış mahalJi: Suiuhan civarında No. 28-9 Hurdavatçt Hüsıı 
Özödemişli mağaıasına müracaat. 6-26 (172) 

~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ c:::: 

Fabrikatörlerin, fenni surette ma
kine kullananların ve değirmen

cilerin nazarı dikkatine 
On milimetreden 100 milimetreye kadar muh
te)if eh' ad ve kalınlıkta bilyalarımız gelmiştir. 
Adres: NAZiF PAK ve HAKKI ERDOGAN OGLlJ 

MUHTELiF MARKA OTOMOBİL PARÇALARI SATIŞ YER} 
lzmir : Yeni Kavaflar çarşısı sayı 39 

9-13 (81) H 3 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SIRKECiDE 

Osmaniye 
O~ EL l 
• •••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tiirkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

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

OtelJeriode misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

uyo 

Kurumu 

öbrek, karaciğer 
v • • 

az!msız ıga f(aı-şı en ıyı 
. şifalı maden s yud r 

ve 

e 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

Si AGAMEMNON vapuru 

25-1-937 - 31-1-937 ye kadar 

Rotterdam-Amsterdam-Bremen 

Ye Hamburg limanlan için yük 
alacaktır. 

Sis HERMES vapuru 7-2-37 

de beklenmekto olup yükünü 

tahliyeden sonra Burgas, Var

na ve Köstence limanları için 

yük alacakbr. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

S/S GUNBORG vapuru 8 
şubata doğru beklenmekte olup 

yükünü tahliyeden sonra Rot

terdam, Hamburg, Gdynia ve 

lskandinavya limanları için yük 

alacaktır. 

S/S NORRUNA vapuru 18 
şubatta bekJenmelde olup yü

künü tahliyeden sonra Rotter

dam, Hamburg, Norveç ve ls

kandinavya limanlanna yük 

"abul edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

SUCEA VA vapuru 27 ikinci 

kanunda Pire-Malta ve Marsil

ya limanları için yük alacaktır. 

SiS PELEŞ vapuru 12 şubat· 

ta beklenmekte olup Pire, Mal· 

ta ve Marsilya limanları için 

yük alacaktır. 
S/s ALBA JULIA vapuru 

28-2-937 tarihinde beklenmek'

le olup Pire, Malta ve Marsilya 

liınanları için yük alacaktır. 
Yolcu ve yük kabul eder. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRA TELLi 

SPERCO vapur acentfl1ığına 
bıtlraca t edilmesi rica olunur. 

Navlunlardaki ve hareket ta

rihlerindeki d ... ğişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etnıez. 

Telefon: 4142-4221-2663 
e-, 

N. V. 
W. F. il. Van i)er 

Zee & Co. 
OEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
MANISSA vapuru 3 şubatta 

~elecektir. 6 şubatta kadar 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men içın yük kabul edecektir. 

MILOS vapuru 17 şubatta 
bekleniluıektedir. Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen limanlara 
için yükliyecektir. 

ANGORA vapuru 23 şubatta 
beklenilmektedir. Hamburg ve 
Anversten yük getirip boşal-
tacaktır. 

--•~IEAl8R:maoıl-~
American Export Lines 

Tbe Export Steamship Corpo
ration - Nevyork 

EXMINSTER vapuru 4 şu
batta beklenilmektedir. Nev· 
york için yük kabul eder. 

EXILONA vapuru 7 şubatta 
beklenilmekted 'r. Nevyork için 
yük kabul eder. 

--•a.01J:ıEJl4•--
Reederei H.Schuldt- Hamburg 

DUBURG vapuru 12 şubatta 
beklenilmektedir. Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen )imanları 
için yük kabul eder. 

MARlTZA vapuru 28 şu
batta beklenilmektedir. Rot
terpam, Hamburg ve Bremen 
limanları için yük kabul eder. _ .... .ı~·---
Jobnston W arren Linen Ltd. 

Liverpool 

]ESMORE vapuru 7 şubatta 
beklenilmektedir. Liverpul ve 
Anversten. yük getirecek ve 
Burgas, Varna ve Köstenl'e 
limanları için yük alacaktır. 
.~ Cıe Royale Hongrose Danube 

Marilime Budapeşte 
DUNA vapuru 15 şubatta 

beklenilmekte olup Belgrad, 
Novisad, Budapeşte, Bratislava 
Viyana ve Linz limanları için 
yük kabul eder. 

- ... ..--.ciSl 4 .. 
Den Norske Middelhavslinje 

Oslo 
BOSPHORUS vapuru 12 şu

batta beklenilmektedir. Pire, 
lskenderiye, Diyep ve Norveç 
Limanlanları için yükliyecektir. 

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

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

z 43 

Ferit Eczacı başının 
Mütekamil eserlerinden 

Ferit diş macunu, suyu, to
zunu kullanmakla inci gibi diş
lere, sağlam, pembe ~ etlerine 
sahip olursunuz, 

Ağız hıfzıssıhhasıoın bütün 
icaplaraoa maliktirler. 

Büyük tüpü 

15 
kuruştur 

UM. Depo. 

So FERiT 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

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

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 

ıa .. <2299) 

zmir Vilayeti Defterdarlığından : 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Ahmet ağa ma

hallesinde Çerr]oğlu sokağında 15 No. lu dükkan tahsili emval 
kanununa tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilandan itibaren 21 gün 
müddetle müzayedeye çıkanlmış olduğundan almak ve müzayede 
şartlarmı öğrenmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat dairesine 
mUracatlara. 28-4-11 285 (166) 

z ir Vi ayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için lstanköy sokağında 

kain 6 sayılı bina tahsili emval kanununa tevfikan haczedilmiş 
ve tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarıl
nıış olduğundan almak ve müzayede şartlarını öğrenmek istiyen
lerin Defterdarhk tahsilat idaresine müracatlan. 

21-·28-4 199 (110) 

kullanıyor ! 
Çocuklarınızı kü

çükten Radyolin 
kullanmağa, Rad
yolinle günde iki .. 
defa dişlerini fırça
lamağa alışbrınız. 
Gürbüz yetişmele-
rini temin 
olursunuz. 

etmiş 

Niçin daima 
Çünkü 

• 

tercih 

Evvelki gün soğuk almıştı, 
dün yatıyordu, hu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRi PiN 
Bütün ağn, sızı ve 
sancılan dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algıolığınıı, 

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

• 

GRiPiN 
• 
l 

tecrübe ediniz 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 1/2 kuruştur. 

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

lstanbul 

Merkezi 

lzmir 
Telefon 

3778 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından : 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Ahmet ağa ma· 

ballesinde Kemeralh caddesinde kfıin 119 sayıla dükkan tahsili 

emval kanununa tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilandan itibaren 
21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan almak ve 
müzayede şartlarını görmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat 

idaresine müracaattan. 
28-4-11 284 ( 167) 

1 

Türkiye Mensucat 
Türk Limitet 

Fahri aları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

Tek ve müteaddit katla pamuk iplikler, boyanır, kaster
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMlZI lSTEYINIZ 
H. 1. Ç. 

*t 

250 den 1500 muma kad r 
Acentesi . Hüsnü ldemen 

ikinci Kordon 55-3 Iımir 
6-10 (173) 

• 
ış 

• 
1 acı 

llortaçsu 
Muayenehanesini Birinci 

Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalarını müs-
taldl olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Tele fon 2946 
1-26 (2101) 

~---CJIİ!l ................ -1 

-~nue 9 

Olivier Ve Şü. 
LlMITET 

Vapur Acentası 
İRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

Londra hattı 
GRODNO vapuru 25 ikinci 

kanunda Londra, HuJI ve An
versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni ıamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru 25 ikinci 
kanunda Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracaktır. 
~HURSO vapuru 7 şubatta 

gclıp Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

POLO vapuru şubatın so
nunda Londra, Hull ve An· 
vcrst;n gelip yük çıkaracaktır. 

Lıverpool hatlı 
THURSO vapuru 25 ikinci 

l<anunda Lıverpool ve Svanse
adan gelip yük çıkaracaktır. 

DRAGO vapuru 15 şubatta 
Liverpool ve Svansea'dan gelip 
yük çıkaracaktır. 

Deutcbe-Levante - Linie 
GALILEA vapuru 2 şubatta 

Hamburg, Brcmen ve Anvers
ten yük çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişiklikle.rinden m e 
auliyet kabul edilmez 

HüSEYIN YIN 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAG AM 

Yemek ve yatak odaları takımları ıı1ipariş üzerine kabul edilir. 

ezacı Kemal Aktaş 

ilil Eczanesınde 
Bir şaheser yaptı 

Zümrüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Mas kulen 

( Dişi ) 
Feminen 

iki cins koku 

Erkek koku be· 
hoşuma 

Acaba erkekle· 

rin de Dişi koku 
mu hoşlarına gidi· 

Galiba?! 

:······································································ . . 
E SlliHAl' BAL I\.YAGI ~ 
E Norveçya bahkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi ~ 
E içilir. iki defa süzülmüştür. : . . 
• . . 
• • • • . 
• . 

Hamdi Nüzhet Çançar ~ 

. Sıhhat Eczanesi ~ . . . . . . . 
E BAŞDURAK ~ 
: Büyük Salebçioğlu hanı karşısında : . . .•••••••....•.•...........••................•.••.................•.... : 

Izimr Vilayeti defterdarlığından 
Sah.ibinin vergi borcunun temini tahsili için Ahmet ağa ma• 

hallesı keten çarşısında kain 8 sayılı müslim ham tahsili emval 
kanununa tevfikan haciz edilmiş ve tarih ilandan itibaren 21 gfin 
müddetle müzayedeye çıkarılmış oldu;;undan almak ve müzayede 
şartlnnm öğrenmek isteyenlerin defterdarlık tahsilat idaresine 
müracaatları. 

21--28--4 200 (111) 



Sabite 10 VENi A51R - 4 Şuba~ .. 

Fransız Ayanında sağların bir istizahı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Başvekil Leon Blum cevap verdi 
"Bir komplo cumhuriyeti tehlükeye mi düşürdü?,, 

Müdafaa bütçesinin ittifakla kabul edilmemesi münakclşaları mllcip oldıı 
bu manevrayı yapanlara en sert 
ve şiddetli bir ders verdiler• 
Her ne ise, reyde görülmiyen 
ittifak münakaşa esnasıo~a 
kendini göstermişti. Son dakı" 
kada itimatlarını reddedenler 
bile müzakere sırasında hükiİ" 
met erkanınm beyanatını alkış• 
layarak ona layık olduğu eın
niyeti göstermişlerdir.,, 

" Pelit Journal " bu hükır.ıi1 
teyit ediyor: "Münakaşalar ge" 
rek şekli, gerek mahiyeti iti" 
bariyle demokrasinin inhitat 
halinde olmadığını gö~termiştir. 
Meclis ciddi bir meseleyi cid
diyetle münakaşa etmiş ve Hit
lerin nutkundan sonra AvrU"' 
paya ispat etmiştir ki Fransa 
ağır bir mücadelede üzerine 
düşecek rolü yapmağa mukte
dirdir. Ek<Jeriyet hükümetirı 
beyanatını tasvip etmiştir. Bir 
arabk tam bir ittifak reyi basıl 
olacağı hissediliyordu. Fakat 
muhalefet Daladier'nin şiddetle 
mukabele ettiği bir manevreye 
girişmiştir. Rey sırasında ittifak 
bulunmap11şsa da münakaşalar 
göstermiştir ki hükümet bütün 
manevi kuvvetlerin müzahere" 

Hitler her vasıta ile ispanyada 
iradesini ilin etılıiştir. Fakat 

asi kuvvetlerin zaferine çalışmak 
sayıyorlar 

Roma, 3 (Ô.R) - Haber 
alındığına göre lspanyol kızıl
larma ait "Maria Avepor., va
puru Fransanın Bayonne lima
nında bir suikasde uğramıştır. 
Vapurun güvertesinde bir bom
ba patlamış, 2 inci bir bomba 
makine dairesinde infilak et
miştir. Üçüncü bir bomba pat
lamadan bulunmuştur. Zabıta 
tahkikat açmıştır. 

Paris, 3 ( Ö.R) - Hariciye 
nazın Delbos bugün hariciye 
komisyonunda dış siyaset hak
kında izahat verecektir. "Hu
manite,, şu noktaların tasrihini 
istemektedir: 

Almanya Führeri her vasıta 
ile ispanyada asi kuvvetlerin 
zaferine çalı şmak iradesini 
ilan etmiş ve ispanyada bolşe-
vizmin, yani cumhuriyetin bir 
tehlüke olduğunu ve Alman
yanın buna karşı tahaffuz 
mecburiyetinde bulunduğunu 
tekrar etmiştir. Bu şu demek· 
tir ki, eğer kelimelerin 
bir manası varsa, ispanyada 
cumhuriyetin yıkılmasına mani 
olacak herhangi bir anlasmava 

Asi/etin tefsi geneıal Ftanko 
Almanya riayet etmiyecektir. maktadır. Demek oluyor ki 
Diğer taraftan Hitler memle- Almanya böyle bir anlaşmayı 
keti ile Rusya arasında hiçbir önceden .. ret ve ıtlak ediyor. 
temas kabul edemiyeceğini işte bu iki nokta üzerinde 
ilave de etmiştir. Halbuki ade- Delbosun umumi efkarı tenvir 
mi müdahale ve bunun kon- etmesini istiyoruz. 
trolu anlaşmaları aşağısında Madrit 2 (A.A) - Müdafaa 
hem Almanyanın, hem Rusya- komitesi tarafındsn tebliğ edil· 
nın imzasını taşıyacak bir an- miştir: 
lasma yapılmasını lüzumlu kıl- Araniuez böl.JZesindeki taal':' 

asiler yerlerind~ 

ruzumuzun muvaffakıyetle ne
ticelenmesi Bastida ile Sigarral 
silah fabrikaları arasında yeni 
hatlar işgaline imkarı vermiştir. 
Cumhuriyetçiler kazandıkları 
topraklar üzerinde tahkimatta 
bulunmalarına mani olmak maku 
ıadiyle asiler tarafından yapı~ 
lan birkaç hücumu defetmiş
Jerdir. 

Faslı askerlerin /aaliyetleıi 

Madrid cephesinin diğer böl
gelerinde kayde değer bir şey 
yoktur. 

Barselon, 2 ( A.A) - Ana 
vatan filosu Kumandanı Ami
ral Sir Rogers Backhousenin 
bayrağını taşıyan Nelson zırh-
hsı ile diğer 6ç harp gemisin
den mürekkep bir logiliz filosu 
_yarın Barselona szelecektir. 

Ultima Hora gazetesi bu bll" 
susta şunları yazıyor: 

Ana vatan filosu amiraJinİll 
bu ziyareti lngilterenin yalnıı 
ispanya Cumhuriyetinin ıne!~~ 
hükümetini tanıdığını degı ' ,, .. 
aynı zamanda Katalonya nıa 
matının neşriyatını fasdik et'" 
tiiini de ispat etmektedir. 


