
44 - Gazi Bulvarı - IZMIR - 44 
~----........ ~~---~~C~U~M~A~~•~Ş~U~B~A~T~t~S~3~7~f?~~~~~~~~~--~:=!~~-~ -r sen(,~ • 

imtiyaz sahibi : ŞEVKET BıLGIN 
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Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
' 

HAKKI OCAKOGLU ' 

A..EIC>:N"::S: Ş::E:~i:T:t ! 
Devam müddetli Türkiye için Hariç ıçin l 
_SeneJrk . . . . . . . 1300 2800 

Altı a vlık . . . . . . 700 1300 

T~LEFON : 2697 ' 
·-

il 
l lskenderuna vapur ı,uyecek 

lstanbul, 4 (Yeni Asır)-Mersin hat-
1' tında işliyen vapurlarm lskenderuna 
, sefer yapmaları hakkında bugünlerde 
1
1 

VekilJer Heyeti bir kararname kabul 
i ı edecektir. Bu hususta telkiklt:r 

4~ :yapılıyor. 

Flatl " s ,, kuruştur. Cumhuriyetin Ve Cu m7rnriyet Eserinin Bek,ç:!_si, Sabrı1ılan Ç1kar Siyast Ga:eteclir Yeni Asır matbaasında basılmıştır . 
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Aras gazetecilere : Büyük Duçeniz, M. Cemiyetinin 
vazifesini görmesi için inkişafına taraftardır, dedi 
Italyanın oniki adalarda aldığı tedbirlerin hedefi Türkiye değildir. Türkiyenin hakkı 

Muahede mucibince iki taraftan biri taarruza 
"" ugrarsa diğeri bitaraf kalacaktır 

Fırsattan 

Büdçemiz 
Sevindirici 
işaretler taŞıyor 

istifade 

A vant kamarasında bir suale cevap J 

Türkiye siparişte bulunursa lngiltere 
azami kolaylık göstermeğe hazırdır 

reddedilmiyor 

A m e r i k a bfrleşfk cımı • 
huriyellerinde buhran tama· 
tnen yenilmiştir. lngilterede 
11aciyet Amerikrıdan fm·klı 
değildir. I s k cı tı el i n a v
Y a milletleri ise b 1ı 1ı r a n 
denilen yedi başlı ejdm·i ar· 
tık tamtmyorlar. Bütütı 
A " r u p a n ı n iktısadi 
va:::iyctindc bariz bir salalı 
vardır. Kalkınma wııımıı

dir. Milletlerin b u 1ı r a tı ı 
yemnck lmsusımdakt irade
leri galebe çalmış, . 1ıer ka
rcınlı'k gecenin bir sabahı 
olacağı bfr kerre daha a.nla
§ılm t§hr. 

ltalya - Türkiye ticareti artacak Sokaklara numaralar konacaktır 

B i z e gelince, v a z i y e t, 
kalkınmanın mesud işaretleriyle 
~oludur. Buhranın geçici oldu
guna ihtimal vermiyen koyu 
bedbinler bile şimdi elle tutu· 
~an bir salahın mevcudiyetini 
ınkar edemezler. Devletin mali 
'Vaziyeti e k o n o m i k kudre
lirnizin bir aynası sayılırsa 
geçen yılın ilk altı ayma aid 
tahsilatın 16 milyon lira gibi 
fazlalık göstermiş olmaşı se
vinçle karşı lanmağa değer. 

Bundan anlaşılıyor ki bugüne 
kadar aarfedilen emekler bek
lenen neticelerjni vermeğe baş
laauştır. Halkımızın ödeme 
kudretinde canlı bir yükselme 
vardır. 

- Sonu 2 nci say/ada -

lile"Vk•" :&llshı 
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Londra 4 (A.A) - Royter 

bildiriyor: . 
Avam kamarasında Sir Sa· 

muel Hoare bir suale cevaben 
aşağıdaki beyanatta bulunmuş
tur: 
-Halen Türk hükümeti hesa-

bına lngilterede hiç bir harp 
gemisi inşa edilmekte değildir. 
Böyle gemiler hakkında son za
manlarda In~Htereden malumat 
talep edildiğini de bilmiyorum. 
Fakat Türkiyenin ihtiyaçlarının 
bizim kendi ihtiyaçlarımızı lü· 
zumsuz yere sıkıntıya koyma
ması şartiyle böyle inşaatların 
lngilterede yapılması jçin in· 
giltere hükümeti mutat kolay-
lıkları göstermekle bilhassa 
msmnuniyet hissedecektir. 

Roma, 4 (Ö.R) - Gazeteler 
Ciano - Doktor Aras mülakatı 
mUnasebetiyle Türkiye - Italya 
arasındaki iktııadi münasebet- Başamilalunız Şlikiir Okan Malta ziymctindc 
lerin de genişliyeceğine işaret çok maddeler satabileceği gjbi lir. Türkiye - Italya ticari mü· 
ediyorlar. Türkiye, doyurucu Türkiyenin muhtdif tezgahlar· nasebatının bundan sonra da-
maddeleri fazla bir memleket da yaptıracağı gemilerden bir ha büyük bir emniyetle geniş· 
olması itibariyle Italyaya bir kısmını da ltalyaya yaptırabi· liyeceği ümit ediliyor. 
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Yirmi beş millete Londrada toplan
mak üzere davetiye gönderilmiştir 
Cenevre 4 (A.A) - Şeker istihsali ve satışı için daha iyi bir 

teşkilat vllcuda getirmek meselesini tetkik eylemek üzere 5 ni-

L~~nda Lo~drada top1~nacak olan ~o?f~ranata hazır bulunmalan 
ICPl 

Kamutay 
Tatil yapacak mı? 

Ankara, 4. (Yeni Asır mu
habirfoden) - B. M. Meclisinin 

Şubatın on ikisinde kış tatili . 

Şehir Meclisi dün saat 16-30 
da birinci reis vekili avukat 
Mustafa Münfirün başkanlığın
da toplandı. Eski zabıt oku
narak aynen kabul edildi. En-

• cfimenlerden gelen işler okun
du ve müzakere edilerek bun
ların bir kısmı kabul edildi. 

Riyasetten gelen teklifler 
ait olduğu enciimenlere havale 
edildi. 

Bu meyanda aokak isimleri 
yerine numaralar konulması 
hakkındaki encümen teklifi 
mlinakaşaları mucib oldu. 

Mahallelere verilecek tarihi 
isimlerle beraber bu meselenin 
tetkiki münasip görüldü ve 
talik edildi. 

Hükümetçe satın alınması 
takarrür eden lzmir otomatik 
telefon şirketi tesisatından te
lefon şirketinde hissedar olan 
belediyenin Erikson tirketine 
olan borcu için nizam ve bütçe 
encümenlerinde tespit edilen 
esaslar dairesinde anlaşma 
yapılmak Uzere belediye reisi 
doktor Behcct Uı'a salahiyet 
verilmesi kabul edildi. . 

Belediye reisi kendisine ve
rilen salahiyetle şirkete olan 
borç için şirketle sekiz taksit
ten aşağı olmamak şartiyle te-
diye ıartları tespit edilecektir. 

Reıs Dr. Uz 
üçüncü toplantısını yapacaktır. 

•*• 
Hükümetin bedeli yirmi se-

n.ede ~denmek şartiyle telefon 
şırketı tesisabnı 220 hin Jiraya 
satın almağa karar verdiği ma .. 
ıumdur. 

Bunun için belediye azasın
dan eczacı Faikle şirket mü
messili gelecek hafta içinde 
Ankaraya giderek Nafıa Ve-
kaleti ile müzakere ve satış 
mukavelesini imzalayacaklardır. 
Bu hes.aba göre belediye his
sesine mukabil hükllmetten se-
nede 7500 lira alacaktır. Mü
tebaki para için hlikümetin ay• 
nca yüzde 3 faiz ver~ ele 
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Büdçemiz .... 
Sevindirici 
işaretler taşıyor 

Baştata/ı birinci sahi/ede 
1924-1925 mali senesine ka

dar daima açık veren büdçe
lerimizin 1926 da muvazeneye 
kavuşması mali hayatımızda 
mühim bir hadise olarak kayd
edilmişti. Filhakika bu muva
zene işi mirasyedi politikasına 
nihayet veren yeni rejimin mu
vaffakıyeti idi. Bununla bera
ber bu muvaffakıyetin kafi ol
duğu iddia edilemezdi. Zira 
büdçeyi denkleştirmek için ha
yati ihtiyaçları kısmak, ana 
vasfı devletçilik olan Kemaliz
min büyük faaliyet sahalarında 
inşa kudretin1 haddi asgariye 
indirmek zarureti hisıl oluyor
du. Büdçeler mütemadiyen kı-
81hyor, büzülüyordu. Bu şekilde 
bir muvazene ne milleti, ne de 
ona en parlak bir istikbal ha
zırlamak isteyen şefleri tatmin 
edemezdi. ismet lnönü kulak
larımızda akislerini hala muha
faza ettiğioıiz bir nutkunda 
diyordu ki: 

.. Büdçe muvazenesi demek 
gündelik ihtiyaç:ara ve mak
sada kifayet etmek değildir. 
Mektebe, ziraata, sanayie, 
memleket müdafaasına kifi 
gelmiyen bir büdçede muva-
zene bulunabilir. Fakat bu mu
vazene mektep açmamanın, tar
laları sulamamamn, yollan, fab
rikaları inşa etmemenin, hasta· 
Jarı tedavisiz bırakmanın, ve 
memleketin silahlarını kafi bu-
lundurmamanın zararları ve 
tehlükelerini örtemez." 

Türkiyenin yap.cılık ve kuru· 
culuk vasfına uygun bir büd· 
çeye ihtiyacı vardı. Ancak bu 
ıurelle muasır hayatının ihti
yaçlarını en geniş çapta olarak 
karşılamak, memleket müda-
faasını bütün endişeleri berta
raf edecek surette temin et-
mek kabil olabilirdi. Büdçeyi 
arttırmak için halkın tediye 
kudretini aşan tedbirlere baş
vurulsaydı muazzam bir 
hayal inkisan ile karşılaşmak 
mukadderdi. Devlet büdçemiz.in 
bünyesini kuvvetleştirecek un· 
surları milletin refahında, kal-
kınmasında aradı. Bütün ted
birlerini devletçe ve milletçe 
teşkilatlanma ve cihazlanma 
politikası üzerinde temerküz 
ettirdi. 1935-1936 büdçesi ilk 
kalkınma alametlerini taşıyor
du. 1936-1937 büdçesi ise 
ümidlerimiı.i bir kat daha kuv
vetltndirdi. Şüphe edilemez ki 
eyi bir yol üzerindeyiz. Büdçe
miz karakteristik bünyesini ted· 
ricen kazanmaktadır. 

Cumhuriyetin en kahank 
büdçesi 1929-1930 mali sene
sine aid olup 224 milyon lirayı 
geçmişti. 937-938 hüdçesinin 
248 milyon lirayı bulmak sure• 
tiyle bir rekor teşkil edeceği 
şimdiden haber veriliyor. Kal· 
kanma devam ettikçe devlet, 
hususi muhasebe ve belediye 
büdçeleri de kabaracakhr. Bu
na riyazi bir katiyetle inanmış 
bulunuyoruz. Hükümet, köylü 
kalkınması işini. ziraabmızın 
plinlaşmasını ön safa almışhr. 
Tecrübe ile sabit olmuştur ki 
Köylünün müke11efiyetlerini 
haddı asgariye indirme yolu 
onu refaha kavuşturan bir yol 
değildir. Bilakis köylülerimizi 
de şehirliJer kadar kendi pay
larına düşecek olan mükellefi· 
yelleri ferahlıkla ödiyebilecek 
bir kudrete çıkarmak lazımdır. 
inkılapçı ve Halkçı Türkiye 
için en kuvvetli hayat yolu bu
dur... Köylümüz gerçek mana
siyle refaha kavuştuğu gün 
devlet büdçesi bugünkü rakam• 
larm kolaylıkla iki mislini bu· 
labilecek, iç pazardaki hareket 
birkaç misli artacak, memleke· 
tin yüzü gülelecektir. 
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Kemeraltında bir hidise 

Kültür işleri 
Vilayetimiz dahilinde bel 

sene içinde inşa edilecek nıek" 
tep!er için beş yılhk bir prog
rama göre her sene inşaat t~; 
ricen artırılacak, mekteps 
köy kalmıyacaktır. 

Şehir mektepleri için ~· 
ayrıca bir program yapılacai' 
öğrenilmiştir. 

~L .... -...~11~111_1.._,_ 1 
Ne kadar et yedik: 

Parti Genel Sek- Hüseyin dün sabah ayrı yaşadığı eşini 
relerinin telgrafı yüz .. nden ustura ile ağırca yara adı 

Hatay mitingi münasebetiyle 
çekilen telgrafa Parti Genel 
sekreteri tarafından aşağıdaki 

lzmir me~bahasında Ikio'' 
Kanun ayında 1223 Kara01a• 
koyunu, 3911 Dağlıç koyun~ 
310 keçi, sekiz oğlak, 184 
kuzu, 76 manda, 432 ökÜSı 
687 inek, 394 dana, 9 malak, 
19 deve ve 16 domuz oı01ak 
Uzere 8924 baş hayvan kesil-

cevap gelmiştir: 
Belediye Başkanlığına 

iz mir 
MiJJetimizin Atatürk'ün em· 

rinde ve Partinin saflarmda 
birlik ve beraberliğinin eseri 
olan bu siyasi zaferden duyu
lan sevinç büyüktür. Bu güzel 
vesile ile belirttiğiniz içten 
duygulara teşekkür ederim. 

Dahiliye Vekili ve C. H. P. 
Genel Sekreteri 

ş. Kaya 

.G?uar broşürleri 
Enternasyonal İzmir fuarı 

için yapılması kararlaştmlan 
afiş nümuneleri Istanbuldan 
belediyeye gelmiştir. 

Fuar komitesi bu nümune
lerden beğendiklerini tekrar 
lstanbula gönderecek ve sipa
rişte bulunacaktır. 

Muhtelif lisanlar üzerine ha
zırlanacak olan broşürler de 
yakında tabedilecektir. 

Bulgurca hadisesi 
Bulgurcada tarikat ayini 

yapmakla maznun Halil ve 20 
arkadaşı hakkındaki muhake· 
meye Şubabn 19 unda asliye 
ceza mahkemesinde başlana• 
cağı haber alınmışbr. 

Yamanlar suyu 
Yamanlar suyunun Şaşal ve 

diğer lstanbul sulan gibi da-
macanalar ve şişelerle lzmir ve 
civarında satılması için bele
diye yeni bir formül hazırla
maktadır. Buna göre Karşıya· 
kada bir depo tesis edilecek, 
damacana ve şişeler burada 
fenni vesaitle temizlenerek 
doldurulacak ve mühürlenecek, 
sonra da kamyonlarla tevzi edi
lecektir. 
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Takviye kursları 
Kültür lisesi talebesinden 

birinci imtihan devresinde orta 
derecede not alan talebenin 
bu derslerden takviyesi için 
açılacağını ya~dığımu: k~rs!.ar_:
da önümüzdekı pazartesı gunu 
derslere başlanacağı haber 
alınuıışbr. 
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Hakkı Balcıoğlu 
Şehrimiz ticaret ve sanayi 

odası reisi Hakkı Balcıoğlu 
rahatsız bulunduğundan üç 
gündenberi evinden çıkama· 
maktadır. Hakkı Balcıoğluna 

Acil şifalar dileriz. 

iki taraf ta müşteki 
ikinci kordonda 166 numa

ralı evde oturan Nuzişin adında 
bir kadın, evinde pansiyoner 
bulunan iki makinistin tecavü· 
züne uğradığını ve makinistler 
de Nuz.işin kendilerini dövdü-
ğünü iddia edere:k zabıtaya 
şikayet etmişlerdir. Meşhut suç-
lar kanununa göre haklarında 
takibata başlanmıştır. 

Hakkı Nezihi 
lkbsat Vekaleti standardi

zasyon şubesi şefi Hakkı Ne· 
zibinin palamut işini tetkik için 
memlekette bir seyahate çık· 
tığı öğrenilmiştir. Hakkı Nezihi 
evvela Çanakkaleye uğnyarak 
orada tetkiklerde bulunacak 
ve gelecek hafta içinde şehri· 
mize gelerek burada da pala
mut işi etrannda tetkikler ya-

Kemeralh caddesi dün bir defa kavga etmiş ve kadını 
yar •. uama hadisesine sahne ol- aynca diğer bir defa da yara-
muş, karısından bir müddet- lamışbr. 
tenberi ayrı ya~amakta bulu- Kadın bir müddettenberi ko-
nan bir seyyar kurabiyeci, ka- casından ayn olarak otur-
nsını ustura ile yüzünden ağır makta olduğa Topallı cibe-
surette yaralamıştır. Hadise tinden dün sabah hiikümet 
şöyle olmuştur: önünt! gelmiş ve tam bükümet 

Birinci Aziziye mahallesinde önünden geçerken peşini takip 
oturan seyyar kurabiyeci Hü- eden kocası Hüseyin yanına 
seyin bir müddettenberi karısı yaklaşarak eve gelmesini tek-
Cemile ile ayrı yaşamaktadır. lif etmiştir. Cemile bu teklifi 

Öğrenildiğine göre bunun reddetmiş ve : 
yegane sebebi de kadmın k~n: - Hayır, sen sarhoşsun. Ben 
disine eve sarhoş gelmemesını seninle artık birlikte yaşaya-
söylemekte olmasıdır. Yine mam. Ayrılahm, cevabını ver· 
böyle sebeplerden dolayı Hü- miştir . 
seyin karısı Cemil.! ile birkac Hüseyin, bu cevap üzerine ........ ~ ....................................................•.......................... 

Kamyonlar intizama girecek 

Yük taşıyacak kamyon
ların tefriki düşün ··ıüyor 

Belediyece civar kazalar ara
sında sefer yapan kamyon ve 
otobüsler için bir talimatname 
hazırlanmaktadır. Bu talimat· 
name projesine göre kazalara 
işliyen kamyon ve otobüsler 
iki kısma ayrılacak, yük taşı
yan kamyonlar yolcu alamıya
caklardır. Yolcular için otobüs
lerde küçük bir bagaj yeri 
bulanacak ve buraya ufaktefek 
eşyalar konabilecektir. 

Yük taşıyacak kamyonların 
da büyüklüklerine göre ne ağu
lıkta eşya alabilecekleri evvelce 
tespit edilecek ve buna muha
lif harekette bulunanlar şiddetle 
ceı.alandınlacaklardır. Yeni ta
limatname şehir meclisinin Şu
bat devresinde müzakere edi· 
lecek ve kabul olunduğu tak
dirde derhal meriyete girecek
tir. 

Odada t9plantı var 

Üzüm kongresi hakkında 
mütalialar alınacak 

On Martta Ankarada açıl· Jonunda yapılacak ve üzüm 
ması takarrür eden üzüm kon- kongresinde alınması gereke!! 
gresi için şehrimizdeki alaka· kararlann neler olması etrafın· 
darlar hazırlıklara devam et- da görüşülecektir. ikinci bir 
mektedirler. Bunun için Ticaret toplanb da kuru meyva ih· 
odası alakadarlardan toplanığı racatçılar birliğinde yapılacak· 
ma?iimatla bir rapor hazırla-
makta olduğu gibi b· gün ala- tır. aqag" ı 
kadar tüccarlar da odada bir Rapor kongreden en ~ 
toplantıya çağnlmışbr. bir hafta evvel iktısat veki-

Toplantı saat 15 de oda sa· Jetine gönderilecektir. 
a• •• • •• ,... 

Narlıdere cinayeti davası 

Mahkeme amme şahitle
rinin dinlenmesine kaldı 

Narlıdere köyünde Muhtar 
Hüseyni öldürmekle maznun 
Lisan Hasan ile bunları cina· 
yete teşvik etmekle maznun 
Zehranın muhakemelerine dün 
Ağucezada devam edilmiş· 
tir. Bu celsede müdafaa 
şahidi olarak Ziyat admda bir 
şahit dinlenmiştir. 

Şahit Narhdere civarmda 
çiftlikleri bulunduğunu ve ara· 
sıra köye indiği için bir 
gün muhtar intibabatına te· 
sadüf ettiğini, köylünün iki 
partiye ayr1lmış olduğunu gö· 
rünce delalet ederek banştır
dığını söylemiş ve demiştir ki: 

- Rey puslalarını Zehraya 
verdim. Köylüye dağıttı ve 
muhtar Hüseyini keızandırdı. 
Zehrayı iyi bir kadın olarak 
tanırım. 

Yine müdafaa şahitlerinden 
polis Mustafa da ayni şekilde 
i•al.ıa• •"'•~İ vı .. 

- Muhtar Hüseyinle ara
mızda hiçbir husumet yokta. 
Yalnız köyde mektep ioşası me
selesinden muhtar Hüseyinin ba
zı yolsuzlukları görülmüştü. O 
vakit vali olan general Kazım 
Dirik bir gün köye gelmişti, 
bana : 

- Sen muhtar o!acaksın, bu 
mektebi yaptıracaksın, dedi,ve 
muhtar seçildim. 

Fakat şahsi işlerim çok ol
duğ·u için mektep inşası bittik-
ten sonra çekildim ve batta 
sonraki intibabatta Hüseyni 
kazandırdım ve elele verdik, 
aramızda bir şey yoktu ve 
hatta bazen birlikte rakı bile 
içerdik. 

Davacı taraf iki şahit ismi 
vererek bunların amme hukuku 
şahidi olarak dinlenmelerini 
istemiş ve bu mahkemece ka-
b 1 ilmi tir. 

cebinden çıkar<iığı sarı saplı bir 
usturayı biçare kadının yüzüne 
varkuv\'etile saplamıştır. Ce
mile ağzı ilzerinden ağır su
rette yaralanmış ve feryada 

başlamışhr. Sabah herkes işi· 
nin başına gitmekte olduğun· 
dan halk hadise yerinde top· 

lanmış ve yetişen Polis memur
ları mütecaviz kocayı yakala
mışlardır. Yaralı kadm, ecza
neye götürülerek ilk müdavatı 
yapılmıştır. Kurabiyeci Hüseyin 
meşhut cürümler kanununa 

miştir. ........... 
Doğum 

Gazetemiz tertip heyetinde• 
Salih Özkarabay'ın bir kız ef
ladı dünyaya geldiğini meJIJ" 
nuniyetle öğrendik. Yavrunllf 
uzun ömürlü olmasını dileriı. 

Salih Özkarabay, eşinin do
ğumunda hazakatle yardunı~ 
bezleden Ebe Sabihaya deri' 
teşekkür ve minnettarlığını bil-

tevfikan adliyeye verilmiştir. dirmektedir. ,,. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Alimler bUyUk 
çocuklar mıdır? 

Fennin terakkısi için çalışa11 Anıc
ıikan cemiyeti ( Nev-jersev) de Atlantic 
City'de senelik kongresini J'Opmıştır. 
Bu kom;rede Ammllanm ılinı il/e
minde bıışlıbaşl!lr. bir ot01ite sarılan 
en meşhur simaları hazır bulunmuş

lardır. Fakat asıl şaşılacak şey daha 
ilk gündm kongrede yeralan ô.lımlcıin 
toplantı c;afonunu tnkettikleti, konl!
renin çalışmalarına iştuak edenüıitı 
pek az olduğu görülmüştür. 

Bir gazeteci lılim/eıin 11e raptık
lanna merak etmiştir? 

Çok uzun sürmil'en bir araştırma
dan sonra da merakını tatmine mıı

vat/ak olmuştur.Fılhakika ilmin te1ak
kisi icifl toplanan {ilimlerden bu çoğu 
konf[ıenin topla!ldığı otelın hu/unda 
çocuklar iritı yapılmış olan büyük bil 
elektrik modelınin önünde toplanmış 
bulunuyurlardı. Aerodinamık lokomo
tıf irı siırat/i gidışi bilhassa göz/erilli 
ve dıkkallerini çelmişti. 

Dr. Vı/liam Beebe hem treni serr
ediyor, hem de hayrctını uhat etkrek: 

- Ne enteıesan şey dırordu. 
Oseanların derin/ık/etini ölçen b1ı. 

büyük Olını bilhassa lokonıotı/i tetkık 
etmekte iai. 

Onullla birlıkte diğer alimler de 
bu enfes oyuncağa havıan kalmış
lardı. Bu hadiseyi !lak/eden Yon11g 
America gazetesi: ., alimlerin birer 
büy/i1l çocuk oldaklamıı,, kaydediyor. 

lnglllzler ne kadar 
biftek yerler? 

Son günlerde Londra'nın 
"W ar Office., harbiye ~ez.areti 
harp halinde ordunun ıhtıyaç
larmı hakkıyle tesbit etmek için 
lngiliz halkının tam iaşesini 
gösteren bir plan hazırlamıştır. 
Bu ma~satla en ince teferruata 
kndar ehemmiyet veren statis· 
tiklere müracaat olunmuştur, 
Elde edilen netice cidden me-
rakaverdir. Bu sayede anlaşıl
mıştır ki logiliz halkının iaşesi 
için sarfettiği mekülilt ve içki
lerin mikdan 1927 denberi mü-
temadiyen artmaktadır. Biftek 
memleketinde şeref mevkiinin 
bifteğe verileceği tabii .. idi. 
Statistikler gösteriyor, lngılızler 
yılda adam başına vasati ola
rak 70 kilo biftek istihlak edi
yorlar. 

War Office'in hazırladığı plan 
vasati olarak 70 sene yaşayan 
bir lngiliz doğdu~n günden öl
düğü güne kadar 100 ton yani 
kendi vasati sıkletinin 1275 
misli mekülat sarfetmektedir. 
Bu miktar içinde 25-26 tonu 
ekmek, 7-10 tonu et, 2-3 tonu 
reçel, 1 O tonu sebze ve mey· 
vadır. Bir lngiliz senede vasa' i 
olarak 55 kilo şeker, 172 yu
murta yer. Şunu da ilave et
meliyiz ki lngilizlerin tercih 
~ttikJeri et aıiır etidir. 

. ar 
- Tamam işte bundan il 

yorum. Haydi getir baka~ 
c:mrini tekrar eder. 

Puşkln pulları . 'il 
Büyük Rus şiiri Puşkı:.,. 

ölümünün yüzüncü yd~~~. l'· 
dolayısiyle Sovyetler bırlıgı 

11 T. T. idaresi, bir seri pal _ 
pulu tedavül mevkiine çıkar' 
cakbr. tfJ 

Muhtelif kıymette alt~ puld Of 
mürekkep olan bu serıden .. • 
pul,Puşkin'in resmini, diğer ~ 
de şair hakkında Mosko•~_, 
dikilen abidenin resmini ibtı 
eyliyecektir. 

Yeni Sovyet flllmlerl" 
Gürcistan stüdyolarmda ç;

rilmiş olan sesli "Dariko: f ti' 
Moskovada büyük bir ragb• 
karşılanmıştır. -"! 

Mosfilm tröstü, pek yakı ~ 
1917 ibtililini mevzu ola .,,t' 
alan bir filmi göstermeğe·.,V 
lıyacaktır. "Son gece" isoı> 
ki bu filim, çok artistiktft• ~ 

Diğer taraftan. Balıac ıo '-' 
manından muktebes "Gob• ·ıJf 
filminin montajı da bitir• y· 

,. ti 
bulunmaktadır. Eggert ıo "' 
sörlüğü altında çevrilen fil. 
filimde başrolleri Sovyetle~ ~ 
liğinin yüksek artistJer•0.;,,s 
Leonidov ile Gogoleva yaP 
tadır. ,,.•' 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 
S Fikir kırıntıları : 
: )ıf 
~ Gurur ve yan,, 
: Gurur gibi yanlışı da 

venler vardır. , . "' 
Filezof ihtiyatla tasv•P 

ya takbih eder. oJlr 
Yanlış zafer bulursa 

: taşır ve bekler. 
/ 

triJI J.., 
: ( Pt a~ ıı.r · 
E Akıllı adam berseY:ı.ı~ 
: din<le, aptal ise başk I 
: da arar. JııçJ'ns 
: ( Kon , 
: ······•·• ••••••••••••••••••••••••• 
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Teşkilatçılık 
Bizde hala, birçok teknik 

meseleleri: (kabiliyet ), ( mev· 
hibe ) gibi telakki etmek iti
yadı mevcuttur. 
Teşkilatçılık, idarecilik .•. falan 

deyince sanki; (mavi gözlülük), 
(güzel seslilik) gibi Allah ver· 
gisi birşey sanırız biz. 

Halbuki; (teşkilat) da (idare) 
gibi bir ilimdir. Bilgidir. Hatta 
(laboratuvarı) vardır inanm: 

Terazisi ve ölçüsü vardır. 
Teşkilatçmın kıymeti ve kera
meti (kendinden menkul ) de
ğildir. idare adamını ölçüye 
sokarlar, okuturlar, numaralar
lar, öyle çıkarır tar. T eş kilit; 
bir tekniktir. insan okumıya
rak, yaparak öğrenir. Tecrühe, 
tatbikat ve staj görür: Önüne 
bir mevzu verirler. Bu mevzuu 
en kısa zamanda kavramak, 
tasnif etmek, tanzim etmek 
lazımdır. Neticede; hem (sürat) 
henı (selamet) bakımından not 

Cumhuriyet 
Merkez bankası 
.heyeti toplandı 

Ankara, 4 (A.A) - Cum
huriyet Merkeı: _bankası umu!°! 
heyeti bugün ıdare meclısı 
reısı Nu~retin başkanlığında 
fevkalade bir içtima yaparak 
banka nizamname esasısının 

19 ve 20 nci maddeleri yerine 
kaim olmak üzere teklif olu
nan muaddel şekil ile yine 
banka nizamnamei esasisine 
ilavesi teklif olunan bazı hü
kümlerı müzakere ve kabul 
etmiştir. 

Y eiıi harfli 
banknotlar 

almalıdır. lstanbul, 4 ( Yeni Asır ) -
• Fersudeleşmiş banknotlann ih-

8 • • tiyat karşılığı olarak b~sılan 
izde ( tavuk beslemeye ) milyonluk 1000 ve 50 lıralık 

dair teknik kitabı var da. idare baknotJar bugünlerde Londra: 
Ve teşkilat tekniğine ait bir dan gelecel<tir. Bunlar eskı 
eser yok ... Bakın hele! klişeler üzerine yeni harflerle 

K. ErgUnef basılmıştır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yunanlılar bizden bomba · alıyor 

Bombaların tecrübeleri 
yapıldı, çok beğenildi 

Yunan başvekili beyanatta bulundu 
lstanbuJ, 4 ( Yeni Asır muhabirinden ) - Yunan hükümeti, 

şehrimizde Karaağaçtaki harp, demir endüstrisi fabrikalarından 
birbuçuk milyon liralık bomba almaktadır. Bu bombaların nümu
tıeleri, Yunani~tanda tecrübe edilmiş ve çok beğenilmiştir. Bom
baların Yunanistandaki tecrübelerinden sonra başvekil Metaksas 
beyanatta bulunarak: 

- Bombaların iyiliğine olduğu kadar, ne bitim f arafımızdan 
Türkiyeye, ne de Türkiye tarafından bizim tarafımıza kullanıl
mıyacağıoa itimadım vardır. Demiştir. 

Yüksek iktısat fakültesi 

Rektör Cemilin bir nut-
kuyle törenle açıldı 

IstanbuJ, 5 (Yeni Asır muhabirinden) - Yüks~k iktisat fakültesi 
birçok davetliler huzurunda bugün törenle açıldı. Üniversite 
rektörü Cemil Bilse}, bu münasebetle bir nutuk söylemiştir. 
Cemil nutkunda Cumhuriyet rejiminin yüksek tahsil müessese
lerine verdiği ehemmiyeti tebarüz ettirmiş ve Ankarada ~çılan 
Hukuk mektebini vesair yüksek mektepleri zikretmiştir. fakül
tede ilk ders, profesiSr Kesler tarafından verilmiştir. Dersin 
mevzuu iktısat siyaseti, sosyal siyaset idi. 

Tunus varoşlarında arbedeler oldu 
Tramvay~ar · taşa tutuldu 

Tunus, 4 (A.A) - Tunusun varoşlarından Melasiuede bir 
!akım arbedeler olmuştur. Baıı göçebeler. nümayişler yaparak 
11 istemişler, şoförleri döğmüşler, tramvayları taşa tutmuşlardır. 
Bir kişi yaralanmıştır. Zabıta asayişi süratle temin etmiştir. 

Çocuk esirgeme 
Ankara 3 (A.A) - Çocuk 

e . 
sırgeme kurumu genel mer· 

keıi tarafından 15·1 tarihinden 
1·2·1937 tarihine kadar 2145 

lngiliz kralı 
Seflrlerl kabul elti 

Londra. 4 ( Ô. R ) - Kral 
emiral üniformasiyle Londra
daki sefirleri kabul etmiştir. 
Hüyük ve orta elçiler hüküm
dara itimatnamelerini vermiş
lerdir. 

YENi Adi~ 

Suriye heyeti geldi 
Heyet Istanbulda· hükümetimizin 
misafiri olarak iki gün kalacaktır 
lstanbul, 4 (Yeni Asır muhabirinden)- Parise mizde bükümetimizin misafiri olarak iki gün 

gitmek Uzere Suriye başvekili Cemil Merdani· kalacaktır. 
nin riyasetindeki heyet cıehrimize geldi. Heyette Doktor Aras avdetinde heyetle temaslar 

Y yapacaktır. 
Suriye dahiliye nazırı Sadullah Cabiri ve hari· Türkiye Suriyenin her türlü haklarını sem-
ciye nazırı Necip Ermenci vardır. Heyet şehri- pati ile karşılıyor. 
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"Sandler biz sulhu muhafaza için her 
anlaşmaya iştirike hazırız,, dedi 

, lsveç hariciy~ nazırı Sandlerin gazetelere beyanatı 
· Brüksel, 4 (Ô.R) - lsveç 

hariciye mu.:ırı Sandler dün sa
bah Belçika ve ecnebi gaztee .. 
ciJerini kabul ederek şimal 
devletleri arasındaki Oslo mu
ahedesinden bahsetmiş ve de· 
miştir ki: Bu mukavele Belçika 
lsveç ve diğer imza eden bü
kümetlere ekonomik iş birliği 
imkanını vermiştir. Biz sul
hu muhafaza için her anlaş
mıya iştirake hazırız. istikbal 
milletler arasında iş birliğine 
bağlıdır. Tecerrüt ve blok si
yaseti iyi bir netice veremez. 
Ş imdi yaptığım seyahat bir 
istikşaf st!yahatidir. Belçika Ye 
Isveç ıırasında birçok temas 
noktaları vardır. iki hükümet 
te istiklal siyasetine bağlıdır. 
Beynelmilel iş birliğinin zaruret 
ve ~etini ayni derecede 
takdir etmektedirler. 

Prag, 4 ( Ô.R ) - Cumhur 
ı'eisi Benes mıntaka idare teş
kilatının delegelerini kabul 
ederek demiştir ki: Ufku kap
lıyan bulutlara rağmen sulhu 
muhafaza edeceğiz. Fakat bu· 
nun için milletler arasındaki an· 
}aşmadan hiç bir milletin hariç 
bırakJmaması şarttır. 

lstokbolm, 4 (Ô.R) - lsveç 
başvekili ve sosyal demokrat 
parfoıi reisi Havas Ajansı mu
habirini kabul ederek Blum'un 
siyaseti hakkında sorduğu bazi 
suallere şu cevabı vermiştir: 

Demokrat bir hükümet l<eli
menin tam manasiyle bir yeni 
hiikümet olabilir ve olmağa 

. mcburdur.Blum tarafından yapı
lan veyapılacağı bildirilen sosyal 
isJahatın ekserisi lsveçte çok
tanberi tatbik · edilmektedir. 
Bunları kendi tecrübeme d~ya· 
narak ancak tasvip edebilirim. 
Bizde de bu ıslahat kararlaş

tırılırken muhafazakarların mu-
1'avemeline tesaClüf etmişse de 
hakiki bir sürtünme sebebi ol· 
mamışhr. Neden Fransada ve 
diğer memleketlerde de ayni 
olmasın? 

Beynelmilel Riyasete gelince 
Blum beynelmilel iıbirliği için 
iyi niyet lüzumunu kaydetmiş-

!iği lüzumludur. 
Brüksel, 4 (Ö.R) - lsveç 

hariciye nazıra Sandler Hol
landa baıvekili ve hariciyP. 
nazıriyle görüşmek üzere La
heye hareket etmiştir. 

tir. Bu işbirliği niyeti sulhun 
muhafazası için esastır. Demok
rasinin demokrat hükümetlerin 
faaliyette tam ifadesini bulmaRı 
zaruridir. Sulhun takviyesi için 
demokrat milletlerin fili işbir-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 

~filano ınülakatı ve gazeteler 

Fransız gazeteleri garip 
tahrikita kapılıyorlar 
Ankara uydurnıaları hayretle karşıladı 

Paris, 4 ( A. A ) - Havas 1 ltalya Balkan anltantı başka-
ajansı bildiriyor: ni olan T. Rüştü Arasa Arna-

Milaooda cereyan eden Türk vutluğu askeri harekata bir ze-
ltalyan müzakerelerinin neticesi min olarak kullanmıyacağıni 
ne oiacakhr. Jurnal ve Jur ga- ve Bulgar tadilcilerinin Bulgar 
zetelerinin Roma mu'babirleri - Yugoslav paktının ela jspat 
ltalyanın Türkiyeyi Sr>vyet Rus- ettiği gibi korkulacak bir şey 
yadan ayırmağa çalaşaca~ hu- olmadığı hususunda teminat 
susunda müttefik bulunmakta- verecektir. 
dırlar. Ovr gaıetesi Hitlerin son 

Jurnal gazetesi muhabiri nutkunda ltalyadan çok az 
bildiriyor: ehemmiyetle bahsetmiş olma-

Tam bir nikbinlik izhar eden sının Aras üzerinde bir tesir 
resmi mahafil bu müzakerele- uyandırdığını ve Türk baka· 
rin tek taraflı anlaşmalar sis- nında Italyanın sandığı kadar 
temi için yeni bir muzafferiyet kuvvetli olmadığı hissi uyanmış 
teşkil ettiği kanaatındadırlar. olduğunu yazmktadır. 
Diğer taraftan ltalyanın Sov- Anadolu Ajansının notu: 
yet emperyalizminin maksatla· Fransız gazetelerinden bir 
rına hizmet etmemesi şartiyle kısmı Aras - Ciano mülakatın-
Montrö mukavelenamesine iıti- dan bahsederken garip ve te-
rak ede v. t h . 1 k essüfe şayan tahrikata kapılı-

cegı a mın o unma - . 
tadır yorlar. Mılanoda Türkiye bari· 

· ciye vekiline Kont Ciano tara-
Jur gazetesi muhabiri, ltal-

yanın Sovyet aleyhtara siya- fından bu yolda teklifler yapıl-
mamış ve buna benzer hiçbir 

se.te Türkiyenio iltihakını te- görüşme vuku bulmamaıtar. 
mın etmek için çok çahşaca- Milino mülakatının dünkü 
ğ~nı ve Sovyet emperyalizmi-
nın maksatlarına yardım etme- tebliği çok açık gösterilen he-
meıi ıartile Montrö mukavele- def neticelerini değiştirme-
nameıine iıtirik edeceğini yaz- ğe ve Türkiye - Italya gö-
maktadır. rüşmelerine başka bir ma-

B hiyet vermeğe matuf olan bu 
u gazete lta]yanıo Türki- kabil neşriyat Ankara mahafi-

yeyi Kınm, Ukranya, Azerbay- linde hayretle karıılanmıştır. 
can ve Gürcistanla alikadar 
olmaya davet edeceğini ilave 
etmektedir. 

Nihayet Ita1yanın Balkan an
tantı devletlerine yakınlaşmaya 
teşebbüs edeceği ıı>ylenmekte
dir. 

ikamet mUsaadeal 
Varşova, 3 (A.A) - Litvan

ya milli komitesi başkan vekili 
Pol Karazijovun Lebistanda 
ikamet müsaadesinin untılma
sına karar verilmiştir. 

aahlte a --
tçltı.; ]gsJ!i;J 
Ağızda Bakla 
bmir gazeteleri son günler

de fıkra bolluğuna, fıkracı hü
cumuna uğradılar. Bu itin kı
demlisi Kemal Kamil ; yeni he
veskarların kalabahğını görün
ce u ne olur ? ne olmaz ? " ai· 
yerek ihtiyatı ( arasıra ) sütu
nuna çekilmekte buldu. 

Şimdi bir tar1'fdan korkunç 
başlıldı reklamlarla mamulahoı, 
bir taraf dan da "Y edigün,, de bia 
kendini m)skalla satıyor. 

• • • 
Baularımızda fıkracılık işti-

hası o kadar taşkın ki tek bir 
köşede, tek bir fıkracı olmağa 
kanmıyoruz. icabında bir ma
kasla kendimizden iki üç fık r;a

cı çıkardığımız oluyor.Sütunla
rımız dar gelince başka yerdede 
köşe tutuyoruz. Mevzu kıtlığın· 
dan şikayet edenlerin kulakları 
bu kalem şakırtılarından kim 
biJir ne kadar çınlıyor. 

Marifet de çorak çölde içe· 
cek su, barınacak ağaç bulmak 
değil mi? Pınar başında saye· 
!\ne sığınacak dalları babam 
da bulur. 

• • • 
Hepimizin ağzında bir bakla 

var. Onu çıkarmadan ıslat

mağa çalışıyoruz. Birisine ör
dek demek için yağmurdan 
bahsediyoruz. Gölden bile 
değil. 

Her fıkra; baklayı ağız

dan kullanmamak için sarfe
dilen emeğ\n, çekilen sıkıntı
nın ezasını taşıyor. 

Bakalım bu kalem gürültü
sünde bakla kimin ağzından 
çıkıp kimin önüne düşecek? ..• 

A. Murat Çınar 
••• 

Erzincan da 
Meyvacılığın ıslahı 

Erzinv.n 4 (A.A) - ç,ftçi~ 
lerin kalkmması ve Erzincan 
meyvacıhğının ıslahı ile dış pi
yasaya kuru meyva çıkarılması 
için Hasköyünde 222,352 metre 
murabbalık arazi Ziraat veka-

leti namına istimlak edilmiştir. 
Burada kayısı, erik, ceviz mey· 
va)arının üretilme ve kurutul
ması için bir örnek fidanlığı 

tesisine kış sonunda başlana
ca~ tır. 

Fırkalar 
Muvafakat etmedi 

Tokyo, 4 (A.A) - Siyasi 
fırkaların diyetin ihtiyari olarak 
talikine muvafakat etmedikle· 
rindcn yeni hükümet bugün 
imparatordan bu ayın onuna 
kadar tehirini talep etmiştir. 

Bunun üzerine bu yolda im
paratordan bir irade sadir ol
muş ve neşredilmiştir. 

Tevfik Rüştü Aras 
Milanodan ayrıldı 

Istanbul, 4 (Yeni Asır mu· 
habirinden) - Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Araa Milanodau 
hareket etmiştir. Dr. Aras yarın 
(bugün) sabah Belgrada varmıı 
bulunacaktır. 

FEVKALADE - PROGRAM - 2 FiLM 
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On binlerce figuranın iştiraki ve milyonlarca dolar sariile yapJlan büyük 1ilioı 

teş Kraliçesi 
Tamamen TÜRKÇE sözlü ve büyük mizansenli 

ERKEK HALA MM 

Lucjen Baroux'nun insanı kalıkahalara boğan enies konıedisi 

Seans saatleri : Her ün 3, 15 -



Sehlte 4 

Kamutay a müh. müzal<ereler 

Göçmenleri ter ·hleri 
için tedbirler 

Anavatana dönenler servetlerini 
beraberlerinde getirecektir 

Ankara, 4 (A.A) - Kamu
tay dün Refet Canıtezin baş
kanlığında toplanarak Sümer
bank kanunur.un 11 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 15 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun layıhası ile 
3ğretici ve teknik filimlerio 
gümrüksüz olarak memlekete 
sokulması hakkındaki kanun 
layihasını müzakere ve kabul 
etmiştir. 

iskan kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ait 
kanunun müzakeresi esnasında 
muhacirlerin beraberlerinde ge· 
örecekleri beş metre mikabı 
kerestenin gümrük resminden 
muaf tutulacakları hakkındaki 
kaydın daha ziyade genişletil
mesi suretiyle muhacirlerin ter· 
fihine imkan olup olmadığına 
dair ileri sürülen bir mütalaaya 
karşıhk olarak Sıhhat ve içti
mai muavenet vekili Refik 
Soydam şu izahatı vermiştir : 

- "Bizim yaptığımız tip ev· 
lere nazaran bir göçmen evinin 
kereste ihtiyacı 4.70 metre 
mikabıdır. Binaenaleyh göç
menlerin getirmelerini muvafık 
gördüğümüz mikdan beş metre 
mikabı olarak tahdit ettik. 

Kitapçı Hüsnü arkadaşımın 
söylediği gibi daha fa:ıla bıra
kılacak olursa sene olacak ki 
göçmenin getirdiği kereste be· 
nim istediğim ihtiyaçtan fazla 
olacaktır. Bir de göçmenlerin 
getireceği kereste daimi suret
te behemehal kendilerine ver
diğimiz evsaf ve ebatta ola
caktır. Bundan evvel yapılmış 

bir tecrübe vardır. 934 sene
sinde 544 metre mikabı kereste 
getirdiler. Bunları ancak bu 
sene Tekirdağında kuHanmak 
nasip oldu. Çünkü istediğimiz 
ebat ve evsafta olmadığı için 
biçkihaneye gönderilmek zaru· 
reti hasıl oldu. Bizim senevi 
kereste ihtiyacımız 52.500 - 53 
bin metre mikabına yakmdır. 
En ziyade ümit ettiğimiz Ro
manyadan gelecek göçmenlerin 
getirecekleri kerestedir. 

Geçenlerde huzurunuzda ka
bul olunan mukavelename mu
cibince oradan gelecek olan 
göçmenlerin satacaklan mu
sakkafata muk .. bil ellerine 
geçecek paranm ancak yüzde 
25 derecesinde kereste alabi
leceklerine dair bir hüküm 
vardır. Romanya bükümetinin 
de tasdik ettiği bu mukavele· 

name yakıuda mevkii meriyete 
girecektir. 

Sıhhiye vr.kili Refik Soydam 
diğer bir suale karşı da de
miştir ki: 

- Kanunun birinci madde· 
sinden istihdaf ettiğimiz gaye 
şudur: 

935 sene!inde getirdiğimiz 
bir mikdar vardır. 544 metre 
mikabı bu sene mübayaa etti
ğimi7 esbabı mucibede arze
dildiği gibi 15.000 metre mika-
bıdır. Bunları gümrük resmin
den istisna etmek istiyoruz. 

ikincisi muhacirlerin beşer 

metre mikabı kereste alıp ge· 
tirilmesi meselesidir. Bunu ken· 
dileri nakledecek değillerdir. 
Esasen memlekete getirilen 
muhacirlerin mevsim itibarile 
yerleri haznlandıktan sonra 
devlet vasıtasile, yahut kirala
lanan vasıtalarla ihraç istasyon• 
larına çıkarıp lizımgelen yere 
sevkederiz. Yani muhacirlerin 
bulunduklan yerlere böylece 
sevkıyat yapıyoruz.Bu beş met· 
re mikap hakkı muhacirlere 
verınekle en büyük maksadı
mız kendilerinin oradan ayrı· 
lırken mallarını keresteye tah
vil etmeleri içindir. Binaena
leyh buraya geldikten sonra 
bizim ihraç istasyonlarımızda 
biz keresteyi satın alacağız. 
Kendileri de mürettep olduk· 
Jarı iskan mmtakalarına gön· 
derilecektir. Bu, yine devletin 
işidir. Yaptığımız sırf kendi el· 
lerinde kalacak olan keresteyi 
memlekete sokmak ve kendileri 
ihraç istasyonlarımıza çıktıkları 
zaman bize yarayacak bir mal· 
zemenin de memlekete girme
sini temin meselesidir. Binaen
aleyh kalması muvafıktır. Bu 
i:ıahatı müteakip kanunun di· 
ğer maddeleri olduğu gibi 
kabul edilmiştir. 
Kamutayın bugünkü toplan

tısında müzakere ve kabul edilen 
maddeler arasmda Türk ceza ka
nununun meriyet mevkiine ko
nulması hakkmdaki kanunun 
bazı maddelerinde değişiklik
ler yapılmasma ait layihalar, 
Türkiye - Çekoslovakya, Tür
kiye - Yugoslavya ticaret mu
abedeleriyle Türk - Finlandiya 
arasındaki müoakit ticaret ve 
seyrisefain muahedesine mü· 
zeyyel itilafname ve munzam 
protokolun tasdiklerine ait 
kanun layihaları da bulunmak· 
ta idi. 

Kamutay cuma günü topla· 
nacaktır. 
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Gordor., ya;;adık Morg ::;n! diye ba~ırdı. Yanllmıyor

sam bu genç Roberttn ta kendisidir 

Bu düşünce ile kendini büs
bütün kaybetti. Gangester'er 
aavallıyı itei<aka yürülmeğe 

başladılar. Elektrikler hali yan
ınamışh, fakat artık sabah ya
~n!aştığı için or~<slık <:12 ._:ok 
ıeçilebi iyordu. 

* • • 
Bütün binadaki ışt~ :~rın !Jöy!c 

aJı'1enbire sönmesi, Gangester· 
Jtr arasında, büyük bir şaş
laohğa meydan vermişti. Şim· 
liye kadar - santraldan kesi
lıse müstesna - böyle bir hal 
lk defa vuku buluyordu. E'ek-

1 
lere bağh olan, otomatik terti
batlar da :Sekteye uğramışh .. 

1 

ı~organ bizzat oradan oraya ko
şarak, bunun sebebini an!amağa 
çalt;mış \'C r:ıuvaffak olamayın
ca, asabiyetle çalışma odasına 
çeltilmişti. Gordon da yanmda 
bu!urıuyordu ve neticeyi me
rakla beklemekte idiler. Bina
lan içine girmeğe cesaret eden 
bu iki meçhul şahıs kim ola
bilirdi ! 

Morgan hayret dolu bir ses
le : 

YENi ASIR 
•::w:z 

Mısır ve kapitülasyonlar 

sır, alakalı devletlere 
ir r nota verdi 

Bir ceza kanunu hazırlanacak 
Kahire, 4 ( A.A ) - Mısır 

hükümeti kapitülasyonlardan 

istifade etmekte olan devletler 
mümessillerine yeni bir nota 

tevdi etmiştir: Bu nota muh· 
telit intikal rejimine müteal
liktir. 

Notada bilhassa konsolosluk 
mahkemelerinin hukuki, ticari 
ve cezai salahiyetlerinin muh
telit mahkemelere devredilmesi 
teklif ve Mısırın bu mahkeme• 
ler için yeni bir ceza kanunu 
neşredeceği ilave olunmakta
dır. 

Amerikada bitaraflık hakkında 

_Bir· çok karar suretleri 
tetkik ediliyor 

Vaşington, 3 (AA) - Ame
rika siyasi mahfelJeri kongreye 
bitaraflık hakkmda verilen bir 
çok karar suretlerini tetkik 
etmektedirler. 

Haber verildiğine göre hü
kümetin tezi şudn:: 

Kongre kanunun meriyetini 
Cumhur başkanına bırakmalı
dır. Kanun silah, mühimmat 
ve harp malzemesi üzerine 
ambargoyu mecburi kılacaktır. 
Kanun Amerika banşmı teh
dit etmek teblükesini göstere
bilen dahili bir harpte de tat· 
bik edilecek ve muhariplere 
olan mali muameleler üzerine 

-
ambargo koyacakllr. 

Ham maddeler üzerine am
bargo konulmıyacak ve bun
ların ihracı da tahdit edilmiye
cektir. 

Kanun muhariplere ait eşya• 
nın Amerikan vapurlariyle 
naklini menetmek salahiyetini 
de Cumhur başkanına bıraka-
cak ve Amerika vatandaşlan
mn muhariplere ait gemilerle 
seyahatini menedecektir. 

Cumhur başkanı lüzum ol• 
duğu takdirde bazı memleket-
lere karşı ambargoyu Ame· 
rika devletleri arasında ihtilaf 
takdirinde büyük bir hareket 
serbestisi vermektedir. -· ... 

Arazi değiştirilmesi yapılmıyacakt!r 

Eden, muhakkak surette 
teminat veririm, dedi 

Londra, 4 (A.A)-Milletler Cemiyeti konseyi tarafından kuru· 
lan iptidai maddeler ile alakadar olarak herhangi bir arazi 
değiştirilmesi icra edilemiyeceğine dair teminat verip veremiye· 
ceği hakkında bugün Avam kamarasında sorulan suale Eden: 

- Muhakkak Eurette hminat verebiHm, demiştir. 
Hollanda ve Be:çikanın tamamiyeti mülkiyesini garanti eden 

muahedeye Alman hükümetinin muvafakati alınıp alınmıyacağı 
hakkındaki suale de Eden şu cevabı vermiştir: 

-Almanya ile garp komşuları arasındaki mukaveleye müstenit 
münasebetler garbi Avrupada yeni emniyet sisteminin tesisi 
hakkındaki müzakereler esnasında mevzuubahs olacakhr. Ve 
bu müzakerelerin hazırlanması hilen tetkik edilmektedir. 

Almanyanm müstemleke talebi hakkıbda hükümetin ne gibi 
tedbirler almak niyetinde olduğu hakkındaki suale de Eden şu 
cevabı vermiştir : 

Bu hususta 18 kAnunuevvelde yapbğım beyanata bugün 
ayrıca birşey ilave etmiyeceğim. 

Hukuki bir ihtilaf var 
Londra, 4 (A.A) - Adis-Abebadaki MISlr bankası ile ltalyae. \( 

bankası arasmda bir dava rüyet edilmektedir. ltalyan işgalinden 
evvel Mısır bankasında eski Habeş bankasma ait para mevdc
duab vardı. Şimdi Mısır bankası Habeş bankasınm kanuni bc.-
lefi olarak tanımadığı Italya n bankasına bu parayı vermek iste
Meme1' tedir. 

Mısır bankasının avukatı işgale bir fütuhat adı verilmiş ise de 
işgalin neMiUetler cemiyetinde ne de lngiltere tarafından tanınma· 
dıj!ını söylemiştir. 

hiç bir kimse buraya giremez. 
Cesaret meseleıi bertaraf; içe
riye ne şekilde girdiklerine şa
şıyorum. 58 inci katm 16 nu• 
maralı koridoruna kadar gel
sinler de kimse görm~sin .. 

Gordon da hayretl1;r içinde 
idi : 

- Evet, diye cevap verdi Ora-
ya gelinceye kadar yüzden fazla 
kapı ve geçit aşmak fazım dimek 
oluyor ki, geceleri vazife ba
şmda olanlar rahat bir uyku 
kestiriyor. 

Bu sözler üzerine Morgan, 
adeta çıldır:ıcakmış gibi oldu 
ve masasını yumruklayarak 
bağırdı: 

- Merak etme dostum, bü
tün bunların hesaplanm sora
cağım... Son zamanlarda ma
alesef adamlarımızda garip 
haller başgöstermeğe başladı .• 
Bunların içine senin de dahil 
olduğuna unutma ..• Berlin ote
lindeki vak' ayı hatırlıyorsun ya. 
Robert'Je, Hardi'yi elinizden 

h1· ~-"· ~. 

mak imkaın olmadı.. Halbuki 
onları bir ele geçirseydiniz ••• 

Bu sözler Ü%erine Gordon 
birıey söyJemeğe cesaret ede
miyerek sustu. 

Morgan sözü tekrar, öteki 
mese!eye çevirerek konuştu: 

- Feci azizim, çok feci. •• 
Aklıma <Syle fena ihtimaller 
geliyor ki .. içimizden biri mut· 
laka bize ihanet ediyor .• Yok~a 
yabancı iki kişi, 48 nci kata 
kadar nasıl çıkacak?. Bunu 
yapabilmek için binanın her 
tarafmı karış karı~ bilmek 
lazım ... 

Bu sırada R.oberti kapının 
önüne kadar getirmiş bulunu-
yorlardı. Adamlardan biri, içeri 
girerek vaziyeti Morgana bil
dirdi ve yakalanan gencin der
hal korşısma çıkarılması emrini 
aldı. 

Rorberti Morgamn odasma 
soktukları zaman ortalık iyice 
ağarmııtı. 

Gordon, bir çığlık kopar-
maktan kendini alamıyarak 

5 Şuoaı 1 

Japonyada 
Yeni hUkUmel siyasi 

profiramı 
1 1 

Günün :::··· 
••• ......... k .k .. 

::::::::: arı a tu 
Tokyo 3 (A.A) - Domei 

ajansı bildiriyor: 
Yeni kabine bu sabah saat 

10 da toplan1»ışbr. Kabine iki ' 
meclisten kendi arzulariyle ta
tile gitmelerini istemeğe, diyet 
roeclisine evvelce verilen muh
telif kanunlarla bütçenin geri 
almmasına ve bunların yerine 
başka kanunlarm verilmesine, 
kabjnenin istifası üzerine mün· 
bal kalan nazır muavinlerfoin 
yerlerine başkalarının ikame 
edilmemesine, yeni hükümetin 
siyasi proğramını az zamanda 
tesbit etmeğe ve kabinenin bir 
müddet her glin toplanmasına 
karar vermiştir. 

ikamet mUsaadesl 
Varşova 3 (A.A) - Litvan

ya milli komitesi başkan vekili 
Pol Karazijovun Lebistanda 
ikamet müsaadesinin uzahlma
masına karar verilmişdir. 

•••••••••••• 
Keresteler hakkında 
Hariçten mu9akkat kabul 

yolile ithal olunan keresteler
den kutu imali esnasında hu .. 

sule gelen fire tespitlerinin 
üzüm kutularında yüzde 25, 
incir kutularında yüzde 35 olur

sa kabul edilmesi iktısat ve
kaletile muhabere edilerek ka
bul edilmiştir. Keyfiyet güm
rükler umum müdürlüğünden 
şehrimizdeki alakadarlara bil
dirilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Istanbul radyosu 
Saat 
12,30-14 arasında plakla Türk 

musikisi, havoıdi!:, hafif 
musiki. 

18.30 Plakla dans musikisi 
19.30 Vedia Riza ve arkadaş· 

ları tarafından Türk mu
sikisi ve halk şarkıları 

20.30 Ömer Riza tarafından 
Arapça havadis 

20.45 Cemal Kamil ve arka
daşları tarafından Türk 
musikisi 

21.15 Stüdyo orkestrası 
22.10 Ajans ve borsa haberleri 
22.30 Plaklarla müntehap par· 

çalar 

Ankara Radyosu 
Saat 
12.30-13.30 Plaklarla Türk mu· 

sikisi, dahili, harici ha
berler, musiki. 

19 Makbule ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi 

19.30 Saat ayarı, Arapça ha
vadis. 

19.45 Servet ve arkadaşları ta
rafından Türk musikill 
ve halk şarkıları 

20.15 İngilizce ders 
20.45 Gazete hulanları,haberler 
21 Musiki 

- Yaşadık Morganl. Yanıl
mıyorsam, bu genç Robertin 
ta kendisidir. 

Morgan hayretle: 
- Ne, diye bağırdı. Robert 

mi? 
Gordon tekrar: 
- Evet. .• Evet, Robertin ti 

kendisi, diye cevap verdi ve 
sevincinden ne yapacağını şa
şırarak, yelek cebinden bir avuç 
sakız çıkarıp ağzına attı .. 

Morgan mevkufu yalnız hı· 

rakarak dışarı çıkmalarını ve 
13 ile 17 yi derhal çağırma• 

!arını söylerti. 
Birkaç dakika sonra ikisi de 

gelmiş bulunuyordu. içeri gir
dikleri zaman, Roberte dikkat 
etmemişlerdi. Selam vererek · 
emir beklediler. 

Patron: 
-Bu delikanlıyı tanıyor mu

sunuz? Diye sordu. 
ikisi de yeyecekmiş gibi Ro

berte dikkatle bakblar.. Hiç 
tanımaz olurlar mıydı?. 

Ama, havanın 
ardı bozuk! 

Erbain allahmsınarladık, 
di, hamsin selamüaleyka..t 

Hava oldukça yumuşadı. 
iki gündür ortalıkta sözlilD 
bir bahar çeşnisi var. 

Arabalarda, varillerde, 
vallarda, kucaklarda ağa 

seyrana çıktığım; sepeti 
tabJalarda, mendillerde Ç 

fidanlarının promönad yap 
görüyoruz. 

Amma havanın ardı bo 
Bunu düşünmüyorlar. Hele 

kar, lzmire bir poyraz, 
yine dondurma kutusuna !... 

• • Meydana çıkan, nazenıD 
başlıyan yalnız ağaçlar, fi 
lar, soğanlar mı? ... 

insanlardan da ne tava 
karpuza haklar var kL 
Zemheri zurafaları yanla 
halletmiş .•• Birceğizini gör 

Sırtta palto, başta kapela 
Saçlar muallakta, omudar 

kık, kırmızı kıravatın bir 
maşrıkta, bir ucu mağn 

Hele pantalonun paçalan. 
deklerin padişahı. Ayaklard 

çökelek bezi beyaz spor 
knrpinleri . 

Ya yürüyüşü, kolJann 
öne atıhrken öbürü ar 
fırlıyor.. Başı da bacı yatma 
gibi. 

Aynasızın böylesini ömr 
görmedimdi ..• 

- Kim bu? diye sordallle 

- Asri 1 Dediler. 
Önümde gidiyordu. Bird 

bire, Havai .. diye bağırdı. 

havaya hitap ediyor san 
Meğer ilerde giden, yine k 
gibi acaip bir kıyafette 
kadına sesleniyormuş .•• 

Durdular. Biri bonjur d 
öbürü de bonjur dedi, • 
anlıyacağıoız bon jurlaıblar• 

Ne konuşacaklarmı aıe 
ettim. Lakin durup diale 
imkanı yoktu. 

ilerlerken ofofun aftoza: 
- "Evet, monşer" de 

işittim. 

Gördünüz mü Türkçe f 
sızcasını? Malumya dili 
müennes müzekker yoktur. 
rifçi oğlu da kadma "ma 
diyeceği yere "monşer" i 
tmyordu. 

Bunun Elence ile kanıık 
daniska bir Türkçe Franııı 
vardır. Böylesine "Astodiy 
azizim monşer,, derler. Sil 
tersenin " tavanda ka 
bak!,, deyiniz. 

güzel bir tokat ziyafeti•• 
olmuşlar ve hatta maatl 
dan da mühim bir yek 
kesilmişti.. Bunun için, 
oteli vakasım hatırlad 
yilrekleri !ııılar ve birer k 
basmaktan kendilerini ala 
lardı .. 

Bu acının verdiği kin yf 

na sebep olan genci• 
karşılarında bulunmasınıll 
diği sevinçle, patronu• la 
runda olduklarım •aut 
ikisi de Roberte doğra 
dü ve yüzüne birer t 
aıkettiler. 13 yüksek ıeılC: 

- Vay kerata, diy 
Ulan kuş musun, sihirb•1 

sın, nesin? Bertin oteliPde, 
denbire ortadan sır olddd 
başımıza oertler açtı:J .• 

17 de: 
- Sökül paralım, eli 

Bizim maa,ıarm mak 
kısmını, sen ödeyecek~ 

Morgan bu sahneye 
gülmeğe başladı. Fa 
belli etmiyerek: 



panya a 
alagaya a 

h··c 
de e 

A ta yan ar Kadikse yeni 
Balear adalarında 

uvvet er gönderi ken 
tahaşşci e miş b un 

an 
yo 

Cebelüttarık, 4 
( Ô.R ) - Radio 
Ajansı bildiriyor: 
Cebelüttarık logiliz 
mabafili lspanyol 
milletçiJerinin de· ~~~~"':.::. •~•· 
nizden ve karadan 
Malagaya karşı hir· 
leşik bir hücum ha-
zırladık' arma emin· 
dırler. Sabah Ceuta 
ile Alcezirc arasın
da Almno filosunun 
\'e lspanyol asi filo· 
sunun büyük bir faaliyeti göze 
Çarpınıştır. Amiral Von Scher'io 
kumandasındaki Alman harp 
gemileri Almirante Alera, Ka
narye ve Balear adlı lspanyol 
asi kruvazörlerile birlikte bu 
mıntakada toplanmışlardır. 

Londra, 4 ( Ö.R ) - lngiliz 
mahafilinin istihbaratına göre, 
Kadiks lspanyol limanına yeni 
Ita!yan kıtaatı çıkarılın1ştır. 
Bunların mikdarı hakkında he
nüz malümat yoktar. Bazı dip· 
lonıasi mahafiliode rivayet edil· 
diğine göre, ispanyaya karşı 
takip edilecek hareket hak· 
lcında Alman ve ltalyan hükü
llletleri arasında ihtilaflar baş
göstermektedir. Hitler ispanya 
işinde açıkça ric'at etmek im
kanını gözönünde tutarken ve 
Yeni gönüllü sevkıyatından 
başka ispanyaya harp maJze" 
lllesi ihracını da men' e müte
mayil iken Mussolini General 
Franl<o lehinde daha ziyade 
ileriye gitmek arzusunda imiş. 

Londra, 4 (Ö.R) - ispan
yaya harp malzemesi sevkiya
hnı kontrol etmek için hazır
lanan kontrol planı hakkında 
şimdi daha geniş tafsilat mev
cuttur. Bu plana göre ademi 
müdahale komitesinde temsil 
edilen devletlerin bayrağını 
taşıyan gemiler ispanyaya gi
derken kontrol için muayyen 
bazı li."nanlara uğrıyacaklar 
ve burada hamulenin mahiye
tini kontrola salahiyeti olan 
bir memur alacaklardır. Ayni 
lllemur vapurun ispanya liman
larından birine muvasalatında 
hamulenin ihracını kontrol 
edecektir. Vapurların u~ramak 

Diye kızın itirazına meydan ı 
vermeden Fatihe doğru abl
dılar .. 
. . . . . . 

Ertesi gü::ıü akşama doğ-

ru saraydan kovulan Mabmu-

dun anas• ve karısı verilen 
keselerle evlerine döndük
leri zaman evin içinde Sa
rayın dilbe:r cariyesiyle Mah
mudu görüp hem sevinç, hem 
ha)ret, hem korku ile şaşırarak 
ne olduklarını bilemediler. 

Mchmut af al afal, anasına 
sarıfırken, karısı dik dik Me· 
nekşeye bakıyordu. IVIenekşe 
kız: 

~~~~~~~~~--~~~-.....---------. 

Malaga kapılannda sipt1ler 
Ve Malagadan bir göıünüş 

mecburiyetinde o!acakları li
manlar Mnrsilya,Brest, Şerburg, 
Cebelüttartk, Kagbari, Oran 
ve Ingiliz Şarki Afrikasmda 
bir limandır. Umumi harp es· 
nasında lugilizler bazı ticaret 
gemilerini bu limana sevk ve 
muayene ederlerdi. 

Paris, 4 ( Ö.R ) - Madrid 
müdafaa komitesi reisi general 
Miaha Paris Ajansı muhabiri· 
ne şu beyanatta bulunmuştur: 
Bazı gazetelerde bir Fransız 
limanına yakında muvasalat 
edeceğim bildirilmiştir. Fran
saya gidecek olan ben değil, 
lskenderiye konsolosluğuna ta
yin edilen oğlumdur. Bana ge
lince buradaki vazifemden asla 
kımıldamıyacnğtm. 

Paris 4 (Ö.R) - Sosyalist 
ve Radikal Sosyalist 20 kadar 
Fransıı mebusu Barselona va
sıl olmuşlar ve ahali tarafın
dan samimiyetle kabul edil· 
mişlerdir. 

KADIKS BOMBARDIMAN 
EDILDl 

Valfınsiya 4 (A.A) - Cum· 
huriyetçilerin tayyareleri Ca
dix yakıninde kain San F erun· 
da top fabrikalarını bombardı
man etmiştir. Bu tayyareler 
Bobadilla ve Grende tayyare 
meydanlarını da bombardıman 
etmişlerdir. 

Malaga cephesinde asilerin 
iki tayyaresi hükümetin iki avcı 
tayyaresi tarafından düşürül

müştür. 
Londra, 4 (A.A) - Gazete· 

lerin bir çoğu ltalyanlarJa Al
manların lspanyadald yeni faa
liyetleri hakkında uzun uza· 
dıya tafsilat vermektedirler. 

benzi açık haliyle ancak mırıl
danabiJmişti. F alcat Mahmud un 
karısı Menekşeyi ve Mahmudu 
evlerinde böyle yapayalnız gö
rünce kalbi çarpmağa, beyni 
uğuldamağa, kabaran sinirlerini 
zaptetmeğe başlamış, nihayet 
dayanamıyarak , Mahmudun 
anasına sarılmasının arkasından 
kocasına sokulup: 

- Bu ne kepazelik Mahmut! 
Diye haykırmış, atılmış ve 

koşup Menekşe kızııı saçların· 
dan tutarak bir hamlede yere 
çnlm şh. Mahmudun karısı yere 
yıktığı Menekşenin başına ge
çerek, alabildiğine başına, gö· 
züne, sırtına, beline yumruk 
atıp sol eliyle tuttuğu ssç!arını 

Times gazetesinin Cebelüt
tank muhabiri Canries Baleares 
ve Almirante Cervera adındaki 
lspanyol asileri elinde bulunan 
ilç kruvazörün Algesirase ge!
miş olduğunu bildirmektedir. 
Aynı muhabir general Guiep 

de Lano'nun Grafsvon Sppe 
adındaki Alman kruvazöründe 
bulunmakta olduğunu bana 
söylediler, diyor. 

Cebelüttarıkta bazı kimseler 
Gaarf Fon Spee ve Kolnaiik· 
daki Alman harp gemilerinin 
asi fılosunun Malagaya lrnrşı 
yapmış olduğu taarruzda bu 
filoya refakat etmiş olduğunu 

beyan etmekt~dirler. 
Navs Cbronicle gazetesi 

resmi lngiliz mahafilinin ltnl
yanların yeniden ispanyaya 
asker çıkarmış olduklarını yaz· 
maktadır. 

İtalyanın teldif edilen kon· 
trol planı meriyet mevkiine 
konulmadan evvel general 
Frankoya takviye kuvvetleri 
göndermek arzusunda bulun· 
doğu zannolunmaktadır • Bu 
gazete sık sık Alman tayya· 
relerinin garba doğru gitmek· 
te olduğunu müşahede eyle· 
mekte olduklarım ilave etmek· 
tedir. 

Cahrleroi 4 (A.A) - Hol· 
landadan ispanyaya gitmekte 
olan 6 kamyon ve 4 seyyar has· 
tane Fransız hududunda dur· 
durulmuştur. Bazı 1 anunsuz· 
luk!ar müşahede edilmiş oldu· 
ğundnn kafilenin yoluna devam 
etmesine müsaade edilmemiş· 
tir. 

Paris 4 (Ö.R) - ispanyada 
dahili harp şiddetlenmiştir· 

- Seni kaltak seni! Seni fa· 
hişe senif Seni kepaze seni! 
Benim kocamı kandır ha! Mah· 
mudu kandır ha! Seni şıllık 
seni! Zaten Mabmudun da yü· 
züne bakasım gelmiyor, seni 
fettan seni! 

Diye veriştirdi küfürü, veriş· 
tirdi yumruğu, onun bu galc· 
yanı arasında Menekşeyi kur· 
tarmağa koşan Mahmut, karı· 
sının omuzunu tutarak: 

- Çekil! bırak! 
Diye bağırınca, Mabmudun 

karısı, Menelcşe kızı bıraktı 
amma kocasının suratına iki 
eliyle ve 1<endini bütün hızla 
vererek ç..ift bir tokat atll .. 

- Al kaltağını! hain herifi 
Sarayda yapmadığın kepazelik 
kalmadı, hevesin için lcart bir 
kocakarının lcoynunda haftala
rın, ayların geç.ti. Tüh sanal 
Tüh sana, benim karnımda se
nin çocuğun yaşıyor, daha lrnç 
günlük, kaç aylık karıkocayıt, 
tüh! sana herif! Bizi Saraya 

Frankonun kıt'aları sabah 7 
de Malagaya hücum etmişlerdir 
Karye kruvazörü dahil olduğu 
halde bütün asi lspanyol harp 
gemileri sabah 5-15 de Alce· 
ıireden Malagaya karşı 
hareket etmişlerdir kara· 
dan , denizden 1 havadan 
yapılacak harekatı idare eden 
general de Llano bu kruvazör
dedir. Malaga etrafındaki köy
lerde asi kumandanlığı otobüs, 
kamyon, otomobil gibi bütün 
münakale vasıtalarını asker ve 
sıhhiye teşkilatının nakli için 
musadere etmiştir. 

Cumhuriyetçiler limanın mü
dafaasını takviye ~ttiklerini 

bildiriyorlar. Cumhuriyet tay
yareleri Asbella nasyonalist 
hatlarını bombardıman etmiş
lerdir. Asilerin hücumları püs
kürtülmüştür. 

Londra, 4 (Ö.R) - Cum
huriyet tayyarelerinin Royal 
Hool Iogiliz zırhlısına karşı 
yaptıkları hücum dolayısile 
Valansia hükümeti tarz.iye ver
miş ve bir tahkikat açtığını 
bildirmiştir. 

Londra 4 (Ö.R) - Ademi 
müdahale komitesi tarafından 

aza devletlere kontrol meselesi 
hakkında gönderilen sual lis· 
tesine Ingilterenin cevabı bu
gün Lord Plymouth tarafından 
verilecektir. Komite bütün dev
letlerin ademi müdahaleyi kon
trol sistemine ve bunun tatbiki 
için lüz.umlu tedbirlere iştirakini 
istemektedir. 

Madrid, 4 ( Ö.R ) - Mala
gadan bildirildiğine göre, ge
çen gece bir naayonalist tah
telbahri sahilden iki mil me-

- Suss ! 
- Susmıyacağım, bizi sara-

ya aldırdın, haftada bir beş 
dakika sarhoş yüzünü görü
yordum ... 

Mahmudun anası : 
- Kızım! Kızım f 
Diye Mahmudun karısını ok

şarhen kaharmış kadın, kayna
nasının eline bir şamar vurup: 

- Sen de sus ! Sen de be
nimle bir kahır çektin, sus ta 
zehrimi dökevim! E! Mahmut! 
içtin, •... tin bizi unuttun, son
ra da Kösem Sultana şu kah
peyi tercih edip onunla beraber 
kaçbn, zaten içimde kan dolu 
idi. 

Mahmut fena halde kızmıştı, 
Menekşe kız, ortada lime lime 
kopup dağılan saçlarına baka
rak bir köşeye büzülüp ağla· 
mağa koyulmuştu. Mahmudun 
karısı son sözünün arlrnsmdnn: 

- Seni çok sevmiştim. Seni 
canımdan fozla sevmiştim, Al· 
laha güveneyim derken sana 

üvcndim he sini 

Lübnan mebusan meclisi 

Ah ah hükümetine 
itimadını bildirdi •. 

1 ubnall lziikümeti eıkfim 
P yrut, 1 (A.A) - Ha\•as sinin tekrar teessüsünün Fransa 

Ajansından: ile Lübnan arasında siyasi ve 
Lübnan meclisi Ahdab hükü- manevi yeni rabıtalar ihdas et-

metine 12 reye karşı 13 reyle tiğini ve bu rabıtaların iki 
itimat etmiştir. Kabine Frausız - , memleketi bağhyan tarihi bü-
Lüf-'l .. 1 muahedesi hükümlerini yük dostluğu takviye edeceğini 
muahedcnin tasdikinden nonra ve ebedileştireceğini bildirmiş 
tntbik edecektir. ve bütün Lübmın milleti Fran-

Ahdab heyanatında 13-11- sız dostluğuna sadık bulunmak-
1936 muahedesiyle kanunu esa- tadır, demiştir. 

... oo-m 

Almanyanın büyüyüp büyümeme
sinde Ingiliz kabinesi ikiye ayrıldı 

Londra, 4 ( Ö.R) - " Morning Post ., müstemlekeler mese· 
lesi hakkında Von Ribbentrop tarafından yapılacak teşebbüsün 
bir tesir yapmasını şüpheli gfü·üyor. Almanyanın Avrupa bari· 
cinde büyümesinin temenniye şayan olup olmadığı meselesinde 
lngiliz kabinesi eridim ikiye ayrılmıştır. Hitlerin nutku bu ayrı· 
lığı azaltmak için müessir olmamıştır. 26 şubat kahramanlar 
bayramı dolayısile söyliyeceği nutukta Hitlerin alakadar devlet
leri eski Alman müstemfekelerini iade hususunda kararlarını 
bildirmeğe davet edeceği sanılıyor. Fakat o vakte kadar lngiliz 
başvekili Baldvin Avam Kamarasında bu mesele hakkında be
yanatla bulunmuş olacaktır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
safede su yüzüne çıknrak Al- enkazı kaldırmağa başlamış-

meria ve Malaga arasında sa- lardır. 
bili bombardıman etmiştir. Bu Cebelüttarık, 4 ( A. A ) -
bombardımanın hedefi yolları Royter ajansı muhabirinden: 
ve köprüleri tahrip ederek Asilerin Malaga üzerine 
Malagayı tamamile tecrit et- yaptıkları soo taarruz bu sabah 
mektir. Bu da nasyonalistJcrin MarbeJlada başlamıştır. Cebe-
Malagaya karşı büyük bir lüttarık havalisinde bütün asi 
hücuma girişmek niyetinde lrnvvetlerin Malaga cephesine 
olduklarını gösteriyor. nakli otomobiller için bu sabah 

Madrid 4 (Ö.R) _ Üniver- erken.den musadere edilmiştir. 
site mahallesinde Cumhuriyet- A'Avıla,b'ld4 .. (A.A) - Havas 

1 k b. h I 1ansı 1 myor: 
çiler par ~ .. _ır ~re <~tle . De: ispanyada muhtelif milli par· 
f~ma e~s~ı!usül ya ~nlın d~kı a~ı tilerin birleştirilmesi lehinde 
sıperlerını ışga etmış er ır.Ası- bir hareket başlamıştır. Ge-
lerin 4 mukabil taarruzu neti- neral Fıankonun Frankist is-
cesiz kalmış ve siperler geri mini taşıyacak olan bir partinin 
alınamamışbr. Cumhuriyetçiler başına geçmesi beklenmekte· 
tarafından bu siperlerin işgali dir. Fakat general diktatör 
se~v~ülc~yş bakımından çok olmak istemediğinden taraftar-
muhımddır. 

4 
(A A) H Jarının müfrit arzularını yerine 

Tole o, . - avas t' • h ld" · b b" · d ge ırmemesı mu teme ır. 
a1ansı mu a ırın en: . . Bilbao 4 (A.A) - Müdafaa 

General Franko en ıyı lspan· komitesinin tebliği: 
yol teknisiyenlerinin idaresi Eibar bölgesinde kıtaatımız 
altında Alkazarın yeniden inşa parlak bir hareket yapmağn 
edilmesine karar vermiştir. muvaffak olarak asilerin elinde 
Dünden itibaren hükümet esir- bulunan beş çiftliği ele geçir· 
lerinden mürekkep gruplar bi· mişler ve derin bir istikşaf 
nanın içindeki ve etrafındald hareketi yapmışlardır. 

utanmaz Mahmut, utanmaz he
ri ! Al sana bir Jiinet şamarı 

dahal 

Diye vücudunun olanca ağır
lığıyle, iki elini açıp Mabmu-

dun suratına dehşetli bir tokat 
indirdi ve Mahmut burnundan 

lrnnlar akarak yıkılırken o da 
yıkıldı, fakat Mahmut birden-

bire kallup, anasının mUdaha
Jesini din!emeden, yere yılulan 
karısının üstüne çıktı: 

- Be, be asi ! Be mel'un 
kadın •• 

Haykırmalariyle, beline, ba
şına, boş böğrüne verdi tek

meyi, o kadar hızlandı ki zıp
layıp zıplayıp tepiyordu. Zavallı 

kadın uzandığı yerden, ilk tek- 1 

meyi yerken : 

- Amanallah 1 Amanallah ! 
I' atil, rezil herif, amanallnh 
çoculı: lrnlili, karı katili .. 

Feryadını salmış, Mabmudun 

tekmeleri altında, bumundaıı, 

ağzından ve rahminden kan fı -

lurtarak zayıf iniltiler orasında 
canını Allaha ısmarlamıştı.Mab
mudun anası iki elini başma 
verip bir tarafa kendini attı, 

bu korkunç sahneyi seyretmek 
istemedi, köşenin bir tarafına 
büzülen Menekşe kız saçının 
yolunması, kendisinin tahkiri 
intikamını, ağlamasını keserek 
seyrediyordu. 

Mahmudun gözleri kançana· 
ğına dönmüş ve patlamıştı. 
Ölen karısının sırtına hala tek· 
me atarken bir aralık Menekşe 
kız yavaşça : 

- Mahmut brak 1 Öldü 1 
Diyebildi amma, Mahmuda 

delilık gelmiş, etrafını tanımaz 
olmuştu : 

- Öldü mü? 
Dedi. 
- Öldüyse sen de öl 1 Hoş

lnndınmı onun ölümünden a r 
S rayın fahişesi l Sarayın' lrn· 
pır.mı bııııa nçnrl<en bir yanak 
sıklmrım dediğin kapıcı ile 
lt'mbilir neler yaptın 1 E? 



Dr.ARAS VE KONT CİANO BEYANATTA BULUNDULAR 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Aras gazeteci ere • • Büyük 
vazifesini ·· s • • • • 

-Baştaıa/ı bilinci sahiJede-
Roma 4 (Hususi) - Tevfik 

Rüştü Aras Ankaranın ltalyaya 
karşı eyi tt!mayüllerini kayd
ettikten sonra Milanoda ika
metinden ve gördüğü eyi ka
bulden çok memnun kaldığını 
ve Kont Cianoyu tanımak 
fırsatını bulduğu için mesut 
olduğunu bildirmiştir. 

ltalyan gazeteleri Tevfik 
Rüştü Aras - Kont Ciano mü· 
Jakatının verdiği mesut neti
ce~er ve Türkiye hariciye ve· 
kilinin beyanatı münasebetiyle 
uzun tefsirlerde bulunuyorlar. 
Gazeteler Tevfik Rüştü Ara
sın bu beyanatta 1928 Türk, 
ltaly;m muahedesinden bah
settiğini ve bu muahedenin 
hala hüküm mevkiinde oldu
ğunu hatırlatarak şunları ilave 
ediyorlar: 

928 ANLAŞMASI 
Bu muahedeye göre her iki 

taraf ekonomik ve siyas! an
laşmaya girmeyi kabul ve ta
ahhüt etmişler, iki taraf tan bi
risi hücuma uğrarsa diğer ta
rafın bitaraf kalacağını tasrih 
etmişler ve diplomasi yoluyla 
hal edilemiyen ihtilafların ha· 
kem vasıtasiyle halli esasını 
kabul etmişlerdir. 

TÜRKIYEYE KARŞI DEGIL 
14 Popolo d'ltalia,. iki df:vletin 

prki Akdenizde karşılıklı mev
kileri hakkında .şunları yazıyor: 
Roma Akdeuizde statükonun 
muhafazasını ister. Türkiyenin 
kendine ait olan hakları rededi
lemez. ltalyanın on iki adalar
da aldığı tedbirler Türkiyeye 

1 

karşı değildir. Bunlar münaka
Jatın emniyetini temin eden 
bir müdafaa sistemine dahil
dirler. imparatorluk halindeki 
devletlerin münakalelerioi ve 
iaşe ihtiyaçlarını temin için 
ıevkuJceyş bir ihtiyaç olan de
niz hareket üsleri vardır. Ital
yanın da on iki adalardaki 
deniz üssü Türkiyenin uıenfe
atlerine muhalif değildir. Diğer 
devletlerin şarkta kara üsleri 
de vardır. ltalyanm ancak bir 
deniz üssü vardır ve bunun 
rolü münhasıran denize aittir. 
Ankara ve Roma aralarında 
ancak karşılıklı emniyet hava
sına yer olduğunu kabul ~tmiş· 
lerdir. 

Bununla beraber ecnebi ga· 
zeteleri Italyanın Montrö mu
kave!\ ı':ıe iştirakini bildirmekle 
acele etmişlerdir, 

BiR MÜTALAA 
14Messageron gazetesi bu hu

su ıta diplomasi yoliyle müza-

kere başladığını, ltalyanın me
selenin her tarafını tetkikten 
sonra mukaveleye iştirak ede
bileceğini yazıyor. llave ediyor: 

"Gerçi ltalya BoJşevik harp 
gemilerinin Istanbul ve Çanak
kale boğazlarmdan geçerek 

Akdenize inmelerine razı ola
mazsa da bu nokta da Italy~
nın menfaati Türkiyenin men
faatine de uymaktır.,, 

ACABA 
Bu gazeteler şu çok garip 

ve hakikate aykırı mütalaayı 
da ilave etmektedir: 

"Türkiye çarlık Rusyanın 
Osmanlı imparatorluğunu par
çalamağa çok sebep olduğunu 
ve Bolşevik emperyalizminin de 
çarhk emperyalizmi ile ayni 
gayeyi takibederek Marmara 
ve Akdeniz sahillerinde yerleş
mek istediğini bilmemezlikten 
~elemez!,, 

KONT CIANONUN 
BEYANATI 

lstanbuJ, 4 ( Yeni Asır Mu
habirinden ) - Italya hariciye: 
nazırı kont Ciano beyanatında 
şunları söylemiştir : 

- " ltalyada Türk milletine 
karşı daima mevcut olan sem
pati ve dostluk hislerinin ne 
kadar kuvvetli olduğunu muh
terem Tevfik Rüştü Aras biz
zat görmektedir. Bu dostluk 
Akdenizde, bilhassa garbi Ak
denizde sulhün muhafazası için 
elzemdir . ,, 

Roma 4 (Ö.R) - Çek mat· 
buatı Milano mülakatının bey
nelmilel münasebetlere daha 
ziyade vuzuh vermeğe yarıya

cağını kaydediyorlar. Leh ga
zeteleri de mülakatın çok bü
yük bir ehemmiyeti olduğunu 
ve Türkiye ile ltalya arasında
ki !'lamimi münasebetler yo
lunda bir merhale teşkil etti
ğini yazıyorlar. 

ANKARA • ROMA 
ANLAŞMASI 

Berlin, 4 (Hususi) - Alman 
gazeteleri ltaJyan - Türk mü
lakatının ehemmiyetini kayde
derken Lozan ve Montrö mua
hede ve mukaveleleri gibi bu 
mülakatın da Şark için hususi 

HiSSi, AŞK 
ROMANr 

-7-

Ümit dUşUncell dUşUncell ı(onu,ıu: Bir gUn, 
dedi. Bir genç kızın beni derinden 

derine meşgul edeceğini tahmin edemezdim. 

- Hayır .• 
- Gizlemiye ne hacet Se-

niha.. Ben açık konuşmasını is-

terim. Siz Necminin kardeşisi
niz amma.. Hakikat saklanıl

maz. Ben sizi seviyorum. Sev
diğim şuradan belli.. Sizi göreli 

beri huzurum kaçtı. Uyku yok, 
huzur yok.. hatta çok sevdi
ğim kitarama bile el sürmi
yorum. 

- Ümit, isterseniz dolaşalım 
biraz .. Kollejin çiftliğine kadar 
gideriz. Katil dereyi çok sev .. -
rim ben. 

- Ben de, ben de severim. 
Orası sevenlerin yeridir. 

Kızarmıştı çehreleri .• 

Katilderenin akıp giden su
larını seyre dalmışlardı. Ü mit, 
genç arkadaşına bir hikaye 
anlatıyordu : 

-- Tuhaftır sızın Necmi .. 
Doğrusu benden bile mahcup 
bir çocuktur. Necmi ve üç er
kek arkadaşı geçen pazar günü 
kollejin çiftliğinde toplanmışlar
dı. Hepsinin de 14 Şoz,,ları yan
larındaymış.. Necmiden başka 
bir kız da yalnızmış.. Yani 

bir ehemmiyeti olduğunu, Tür
kiye ve ltalya arasında siyasi 
ve ekonomik münasebetlerin 
memnuniyet verici bir safhaya 
girdiğini kaydediyorlar. 

"Frankfurter Zeitung,, Tür
kiye-Italya anlaşmasının bütün 
Balkanlar vaziyeti üzerinde 

müessir olacağım yazıyor. Ro· 
manın Londra ile uzlaşmasını 

şimdi Ankara ile uı:laşması ta
kip etmiştir. Bu hadise bilhassa 
Belgradda çok iyi karşılanmış· 
tır. 

Bu gazeteye göre Çekoslo
vakya ve Romanyanm tazyik-

lerine rağmen Yugoslavya Sov
yet Rusya ile bağlanmağa te
mayül göstermemektedir. Bul
garistanla akdettiği pakt ta 
bunu gösterir. 
TÜRKiYE ve YUGOSLAVYA 

Belgrad, 4 ( Yeni Asır ) -
Bütün gazeteler Dr. Aras-Kont 

Af ılanodan biı görünüş 

Ciano mülakatının mes'ut ne· 
ticelerini tahlille meşguldür. 
V reme gazetesi Akdeniz me
selesinin halli hakkında Mila· 
noda cereyan eden görü~me· 
lerle Yugoslavyanın da birinci 
derecede alakadar olduğunu 
yazıyor. 

Ro!lla, 4 ( Hususi ) - Cior· 
nale D'ltalia gazetesi ltalyanın 
Balkan memleketlerine Türkiye 
tarafından yaklaşmağı tercih 
etmesinin manasını tebarüz 
ettiriyor ve Türkiyenin kuvve
tinden, her sahadaki yenilmez
Jiğioden bahsediyor. 

BELGRADDA 
Belgrad, 4 (Yeni Asır) -

ltalyanın Be'grad elçisi baş ve 
dış bakanı Dr. Stoyadinoviçi 
ziyaretle Milano mülakatı hak
kında görüşmelerde bulunmuş· 
tur. Yugoslavya mahafilinin 
kanaati şudur ki ltalya, Akde· 
nizdeki vaziyetini ıslah için 
Türldyeye yaklaşmayı faydalı 

l>ulmuştur. Ancak şu da mu· 
nakkaktır ki, her şeyden önce 
sıkı sıkıya Balkıtn Antantına 

bağlı bir Türkiye hiçbir men
faat mukabilinde bu Antanta 
aykırı bir kararı kabul etmi
yecektir. Türkiyenin hüsnü ni
yet ve dürüstlü~ü, Avrupayı 

onlarınki yokmuş.. Arkadaşlar 

Necmiye takılmak istemişler. 
Hepsi de Şoz'Jariyle birer kö
şeye çekilmişler. 

- Şoz dediğin1z ne oluyor. 
- Şoz mu, şey •• Sweet He-

art (sevgili) 
- Bravo, güzel buluş, sonra? 
- Sonra. Necmi ile arka-

daşı yalnız kalınca sıkılmışlar. 
Bir müddet birbirlerinin yüz
lerine bakmışlar. Kızcağız Nec
miden daha cesaretli çıkmış: 

isterseniz gezelim biraz, demiş. 
Necmi, zeki çoçuk, galiba had
dinden fazla aptal görüneceği 
gelmiş .. Başını kaldırarak ağaç
ta asılı duran arka<Jaşlarının 

ceketlerini göstermiş: Nasıl 
olur, demiş .• Sonra bunları ça· 
Jarlar.. Necmi hoş çocuktur, 
doğrusu •• 

- Aman Ümit bey •.• Buna 
düpedüz aptallık derler.. De
mek kızcağız Necmiyi kandı
ramamış .• 

- Öyle gibi birşey ••• 
Bakıştılar .• 

sürprizlerle karşı karşıya bıra· 
kamaz. Karşımızda mert Türk 
milletini temsil eden dikkatli 
başlar vardır. 

HAY AL MAHSULÜNE 
BENZiYOR 

lstanbul, 4 (Yeni Asır ) -
Pariste çıkan Le Jurnal gaze
tesi, hakikatten ziyade hayal 
mahsulü gibi gelen bazı ha-

berler veriyor. Bu haberlere 
iııanmak lazımgelirse, ltalyan 
hariciye nazırı Türkiyeyi Bol
şevizm aleyhine çalışan devlet
ler arasına ilhak için Rüştü 

Aras üzerinde tesir yapmak 
istemiş.. Halta Türkiyenin Bo
ğazlardan Sovyet gemilerinin 
geçmesine mani olması teklif 
edilmiş imiş!.. 

Yeni Asır - Yalnız Parisli 
Le Jurnal gazetesi tarafından 

verilen bu manasız haberin ha
kikat olacağına inanmak saf-

dillik olur. Dış siyaseti dürüst 
elema!llar tarafından idare edi· 
len ltalyanın böyle bir teklifte 
bulunacağına ihtimal verilemez. 
Bu itibarla yukarıdaki haberin 
ihtiyat kaydiyle karşılanması 
icap eder. 

Paris, 4 ( Hususi ) - Gaze
teler Milano mülakatına büyük 
ehemmiyet veriyorlar. Milano 
mülakatında Fransız menafiini 
alakadar eden işlerin inceden 
inceye görüşüldüğü ileri sürü
lüyor. 

ALMAN GAZETELERiNE 
GÖRE 

Berlin, 4 (A.A) - Stafani 
ajansı muhabirinden: 

Alman gazeteleri Ciano -
Rüştü Aras mülakatına büyük 
bir dikkat ve ehemmiyet atfet
mektedir. Siyasi mahafile göre 
bu mülakat Habeşistan nizaın
dan sonra ltalyanın kabul et· 
miş olduğu siyasi battı hare· 
ketin mantıki bir neticesidir. 

Frankfurter Zeitung ltalya 
ile Balkan devletleri arasında 
o:evcut olan iyi münasebetler· 
den bahsetmekte ve lngiliz • 
ltalyan itilafının evvelce niza 
halinde bulunan iki hakim un
suru, yani logiliz ve ltalyan 
unsurlarını uzlaştırmak sure· 

M.C • • • 
mıye oııı 

ar · , edi f 
ı 

tiyle ltalyanın Akdenizdeki 1 
yeni vaziyetini tanımış oldu
ğunu ilave etmektedir. 

Bu gazete Balkan ve Tuna 
havzalarında ltalya ile Alman
ya arasında hiçbir rekabet 
alameti mevcut olmadığını ya-
zıyor. 

LEROS ÜSSÜ 
Milano, 3 (A.A) - Havas 

Ajansı bildiriyor: 
Ciano ve Tevfik Rüştü 

Aras arasındaki görüşmenin 

l(ont Cıyano 

ı 
mevzuu Italyanın Akdeniz sta
tükosuna daima müsait olan 
maksadı hak kında Türkiyeyi 
temin etmektedir. . 

Lerostaki Italyan üssü tnar
ruzi vaziyette tertip edilmiş 
ileri bir kale değil, lngilterenin 
Kıbrıstaki üssü gibi münhası-
ran Italyan gemilerinin müba
dele ve iaşelerini temine mah
sus bulunmaktadır. 

iki nazır teşriki mesainin 
siyasi şartlarını Türkiye tara
fından doğu Afrikası impara• 
torluğunun filen kabulü ve bir 
ticaret anlaşması akdi mesele
lerini tetkik edeceklerdir. 

Triyesteden hareket eden 
Italyan gemileri Türk limanla
riyle ve hatta boğazlardan ge
çerek Karadenizle mühim mik
tarda iş yapmaktadırlar. Bu 
menfaat ve münasebetlerin eş
kali Lugünkü görüşmede esas 
mevkii işgal edecektir. 

Bununla beraber ltalyan mat
bcatı birkaç sene evvel ltaJyan 
siyasetinin hakim unsuru olmuş 
olan Roma-Ankara, Ankara· 
Atina, Atina-Roma müsellesini 
hatırlatmaktadır ki bu neşriyat 
bu sisteme bir Roma-Belgrad 
anlaşması ile tamamlanmış ola
rak avdetine müstebat olmadı
ğını farzettirmektedir. 

Fakat bunun tahakkuku ltal
yanın Balkan paktı hakkında 
itimadaver olmıyan hattı hare-

k d 
' 

... tilıat' etini ta i P.tmesını ıs 

etmektedir. .. A 1 
SON MÜLAI< fJ 

Milano 4 (A.A) - Ste 
Ajansı bildiriyor : ,. 

Saat 17-de hükümet k0ki6 
ğında Türkiye hariciye ve of 
ve ltalya hariciye naziri kotar 
malarına yeniden başlaınıŞ • 
dır. Her iki bakana halk se:. 
pati tezahürleri izhar eyleıP 
dir. faııİ 

Roma 4 (A.A) - Ste 
Ajansı bildiriyor : o' 

Gazeteler Milano mülakatı 
0
• 

sayfalarında müteaddit s~toaf' 
lar tahsis etmekte ve yeoı t ~ 
silat vermektedirler. Mülak8 • 

d . . . t' t b - etti' erın samımıye ı e aruz 
rilmekte ve iki memleket .8~~ 
sında yeni işbirliğinin iyı 

0 
, 

hava içinde başlamış bu)uıt 11 

ğunu kaydeylemektedirler. lf 
Milano 4 (A.A) - An~do il' 

Ajansının hususi muhabirı b 
diriyor : bıl 

Hariciye vekili Dr. Aras Ci' 
sabah saat 10-30-da Kont ·~ 
ano ile vilayet konağında 1 

saat görüşmüştür. . 
Ö k·~ ğleyin Kont Ciano, ve ı . 

miz şerefine 75 kişilik bıt 
öğle ziyafeti vermiştir. ôğl~' 
den sonra hariciye vekilill11ı 
meçhul askere bir çelenk kof 
muştur. 

iki bar;ciye nazırı saat 17 t! 
tekrar buluşarak bir teb 1' 
neşretmişlerdir. Saat 1 de be; 
tediye dairesinde Dr. Ar~, 
ıerr:fine bir kabul resmi yaPd• 
mıştır. Bu akşam opera 
yine hariciye vekilimiz şerefi~: 
bir gala suvaresi verilecektı ' 
Hariciye vekilimiz yarın Mili' 
noyu terkedecektir. . ,. I• 

Mülakatlar çok samımı 0• 
kl' muştur. Halk her tarafta ve 

limizi büyük tezahüratla karşı• 
lıyordu. 

Milano, 4 (A.A) - Türkh'.~ 
hariciye vekili ve ltalya baf~j 
ciye nazmnın öğleden soorı\e 
mülakatı saat 18 de nihaye 
ermiştir. 

RESMİ TEBLIÔ 
Milano, 3 (A.A) - Anad0•11~ Ajansının hususi muhabiri bı 

diriyor: 
•• Dr. Aras Kont Ciano ar 

11 
smda yapılan görüşmelerd~ 

bl. v d'I ·ştıf. sonra şu te ıg neşre ı mı , 
ltalya hariciye nazırı ek~ee 

lans Kont Ciano ve Türkı~ 
vekili ekselans Dr. Te\I 
Rüştü Aras bugün Milanod.~ 
mülaki olmuşlar ve geniş b1

5 
fikir teatisi esnasına 30 MaY'. 
1928 tarihli ltalyan - Türk aı". 
ahedesi zihniyeti dahilinde J"; 
bakan, iki memleketi alaka • 

&I' 
eden muhtelif meselelerle ?~·J· 
mi mahiyetteki meselelerı 1 

Katil derenin suları, ses 1 
çıkarmadan uzaklara akıyordu. 
Taze otlar arasına atıldılar •• 
Ra~atça kon~şmuş olmak için .• 

miyen taraflar vardı. Mağrur 
konuşuyordunuz. Şayam hayret 
derecede pozör ve esrarengiz
diniz. 

hassa Boğazlar rejimi hakk10
: 

daki Montrö muahedenaaıe: 
ile iki memleketin şarki Akde j 

Umit konuştu: 
- Ben, dedi. Hislerimi giz

Iemiye lüzum görmem, Seniha .• 
Size rastlamam benin için tu
haf, anlatılması güç bir his 
kırgınlığına ve~ile oldu. Ben 
bir gün bir genç kıza bağlana
cağımı ümit etmiyordum. Bunun 
sebepleri çok ve uz.undur. Mu
hitimde rastladıklarım yalnız 
süslenmeği düşünen insanlardı. 
Fikre kıymet veren yoktu. Bu 
itibarla bir gün bir genç kızın 
beni, derinden derine meşgul 
edeceğini bekliyemezd!m. 

Size rastlamam l bende bek· 
lemediğim akisler bıraktı. Gö-
rünüşte kuvvetli değildiniz. 
Alakanızla beni hakikaten sa
racağınız tahmin edilemezdi. 
Bende bıraktığınız ilk intiba 
budur. Sonra:. düşündükçe ya
nıldığımı anladım.. Sizde, ta· 
nıdıklarımdan hicbirine ben.zP.· 

Gizliliklerinizi ö~renmiye özen· 
dim. Bakışınızdaki müphem 
manaya özendim. Konuşurken 
ifşa ettiğiniz emniyete özen-
dim. Keşki böyle bir kaprise 
kapılmasaydım. O zaman belki 
de böyle olmıyacaktı. 

Genç kız durgun ve düşün
celi sordu : 

- Bunu kendiniz için bir 
kayıp sayıyorsunuz galiba? 

- Muhakkak ki kayıptır. 
Ben, yakın zamanlara kadar 
bir kız için çok başka türlü 
konuşabilirdim. Emniyet ver-
miyen bir çift hulyalı bakışın, 
kuvvetli bir erkeği' samimiyetle 
kendisine bağlayacağına inan
mazdım. Aşk mektubu yazmak 
için vakıt kaybeden arkadaş
larıma acırdım. Şimdi .• Bana da 
acıyanlar bulunabilir. 

- Bir dönüş tecrübesinde 
bulunsaydınız .• 

nizdeki mütekabil vaziyeti~~ 
ile alakadar meseleleri tetkJ 

eylemişlerdir. , it 
Bu dostane tetkik ve fı1' , 

taatisi ltalya ile Türkiye ar•, 
sında münaziünfih hiçbir ~:t 
sele olmadığı ve iki memle 
mlinasebetlt:rinde ancak ınO~:: 
kabil itimat hisleri mevcut 
lunabileceğini sarih surette it' 
pat etmiştir. ., 

ltalyan-Türk münasebet11~, 
nin menfaati bakımından ol ısıi 
ğu gibi ayni zamanda UO'J~ 11e 
surette sulh ve istikrar leh1 te 
harekette bulunmak maksndi~si 
iki hükümetin teşriki ınesn·1'i 
hakkındaki azmi ve bu teŞ~e' 
mesainin faydaları da ınüşa 
d~ edilmiştir. , 

B k l 'k. b . . e ıı•. u ma sata ı ı arıcıy tiS' 
zm icra ettikleri fikir taa 0, 
neticelerini pratik sabada ~e· 
essir kılmak üzere iki ~eın0,. 
ket diploma~ik lıeyetl~rı Pbll' 

mal yolu ile temas balınde d' 
lunmakta devam bususu0 

mutabık kalmıslardır. 
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Yazan: Avni UI say 

Bu mastarları tahlil edersek: 
Da+an+ız+ım+ak ve ta 

+an+ım + ak hecelerini bulu
ruz. " im+ak lar mas-

" larlık edata ve iş iştirak hecesi 
olduğuna göre, asJıkelime olarak 
11

tan,, ve " dan ,, sözleri kalır. 
Bunlar gerek şekil, gerek fe
him bakımından biri diğerine 
çok benziyen iki kelimedir. 
Fıil mayası olarak taşıdıkları 
müşterek ök kelimesinde de 
" an 11 salımlı sözüdür. " An " 
hecesi Türkçede tam mana ta
şıyan ve iç varhkta ilgi ifade 
eden bir ilk fehimdir. Bununla 
" anmak 11 mastarıoı yaparız 
ve onunla hafızamızda bir mef· 
hum yaşatmz. Bir mefhumu 
hafızada yaşatmak, bir ilgi 
hasıl etmektir. ilgiye şekil ver· 
mek içinse ana maddenin vü
cubi vasıflarını taşıyan bir 
harf ile hecelenmiş bir 
sezim katmak lazımgelir. Bu 
hece ise mesela : 

" Da 11 yahut " ta ,, olabilir 
Bu iki hece arasında asıl ba
kımından değil, derece bakı
mından fark vardır. Bu fark, 
" danışmak ,, ve " tanışmak 11 

kelimeleri ile açıkça sezeriz. 
Birincisinde, hafızamızla ilgi
lendiğimiz mefhumun kıvam 
bulamamış bir şekilde olduğu· 
nu, ikincisinde, onu tayin ede· 
cek surette ve tammıyacak 
halde şekil verdiğimizi görmüş 
ofuruz. Bu ise " ilm ,, hasıl et· 
inek demektir. 

F arsçanıo "alim,, manasına 
gelen "dana,. kelimesi de, 
Türkçenin bir ismi mevsufun· 
dan başka birşey değildir. 
Türkçe: emrihazır müfret mu• 
hatap şekli olan "tanı,, keli
mesi "tamğ,, şekli ile mef'ul
lik taşıyan bir ismi mevsuf 
olur. Bunu tanınmış veya tanıl· 
mış suretinde ifade ettiğimiz 
İçin bugün mehcur tutmakta
yız. Bunun faillik taşıyan ismi· 
mevsuf şekli ise "tanağ,, dır. 
işte faresinin "dana,, kelimesi 
bu "tanağ,, dan çıkmıştır. ·"t,, 
"d., ife tebndül ettikten sonra 
"a., ya mcd verilmiş ve bu 
med dolayısıyle sondaki "ğ" 
mahzuf olmuştur. Böylece ke-
lime "danağ,, iken "dana" 
şekline girmiştir. Faresinin 
"danişmend = allame,, keli· 
mesi de bu asıldan ve Türkçe-
. "D k . d nın: anışman,, elimesın en 
doğmuştur. 

DİL T ARIHINDEN BiR 
KATRE ve iLK DiL 

iNKILABI 
Dil demek - şüphe yok ki -

beşerin medeniyet tarihi de
mektir. 

insanların medeoiyette te
rakkisi beşer idrakinin kudret 
ve kemal derecesi ile 
~epsuten mütenasiptir. Beşer 
ıdrakinin kudret ve kemali için 
ilk miyar ise dildir. idrak ve 
ifade kabiliyetini en iyi şekilde 
ibraza müsait - mükemmel ve 
mazbut - bir dile sahip olan 
rnil!et en yüksek bir medeni
yetin de mümessilidir. 

Dünyada ilk medeniyeti ku
ran milletin, ilk teknik dile sa
hip millet o'musı icap edeceği 
zahirdir. ilk medeniyet devir
lerindeld dıllerin, ~•elime ser
veti ve gramer kaideleri bakı
mından çok geri ve ipthbi 
o 'acağmı tahminde aldanmayıL 
Fakat, ilk d illerin: harf, sezim 
ve feh im bakımından çok sarih 
\'e düzgün olması liizımge
leceğini de teyakkun ede
biliriz. Ayni zamanda, bu 
dıllerin doğrudan doğruya, 
tabiat kanunlarına bağlı ola
cağını ve beşer zekasından 

ı>elc az müteessir şekilde bu-

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

[ 
Uz m 

Çu. Alıcı 

226 Kurum 12 
220 Esnaf Bank 12 25 
167 S Gomel 11 75 
145 A inkişaf 14 50 
96 A R Üzümcü12 
96 Jiro ve Şü. 12 75 
62 Vitel ve Şii. 15 25 
51 K Taner 15 25 
47 H Alvoti 14 
42 Y 1 Talat 14 
31 M Z Ahmet 12 
19 S Emin 16 
13 D Arditi 14 50 
7 L Gala midi 1 S 25 

1222 Yekün 
403413 Eski yeki'ı:ı 
404635 Umumi yekun 

incir 
Fi at 

1 
Fi at 

17 50 
20 50 
13 25 
14 75 
13 75 
15 
16 
15 75 
16 
15 
12 
16 25 
14 50 
15 25 

Çu. Alıcı 

388 AH Nazlı 
120 Alyoti bi 

4 12~ 4 125 
5 5 

508 Yekun 
179621 Eski yekun 

Zahfre 
Çu. Cinsi Fia t 

1021 Buğday 6 25 6 5625 
720 ba. Pamuk 47 53 
93 Çam fıstık 47 55 

... A.Ç .. k ...... t~Ş~!~'kü;· 
Öteden beri çektiğim Emorait 

ve fıtıktan lzmir mem!eket 
hastanesinde ameliyat ve te· 
davi edildim. Ameliyatlarımı 
muvaffakıyetle başaran taba· 
betin yüksek uzuvlarından ha-

riciye şefi Dr. Operatör Bay Meh
met Nuri Arkan ile muavini 
Dr. Bay lbrahim Onalın, tedavi 
müddetince göstermiş olduk
ları ihtimama ve hasta arka
daşlara karşı olan alakadarla· 
rına hayran kaldım. Yurt sev· 
gisile gece gündüz vazifeleri 
başından ayrılmıyan bu kıy· 
metli doktorlarımızla hastalara 
pek müşfikane bakan hemşire 
bayan Halime ve Naciyeye 
teşekkür ve minnettarlığımı bil
diririm. 

Çal Ziraat Bankası muavini 
Bekir Öztürk 

362 (214) 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lunacağını da anlamak güç de
ğildir. 

Ancak devirlerin mururu, in
kılaplar vukuu ve beşer zekası 
üzerinde inkişaflar husulü iledir 
ki, dillerde yeni yeni birçok 
mefhumlar ve kaideler fodaı 
zarureti başgöstermiştir. Ve bu 
zaruretle dillere -başka başka 

sarf ve nabivlerle- biri diğe· 
rinden farklı şekiller vermek 
mecburiyeti belirmiştir. 

Harflarında, sezim ve fehim
lerindeki düzgünlük ve ipti
dailik sebebi ile Türkçe
nin ilk dil o!ması icap 
edeceğini bir çok deliller ile 
ve müspet bir halde anladık. 
Buna tarihi deliller de ilave 
edebiliriz : 

Bugün tarih ilmince bir ha: 
kikattir, ki düoyamn eo eskı 
medeniyeti Orta Asyada b=:ş
lamıştır. Türklerin; her tarafına 
yaptıkları akınlarla, bu mede· 
niyet - ve onunla beraber -
Türk dili de oradan yayılmış
tır. Bu akınlar; Çine, Ameri
kaya, Hinde, lraka, Anadolu
ya, bir ı,olla da Siberyaya, Av
rupa Rusyasına oradan Alman· 
ya, Fransaya, ve diğer bir kol
la da Yunanistan, Italya, Şima
li Afrikaya uzamış, taş dev
rinde bu:unan bir çok ka
v;mlcre tunç ve sonra demir 
dev:rlerini getirmiş ve onunla 
beraber teknik bir dilin sırla
rını öğretmiştir. 

Bu akınların dil üzerinde vü
cuda getirdiği tesirleri iki bü· 
yük bölüme ayırabiliriz: 

1 - N~mrudun saltanatına 
kadar o!an devir. 

la • 
ı e e 

<uvvet e ·nin zır ruvazörleri gibi mo örü 
aleleri olan taD < a a da Strazburg -

R.us harp fı'JJ')'aırleıi 

ve son harplerde ( Habeşistan ) tec- dünya ateşemiliterlcrine fakat bi lhassa 
rübe edilen bu yeni ölüm silahları ilk defa olara Rus manevralarında hıı-
hakkında Alman miralayı Dr. Döhne zır bulunan lngilizlere Rus ordusunun 
pekçok dikkate deR-er yazılar neş· yeni silahlar ve telmik vasıtal arı ile 
retmiştir. ' 1Deutsche Bergwerkeitung., da ne kadar sür'atli ve güç hücum hare-
intişar eden bu yazılara g6re, son sene- ketleri yapnbildiğini göstermek iste-
lerin askeri manevralarında esas, yabancı diler. Kuvvetli hücum esa~ına istinat eden 
topraklarda sür'atli askeri hareket ser- birkaç gün süren 50 şer 60 ~ar ki!omet-
bestisinin teminidir. Bu sürat ve hareket roluk ağır yürüyüşleri ve 150 mnkinalı 
serbestisini elde etmek için başvurulan tüfek ve 18 küçük top ile silahlanmış 
çareler bilbassa orduların makinalnştırıl- 1'200 kiş'lik bir ordunun paraşütler ile düş-

man hatlarının arkasına fini o1arak iniması olmuştur. Bu teşebbüslerin neticeleri 
henüz kat'i olarak tesbit edilmemiştir. La- şini misafir asltcrler hayret ile seyretmiş-
kin son zamanlarda yabancı memleket· lerdir. Ateşenıiliterlerin bulunduğu yere 
ferin askeri hareketleri esasında yeni si- pek yakm bir sahaya inen bu askerler 
liihlar ile yapılan tecrübeler cidden dik- düşman hatlarına sür'atle arlcadon hü-
kate değ-er bir kıymettedir. cum edebilmişlerdir. Büyük bir tecrübe ve 
SON FRANSIZ MANEVRALARINDA cesarete ihtiyaç gösteren bu manevralar 

Mesela son Fransız manevralarında pek misafir askerler üzerinde büyük bir tesir 
çok teknik harp vasıtaları kullanılmıştır. bırakmıştır. Maamafih bu şekildeki nskl!ri 
Şarki Fransada Zabern - Bitsch arasında hareketlerin hakiki kıymeti üzerinde he-
yapılacak olan bahar manevralnrından ııüz münakaşalar devam etmektedir. Fa-
vazgeçilmisse de buna mukabil Basses kat bu münalrnşalar hala bitmemiştir. 
Alpes departmanının dağlık arazisinde iNSANLARIN KlYMETI 
25000 kişilik bir ordu ve hnva kuvvet- Miralay Dr. Dühnc yeni harp teknik 
ferinin iştirak ettiği büyük J>ir manevra vasıtalarının ehemmiyetini takdir etmekle 
yapılmıştır. beraber istikbaldeki modern harplerin 

YETMiŞ TONLUK ! ~~KLAR neticesini yalnız teknik h5rilrn· !arının ta· 
Bu manevralarda bilhassa mo!orlu taburların yin edeceği iddiasını bulmıyor ve gelecek 
harekatı göze çarpıyordu. Bunlar ara- Fıa11sız ta11k/arı harplerde de zaferin yine milli müdafaa 
sında ve Üzerlerinde çifte ma· mayin atan silahlar kullandılar. arabasını da beraber alarak lrnvvetinin elbirliği ile barekc-
kineli tüfek ve ağır toplar bu· YENi HÜCUM SiLAHI yolun~ devam eder. tinden beklemelidir diyor.Mem· 
lunan ve 14 asker taşıyan yet· Bu yeni hücum silahı düş- AFRiKA HARBi leket müdafaasının silah, iktı-
mişer tonluk hücum taoklan man hatlarına yaklaşabilirken TECRÜBELERi 
müteharrik birer istihkam va- geçilmesi pek güç olan ltalyanın Afrika harbi tecrü- sat, kültür gibi üç müsavi lmv-
zifesi görüyorlardı. Deniz kuv· son 300 metreyi tehlükesizce veli arasında tekniğin mühim 

beterinden edilen diğer bir 
vetlerinin zırhlı kruvazörleri aşmağa yaramaktadır. Bu ma- bir rol oynıyacağına şüphe 
gibi bu tanklara da "Stras· nevralarda bundan başka bir istifade de yüksek dağlar köp· yoktur. Lakin teknik vasıtnları 
b "M t "V d 'bi d rüsüdür. Pek hafif bir çelikten k" 1. .. 1 • 1 'd ourg" e z,, er un,, gı e arabanın içinden idare ma ıne ı motor.en ya nız ı are 
isimler verilmişti. Bunlardan edilebilen ve 7 metreye kadar yapılan bu köprü müşkülat eden değil, ayni zamanda on-
başka 30 ar tonluk çok süralli ulaşan bir demir köprü taşıyan çekilmeden 20 metreye uzatıla- farın tesirlerine ruhi kuvveti 
"Hotchkis,, tanklarının da fev- hücum arabaları da kullanıl- bilmektedir. Böylece dar ve ile müdafaa edecek olan insan-
kalideliği göze çarpıyordu. mışbr. Bu sayede tanklar 6 derin vadileri kolayca aşmak ların kıymetini hiçbir :zaman 

ITAL YAN metrelik manialara kolaylıkla mümkün oluyor. Yine bu sa- azaltamıyacaktır. 
MANEVRALARINDA tırmanabilmektedirlcr. 

MotörJü, makinalı askerler DÖNME ARABASI 
ve daha birçok teknik har P Bu ağır motörlü arabaları 
vasıtalan Italyan manevralı· dağ yollarında lrn!ay çevire-
rında da mühim bir yer aldı· bilmek için motörlü ordulara 
lnr. Umumi harpten sonra mo- bir de küre mihveri üzerinde 
dern silahları ilk defa bir dönebilen müteharrik döame 
harpta tecrübe eden ltalya arabası ilave edi'miştir. Bunun 
oldu. Habeşistan seferinde bir üzerine çıkan herhangi bir 
çok tecrübeJer gören Italyan motörlü araba bir adam tara· 
piyade kıt'aları Apennin dağ- fından kolaylıkla 180 de-
ları manevrasında ilk defa rece çevrildilden soma is-
olarak 15 kilo ağırlığında ve tenilen istikamette yo!una 

D o yç e O r i y a n t b a n k 
J)l~L:.SJ>NEI~ BANK ŞUBESi 

z i 
.MliHld·.%1 : BEIU.JS 

Almanyada 17~ Şubt•sl ft1evcutlur 
::;tlllllll)O \"O J)ıtl)ftl "k<;t' 1 

16&,000,000 Hnylı~ınnı k 

Ttirkiyfluo ~nlıolerı: ISTA~BUL "o lZ!\llH 
1\1ıtHr,ln ~ulıclcrı: J{AfllHE vo ISI\ENl>EHJYE 

2 - Tebelbül elsineden son
raki devir. 4,5 santimetre kutrunda ve bir devam edebilir. Motörlü kıt'n-

Hor tiirlii hrınka ınuaıaclfiını ifa vo kahul eder 
c AJ"MANY 1\1>.ıl seyıılıat, iknmot, tahsil \ ' 6 

flhvf'n ~ernitlc UJ:OI TJUt!\1 ARK :ııılır. t 

- Bitmedi - nefer tarafından tasınılab:len lnrın son arabası bu dönme 



DiKKAT 
Telefon kılavuzu hakkında 

1937 yılı kılavuzunda bazı tasbihat yapıldığından sayın 
abonelerimizden bugiine kadar kılRvuz almış olanların el· 
lerindeki rebbe;leri şirko.!tteki müsahbah kılavuzlarla değiş· 
tirmeleri ilan olunur. Telefon Şir~eti 

5-6-7 (218) li
MEYVA TUZU 

~ 

En hoş meyva luıudur. Jnkıboıı def eder. Mide, bağırsak. 
karacigerden mütevellit rahatsııhkları önler. Hu.un kolaylaştırır. 

ln2ili:ı Kanzuk eczanesi Beyoglu - İstanbul 

~-Jatmazden evvel PERLOOENT dif 

macununu kullanmak surelile a~ızınızı 

. rıkamayı kendlnıze bir vazife biliniz. 

PERLODENı: kıyas kabul etmez bir 

muzaddı taaftOndOr. -·-,"J~ wz J.t:s~ -~~-~ "'~ ..... ~ ~·-
~ ~ ı,ıe ~tAM o4.i .;u.;r~~ .u~ ~~'4t.. 

'll11E:JL11 

A 5 , 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, tra~ sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız, Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa"! 
taşlar için bmirde Ga7.i Bulvarında 25 numarada umum acen· 
tetik Net'i Akyazılı ve .J, C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. :?24 Telefon 3465 

• 
lzmlr Beledlyeslnden: 
Beher metre murabbaı 150 

kuruştan bin üç lira elli kuruş 
bedeli muhammenle başkatip· 
likteki şartname veçhile 61 sa-
yılı adanın 669,00 metre mu· 
rabbamdaki 13,14 sayılı arsa-
ları 12-2-937 Cuma günü saat 
16 da açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için 76 li
ralık muvakkat teminat mak· 
buzu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

28, 2, 5, 9 286 (168) 
- Hava gazı fabrikası ocak· 

tarı için başkatiplikteki şart
namesine bağlı listede cins ve ' 
mikdarı yazılı kornü, ateş tuğ-

lası, kontrol kutusu, ateş top
rağı alınacaktır. Heyeti umu· 
miyesının muhammen bedeli 
yedi bin Uç yüz otuz bir lira 
yetmiş beş kuruştur. 26-1-1937 
tarihinden itibaren kırk beş 
gün müddetle kapalı zarflı 
eksiltmeye konulmuştur. Eksilt: 
me ~ünü 12·3-937 Cuma günü 
saat on altıdadır. iştirak için 
beş yüz elli liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile 2490 sa· 
yılı kanunun tarifi dairesinde 
hazırlanmış teklifler ihale günü 
saat on beşe kadar encümen 
reisliğine verilir. 

26 -30-5-20 263 (153) 
1 - 54 sayılı adanın 2 sa· 

yılı arsasının 8 metre ınurab· 
baındaki köşesi beher metre 
murabbaı 400 kuruştan 32 lira 

bedeli muham:nenle baş katip
likteki şartname veçhile 12-2-
937 cuma günü saat 16 da 
açık artırma ile ihale edilecek· 
tir. iştirak için üç liralık mu· 
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü· 
mene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
250 lrnruştan bin üçyüz otuz 
yedi lira ehi kuruş bedeli mu~ 
hammenle 61 sayılı adanın 
535,00 metre murabbaındaki 
30 sayılı arsasının satışı baş 
katiplikteki şartname veçhile 
16·2-937 salı günü saat 16 da 
açık artırma ile ihale edilecek· 
tir. iştirak için yüzbir liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya Banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

29-2-5-9 (171) 296 
1 - Beher metre murabbaı 

iki yüz yetmiş beş kuruştan 

bin ikiyüz el i dört lira mu
hammen bedelle 61 sayılı ada
nın 456,00 metre murabbaın· 
daki 9 seıyılı arsanın satışı 

başkatiplikteki şartname veç
hi le 19~2-937 Cuma günü saat 
16 da açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için doksan . 
dört liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
yüz elli kuruştan dörtyüz sek
sen Jira muhammen bedelle 
62 sayıfı adanın 320 metre 
murabbaındaki 23 sayılı arsa
sının satışı başkatiplikteki şart· 

name veçhile 19-2-937 Cuma 
günü saat 16 da açık artırma 
ile ihale edilecektir. iştirak için 
otuz altı liralık mu'lakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge-
linir. 2-5-9-13 321 (193) 

iLAN 
Keresteci Bilalzade bay Sab

ri ile alakalı bazı işlerim ol-

duğu ve batta kendisine birçok 
borcum bu.unduğu rivayetini 

c; '" --::;:;- ---.:;;;.=...::=-----
Ti re Ziraat Bankasından: 

öteden beriden işitmekte:yim. 

Bay Sabri ile bug üne kadar · 

hiçbir ticari muamelede bu
lunmadığımı ve kendisile ismen 
ve şahsen tanışmaktan başka 

bir alakam olmadığının muhte
rem gazetenizle ilanını rica 
ederim. 

Münhal Koop t!ratif muha'l"plı klerine zuhur eden taliplerin 13-
2-937 tarihinde saat 13 de Bankamız binasında icra 
edilecek imtihana aşağıdaki vesikalarile birlikte müracaatları i!an 
o1unur. 

1 - Me~ l!p şehadetnamesi 
2 - Sıhhat Raporu . · • 
3 - T ercümci haJ var:ıkası .. bon service,. 
4 - Askerlik vesikası. 355 (212) 263 [213) 

Mühendis mütealıit 
Vahit Akpak 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

l ..... J 1 
-~ ,. ~ • 

Tarafından mevsim dolay.taile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAll 
- - - - - - - .. 1 ZABIF ·--------VE UC-cJZ ı >UR. 

m=am@·E*O*RKK~vx~ızrtL1"172%znr~//PT.L:ZZZZZZZZZZ~ZY7ZL21 

Yeni yaptnacağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
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Birinci Kordonda 186 Numarada 

u ....... ı:liil ............ ~151121m ............... j • 
lzmir sulh hukuk hakimliğin· 

den: 
Hazine vekili adem Kora ta

rafından lzmirde Gaziler ma
hallesinin dönerli sokağında 
7-25 sayılı evde Sami aleyhine 
açılan ecrimisil davasından do· 
layı Sami namına tastir ve be
rayi tebliğ irsal kılınan dave• 
tiye varakasını bili tebliğ ia
de edilmiş ve ikametgahı meç· 
bul kalan müddeialeyhe mah· 
kemt;,ce ilanen tebligat ifasına 
karar verilmiş olduğundan mu· 
hakeme günü olan 15-2-937 ta· 
ribine müsadif Pazartesi günü 
saat 14 de mahkemede hazır 
bulunmas\ veya bir vekil gön
derilmesini mübeyyin işbu da· 
vetiye varakası ilanen tebliğ 
olunur. 367 (215) 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOOLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey· 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi : Köprü T apur iskelesi 
Berat aparbmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 
&< 

ftlıAk7.JGi!V""~~..2J~ 

Göz Hetimi e 
• 

MITAT OREL 
Adres - Beyler Numan 

:zade sokagı Ahenk mat· 
ya~ında. 

, Numara:23 
Telefon : 3434 

(229} 
r2JZT..z%ZT~'Ztt7Z'.LZLZ7 /A.,. 

lzmir Sulh Hukuk Hakimli
ğinden : 

Hazine vekiJi Adem Kora 
tarafından lzmirde Gaziler ma
hallesinin Dönerli sokaS?ında 
7-25 sayılı evde zabit Hamdi 
aleyhine açılan ecrimisil dava
sından dolayı Hamdi namına 
tastir ve berayi tebliğ irsal 
kılman davetiye varakasını bila 
tebliğ iade edilmiş ve ikamet· 
gahı meçhul kalan müddeia
leyhe mahkemece ilanen tebli-
gat ifasına karar verilmiş oldu
ğundan mahkeme günü olan 
15-2-937 tarihine müsadif pa· 
:zartesi gunü saat 14 de mah
kemede h&zır bulqn.nıası veya 
bir vekil gönderilmesini mü
'h"eyyin işbu clave'tiye varakası 
ilanen tebliğ olunur. 366 (216) , .. 

1 L AN 

5 kilodan 30 kiroya kadar 
Satış mahaYih Suluhan dvarmda 

Ôzödemişli mağazasına miiracaat: 

terazilerimiz gelmiştir .. 
50

j 
No. 28-9 Hurdavatçı Hu 

6-26 (172) 

lzmir liman işletme müdürlüğiill-
den~ 

Muhtelif cins ve miktarda 44 kalem eşya ile 434 parça b.;:~ 
eşya ve teferrüatı 8 Şubat 937 Pazartesi günü saat 14 te dl 
sanede pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin muayyen zaına0 
Alaybeyinde Tersanede bulunmalara ilan olunur. 

3-5 341 ı;?Y 

(DAİMLER - BENZ) M A z U T ·ıe 
arabaları Bir Teneke 

1 

Küçük kamyonet 140 kilometre yap1Y; 
Kısa şası kamyon 115 kilometre yapıY rJ 
Uzun şası kamyon 90 kilometre yap•Y tJ 
Koca kamyon 80 kilometre yapı~ 
7 kişilik binek 150 kilometre yap~' 

Rakiplerimize kanma, boş lafa inanma, tecrübeye gel, he5a 
bil, başka araba alma, emret katalog gönderelim... L 

Taksim bahçesi karşısı 25. Telgraf adresi: Dizel - lstanbU 
5-8-11-14 (219) ,;tttl 

c± 

Birinci mıntaka tapu sicil muhafıı' 
lığından: et 

Tar asça köyünün sarı orman mevkiinde kain şarkan Ab~ 
garben Hasan oğlu lsmail şimalen Ahmet ve cenuben kara ~' 
seyin tarlalariyle mahdut zeytinlik ve yine aynı köyün Yurf P~•'' 
ruevkiinde şarkan Halil oğlu Hasan garben cebel cenuben 
Hüseyin şimalen yol ile mahdut tarla. dı'f' 

Yine ayni köyün ayvaz yeri mevkiinde şarkan Süleyman ,J,. 
garben cebel şimalen sahibi tarla cenoben yol ile mahdut t•b~ 

Yine ayni köyün Hasan tepe mevkiinde şarkan yol gİr ,ile 
Halil oğlu Hasan şimalen yol cenuben Süleyman dayı tarla ' 
mahdut bağ yeri. ıO,il 

Yine ayni köyün korcova mevkiinde şarkan Halil oğlu ls,, ile 
garben kalaycı oğlu Hasan day1 şimalen ve cenuben daS' 
mahdut tarla. , 

Yine ayni köy içinde altı odalı bir ev. •1" 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı altı parça g;11i~ 

menkulün kayıtları bulunmadığı köyler vergi tahakkuk ş~be98ytf 
ve köy ihtiyar heyetinin iş'arlarından anlaşılm)ş ve mezkur g rı"' 
menkullerde lzrnir ikinci icra memurluğunca icra ve !flas ~:5,ilİ 
nunun 94 üncü maddesi mucibince cebri satış suretıyle 937 t
istenifmiştir. Bu malların iktisap sebeJ>leri hakkında 1?-2· .,,~· 
ve Sah günü mezhür gayri menkuller üzerinde mabalho~ed 1711 
murumuz tarafmdan .tahkikat yapılacaktır. Bunlar üzerı~ ;,,,& 
hak iddia eden varsa on" gün iÇinde · muhafızhğımıza nıur ;tıi 
etmesi veya tahkikat gününde mahallipdeld memura ves• 
birJikte müracaat etmesi bildirilir. 353 (211) 
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F ratelli Sperco 1 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
Sis HERMES vapura 6-2-37 

de bek:enmekto olup yükünü 
tahliyeden sonra Burgas, Var
na ve Köstence liman!arı için 
yük alacaktır. 

Sis UL YSSES vapuru tahmil 
İçin 8-2-937 günü gelerek Rot• 
terdam, Amsterdam, Hamburg 
limanlarına yük alacakbr. 

S/s GANYMEDES vapnru 
18-2-937 tarihine doğru tabliye 
İçin bekleniyor. Burgas, Varna 
Ve Köstence için mal yükliye
cektir. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

S/S GUNBORG vapuru 11 
şubata doğru beklenmekte olup 
Yükünü tahliyeden sonra Rot· 
terdam, Hamburg, Gdynia ve 
lskandinavya limanlan için yük 
alacaktır. 

S/S NORRUNA vapuru 27 
§ubatta beklenmekte olup yü· 
küııü tahliyeden sonra Rotter
dam, Hamburg, Norveç ve Is· 
tandinavya limanlarına yük 

abul edecektir. 
SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
S/S PELEŞ vapuru 12 şubat· 

ta beklenmekte olup Pire, Mal
ta ve Marsilya limanları için 
Yiik alacakhr. 

S/s ALBA JULIA vapuru 
26-2-937 taribiud~ beklenmek· 
te olup Pire, Malta ve Marsilya 
limaııları için yük alacaktır. 

SUCEA VA vapuru 21 mart 
1937 tarihine doğru limanımıza 
gelerek Pier, Malta ve Marsilya 
limaıılan için hamule ve yolcu 
ıılacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
h· 1 ııası arkasında FRATELLI 
Sl>ERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
N avlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerden 
aceııta mesuliyet kabul etmez. 
Telefon: 4142-4221-2663 

N. V. 
W. F. H. Van Oer 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

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

ırelecektir. 6 ~obatla kadar 
Rotterdam Hamburg ve Bre
men içın ;ük kabul edecektir. 

MILOS vapuru 17 şubatta 
beklenilıııektedir. Rotterdam, 
Hambnrg ve }Jremen limanları 
için yükliyecektir. 

ANGORA vapuru 23 şobatta 
beklenilmektedir. Hamburg ve 
Anversten yük gttirip bo~al
tacaktır. 

--•-t:a'lliR' ... "'":'"'7 
American Exporl Lines 

The Export Steamship Corpo
ration - Nevyork 

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

EXILONA vapuru 7 şubatta 
beklenilmektedir. Nevyork içiQ 
yük kabul eder. • ••6•• 
Reederei H.Schuldt - H:ımburg 

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

MARITZA vapuru 28 şu· 
batta beklenilmektedir. Rot· 
terpam, Hamburg ve Bremen 
limanlan için yük kabul eder. 

•• ®'• 
Johnston Warren Lioen Ltd. 

Llverpool 
JESMORE vapuru 7 şubatta 

beklenilmektedir. Liverpul ve 
Anveraten yük getirecek ve 
Burgas, Varna ve Köstence 
Jimaolan için yük alacakbr. 
~ 

Cie Royale Hongrose Dannbe 
Maritime Budapeşte 

DUNA vapwa 15 şubatta 
beklenilmekte olup Belgrad, 
Novisad, Butlapeşte, Bratislava 
Viyana ve Linz limanları için 
yük kabul eder. 

• .-cm ·-Den Norske Middelhavslinje 
Oslo 

BOSPHORUS vapuru 12 şu· 
batta beklenilmektedir. Pire, 
lskenderiye, Diyep ve Norveç 
Limanlanları için yükliyecektir. 

Vapurlann 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 

Ferit Eczacıbaşının 
Mütekamil eserlerinden 

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

Ağız hıfzıssıhhasının bütün 
İcaplarına maliktirler. 

Büyük tüpü 

15 
kuruştur 

UM. D~po. 

S. FERiT 
Şifa eczaoesidir 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - t2 J. Perplnyanl 

TELEFON : 3937 

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

Türk Hava kurumu Aydın şubesi 
başkanlığından : 
Aydın merkez kazasiyle Çine, Bozdoğan, Söke, Nazilli, ve 

Karacasu kazalarına ait kurban deri ve bağırsakları 25-1-937 
tarihinden 15-2-937 tarihine kadar müzayedeye konulmuştur. 

Buna ait şartnameler lzmir, Aydın, Denizli, Istanbul, Manisa, 
Turgutlu, Muğla, Milas, Uşak hava kurumları şubelerinde göre· 
bilirler. 

Taliplerin ihale gl:nü Aydında bulunmalan veya o gün telgraf 
ınuhaberatı ile müz:ıyedeye iştirak etmeleri ilan olunur. 
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fERI AsrR __ ._ 

GÜZEL, SAGLAM VE IŞT AHLI 

~ontü 
o 

o ın 
kullanıyor! 

Çocuklarınızı kü
çükten Radyolin 
kullanmağa, Racl
yoli nle günde iki 
defa dişlerini fırça
lamağa alıştırınız. 
Gürbüz yetişmele

rını temin etmiş 

olursunuz. 

GB • • N 
, Niçin daima 

Çünkü 
tercih. ediliyor? 

Evvelki gün soğuk almıştı, 
dün yatıyordu, hu sabah 

dipdiri ayağa l{a]ktı 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları dindirir • 

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

""-' Y?_M.'C-/.. 

GRiPiN 
• 
l 

tecrübe ediniz 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 1/2 kuruştur. 

Salon, Yemek va yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

lstanbul 

DADION 
Markalı bu fenerler 

iki pillidir. 
Ayarlıdır. Şuleyi uza

br, dağıtır ve toplar. 
iki yüz elli metre rne

!afeyi taıııaıııen aydın· 
latır. Katiyen bozul· 
maz, kontak yapmaz. 

Yalnız Daimon mar
kalı olmasına, pil ve 
ampilllerinin de Dai· 
mon marka olmasına 
dikkat ediniz. 

' ,> 

Merkezi 

iz mir 
Telefon 

3778 

-
250 den 1500 muma kadar 

Acentesi . Hüsnü !demen 
ikinci Kordon 55-3 lzmir 
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Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tabl;ılarl 

l\Juzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan batlıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Oli vier. Ve Şii. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
iRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

Londra hattı 
GRODNO vapuru 25 ikinci 

kanunda Londra, Hull ve An· 
versttn gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londrn ve Hull 
için yük a l acaktır. 

FLAMINIAN vapuru 25 ikinci 
kanunda Londra, Hull ve An· 
ver~ten gelip yük çıkaracaktır. 

THURSO vapuru 7 şubatta 
gelip londra ve Hull için yük 
alaca l<l ır. 

POLO vapuru ~ubatın so· 
nunda londra, Hu ı ı ve An· 
versten gelip yük çıkaracaktır. 

Liverpool hattı 
THURSO vapuru 25 ikinci 

kanunda Liverpool ve Svanse· 
adan gelip yük çıkaracaktır. 
-DRAGO vapuru 15 ıubatta 
Liverpool ve Svansea' don gelip 
yük çıkaracaktır. 

Deutcbe-Lennte • Linie 
GALILEA vapuru 2 şubatta 

Hamburg, Bremen ve Anvers· 
ten ylil.. çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va· 
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişiklikle.rinden m(' 
suliyet kabul edilmez - ' HüSEYIN KAYIN 

• 
Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 

LÜKS VE SAGLAM 
Yemek ve yatak odaları takımları ~İpariş iizerine kabul edilir. 

Eczacı Kemal Aktaş 

ilal Eczanesi de 
Bir şaheser yaptı 

Zümrüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Mas kulen 

( Dişi ) 
Feminen 

iki cins koku 

Erkek koku be
nim çok hoşuma 
gitti . 

Acaba erkekle
rin de Dişi koku 
mu hoşlarına gidi· 
yor. 

Galiba?! 

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

SIHHAT BALIKYAGI 

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

lzmir liman işletme müdürlüğiindtn: 
Ter,anede inşası eksiltmeye konulan azman örtüsü, şat örtüsü, 

duş ve lavabo binaları eksiltme ili 9-2-937 Salı günü saat 15 e 
kadar uzııtılmışlır. Yapıların keşi bed~li 14222 lira 65 ve mu· 
vakkat teminat 1066 lira 70 kuruştur. Eksiltmeye girecekler 
Mübendisimizden vesika almoğa mecburdur. Şartnameyi görmek 
istiyenlerin Levazım servisine müracaatları ilan olunur. 
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YENi ASIR 
• _ ____..,__===-z;e 

itle • tasrih edecek teklifler bekleniyor 1 ın 
• 

Rib e bu tekı·ııeri ha • 
mı ir1 tro 

Paris ve Londra müz e eye mütemay·ı bulunuyor 
im 1 r Da adier~ · n nutkundan bir tehdit kokusu istişmam ediyorlat 

Paris 4 tÖ.R) - •Fransız 
misafirperverliği ,. kulübünde 
ecnebi gazetecilere bir hitabe
de bulunan Mebusan Meclisi 
Reisi Herriot Fransanın harici 
siyasetini şu sözlerle hülasa et
miştir : Fransa insanlar arasın
da müşterek bir çalışma, va
kar ve emniyet rejimi içinde 
sulhun tahakkukunu ister. 

HITLERIN TEKLiFLERi 
BEKLENiYOR 

Londra 4 (Ô.R) - Kabine
nin haf talık içtimamda önce 
dahili mühim meseleler müza
kere edildikten sonra nazırlar 
dikkatlerini harici meseleler 
üzerine dikmişlerdir. Beynel
milel siyaset yine ilk safa 
geçmiş ve beynelmilel vaziyet 
Hitlerin 30 son kanun nutku
nun ışığı altında gözden geçi
rilm;ştir. Bu nutukdan Foreign 
Office salahiyetdar servisleri
nin çıkarabildikleri ilk netice• 
lcr oldukça .zaif görünmektedir. 
Halbuki bu otoriteler nutku çok 
ince bir surette elekten geçirmiş
lerdir.Kabine şimdilik hiçbir karar 
vermemiş ve yakın istikbaldeki 
hareket hattını tayin eyleme· 
miştir. Esasen, Almanya sefiri 
Von Ribbentropun Alman dik
tatörfinün fikrini tasrih edect"k 
mahiyette teklifleri hamil bu· 
lunması imkanı da kabineyi 
şimdilik hiçbir şey yapmamağa 
sevketmektedir. Bununla bera
ber Hitlerin nutkunda tekrar 
ileri sürdüğü müstemleke me
selesi nazırlar tarafından tet
kik edilmiştir ve esasen 30 
Sonkanun nutkunda az çok 
sarih olarak temas edilmiş bi· 
ricik mesele de budur. Bu iş 
hakkında Almanya taleplerini 
tasrih edinceye kadar lngiliz 
hükümeli bir karar vermeğe 
lüzum görmemektedir. Salahi
yetdar mabafil bu hususta 
Hitlerin 21 Şubatta Alman 
hnrp ölülerinin hatıra hayra· 
mında söyliyeceği nutku bek
lemektedir. 

ALMANY ANIN MÜSTEM
LEKE ~.ÜDDEIYATI 

Paris, 4 (Ö.R) - "Oeuvre,, 
gazetesinde Genevieve Tabouis 
ha~er veriyor: Londraya avdet 
eden A1man sefiri Von Rib
bentrop Almanyanm müstem
leke müddeiyatını hükümeti na
mına Londra knbinesine bil
dirmeye memur edilmiştir. İn· 
gilizler böylece müstemleke 
meselesinin diğerlerinden ayrıl
masına müsaade etmiyecekler
dir. lngiliz mabafilinde kayde
dildiğine göre Von Ribbentrop 
müstemleke meselesini müza
kere etmek isterse Almanya 
diğer meselelerin de müzake
resini kabul etmelidir. Hiç bir 
mesele diğerlerinden ay~ı ola
rak tetkik edilemez ve netic~
yc bağlanamaz. Ancak umumi 
bir tesviye kadrosu jçinde bü
tün meseleler halledilebilir. 
Anlaşılıyor ki şimdilik Alman
ya beynelmilel bir konferansa 

1 girmekten sakınmaktadır. lngi
lizlerle iki taraflı olarak an-
laşmak arzusundadır. Almanya 
ile yapılacak müzakereler hak
kında Paris ve Londra temas 
halindedirler. Fransız hükümeti 
bütün meselelerin müzakeresine 
yol açmak imkanı hakkında 

müstemlekeleri Ingiltere ve 
Fransa arasında taksim edilir
ken ltalyaya da tavizat . veril
miştir. Şimdi Almanları tatmin 
etmek için bütün yükün lngil
tcre ve Fransaya kalması ve 
ltalyanın kendi payını kabul 
etmemesi mantaksızhk olur. Al-

Sıhlıat 1Zazın BallliJ•e bilinci lordu Hindistan nazm 
Ma1kiz Zitlend Sör /(ingsley Vud Sör Samuel ffoaıc 

lngilterenin Alman bükümetine 
bazı sualler sormasını muvafık 
görmüştür. Berlioin bu suallere 
vereceği cevaplara göre Londra 

ve Paris kabineleri müstemleke 
meselesi üzerinde Almaoyaya 
vaziyete vakıf olarak cevap 
verebileceklerdir. Eğer Alman-

ya cevap vermezse logiltere 
ve Fransanın acele etmeden 
bu cevabı bekliyecekleri ihsas 
edilmektedir. 

0 Humanite" gazetesi ise es
ki Alman müstemlekelerinin 
ilk madde yetiştirmek ve ahali 
yerleştirmek bakımından im
kanlarına dair bir blanço yap
tıktan sonra şu neticeye varı
yor: 

Artık bilmemezlikten gele
meyiz: Almanyanın müstemleke 
talepleri ve takip ettiği yol 
malumdur. Maksadı harp ha
zırlamağa yarıyacak kuvvetleri 
artırmakbr. Almanyaya müs
temleke vermek ve renkli aha· 

liyi bir mübadele parası gibi 
kullanmak barışçı bir tesviyeye 
değil, Avrupada harp kuvvet
lerini nrtırmağa sebep olacak
tır. Bazı basit dUşünceJi kim
seler diyorlar ki : Almanya ilk 
madde kıtlığı çekiyor, müstem
leke istiyor. Ona hem ilk 
madde ve hem müstemleke 
veriniz. Artık şikayeti kalmı
yacak ve Avrupa sükuna ka
vuşacaktır. 

Fakat meselenin halli Alman
yanın elindedir. Avrupada umu
n i sulhun teşkilatlandırılmasına 
iştirak etmelidir. Böyle olma
dıkça müstemlekelerin yeniden 
tevzii en feci bir bata olur. 

"Repüblik,,gazetesi de şu nok
taya işaret ediyor: eski Alman 

mnnyanın istiyebileceği biricik 
müstemlekeler Togo ve Kame0 

run müstemleke-leridir. Hitlerin 
talebi böylece münhasıran Fran
saya teveccüh etmektedir. Hal
buki Londrada 1915 Mayısında 
yapllan anlaşma ile Alman müs· 
temlekelerinin lngiltere ve 
Fransnya geçmesi mukabilinde 
ltnlyaya Trablus - Mısır hudu
dunda tashihat ve bilhassa Cu-
baland arazisi verilmiştir. Şimdi 
Almanları tatmin için bütün 
fedakfirlığı yalnız Jngiltere ve 
Fransanın yapmasından daha 
garip bir vaziyet olamaz. 

ALENi DİPLOMASI 
USULLERi 

Paris 4 (Ô.R) - "Figaro,, 
gazetesi aleni diplomasi usul
lerinin fayda ve mahzurlarını 
kaydediyor. Meydanda yapılan 
karşılıklı konuşmaların mahzur-

Poıtföysüz naz11la1 Hava nazm 
Lo1d Halifaks Eafl Stanhop Lo1d Svinton -

teşkil ediyor. Fakat 
bu beyanata bakı
lırsa her taraftan 
aynı teminat veril
miştir. Hitler de 
sulh arzularını teyit 
etmiştir. Şu halde 
Fransanın Berlin se
firi Poncet tarafın-
dan söylenilen sözü 
tekrar ele almak 
sırası değil midir? 
"Eğer kimsenin kim-

flit/er ve Ootring 
lan malumdur. Fakat şu fay
dası da vardır ki bu şekilde 
yapılan beyanat bunları yapan· 

ları kısmen taa.hhUt altına bıra
kıyor ve o memleketle diğer
leri arasında bir nevi anlatma 

ıeye karşı taarruz niyeti 
yoksa, kimse kimseye hücum 
etmek istemezse bir anlaşma 
hasıl olmaması akla sığar mı?" 
Fakat mesele ıudur: Yapılan 
beyanattan istifade ederek he• 

l men bir anlaşma akb için i5~ 
cal mi etmeli, yoksa AlmaoY' 
nın başka birşey istemiyec~ 
hakkında teminat bekJemelc 
daha muvafıktır? 11~ 

DALADIYENIN NU'f~ 
VE ALMANYA ·If 

Londra, 4 (A.A) - paı 
Telegraph gazetesinin ask 
muhabiri milli müdafaa bal<~ 
Daladier'nin saylavlar nıe .. 
sinde söylemiş olduğu bü~ 
nutkun bazı noktalarını tasb1 

etmektedir. 
Daladier Alman ordusuı:ı ıJi. 

mevcudunu bir milyondan fa 
olarak tahmin etmiştir. fak 
Fransanın takriben beş ınifY°' 
neferlik geniş ihtiyat kuvvet
lerine malik olduğu herkes~ 
malumdur. Diğer taraftan D. 
ladier'nin Alman ordusu j~ 
ileri sürdüğü bu tahmine P8 

vardığı iyice anlaşılamanıakt~ 
dır. Almanya ancak mecbll 
askeri hizmeti birkaç se~ 
tatbik ettikten sonradır 
geniş ihtiyat kuvvetlerine pıa' 
Jik olabilecektir. ~ 

ALMANLAR ND 
DiYORLAR? 

Berlin, 4 (A.A)-Daladier'iO 
Fransız mebusan meclisindeııl 
nutku hakkında mütalaalat 
serdeden Berliner Boerse• 
Zeitung Fransaoın teslihatta' 
mesai olduğunu yazmaktadır· 

Bu gazete Daladier'in f raO" 

ıız teslihatına ait tablosunu' 
doğru olduğundan şüphe et" 
mektedir. Bu gazete diyor ki: 

Daladier Fransanın ibtiY~! 
kuvveti olarak 4 milyon 6ov 
bin Avrupalı askere ve bit 
milyon beşyüz bin müsteoılek• 
askerine sahip olduğunu unut" 
makta bulunduğunu yaıoısk" 
tadır. 

Daladier Fransız fabrik•" 
larının yirmi sene içinde bst1' 
malzemesi ile dolmuş olduğunOt 
bundan sonra başka devletle"' 
rin yapacakları teslibat il• 
Fransaya yetişemiyeceğini söY
lemeği unutmuştur. ,1 

Londra, 4 ( A.A ) - Siya 
mahafil kabinenin bilhassa b•" 
rici siyaset hakkmda müzake-' 
relerde bulunmuş olduğunu be" 
yan etmektedir. Ademi ıniicl•" 
hale kom:teHi reisi Lord Pl)'" 
mouth başvekalete gitmişt!t• 
Lord, komite tarafından tanzıdl 
edilmiş olan kontrol planı; 
nm usulleri hakkmda izab• 
vermiştir. 

ingilte enin 
Berlln sefiri de gitti 
Londra, 4 (Ô.R)-Berlin s~

firi sir Eric Phipps lngiltereo•.0 

Paris sefirliğine tayin edild.ı
ğindeo Berlin sefirliğine kioı•0 

gönderileceği hakkında ben~ 
malumat verilmemiştir. Fak• 
diplomasi mahafilinde zanne .. 
dildiğine . göre Buenos Ayre• 
sefiri sir Nevi) HendersonuO 
bu vazifeye tayini mubteıneldir .. 


