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Başmuharrir ve umum! neşriyat müdürü: 
HAKKI OCAKO{;LU 

ABONE ŞERAlTl 

DEVAM MUDDETl Türkiye için 

Senelik............ 1400 
Altı aylık . .. .... .. .... .. 750 

Hariç için 

2900 
1650 

1 TELEFON: 2697 -------· 

• Kazanç Vergisi nisbetleri 
birleştiriliyor 

ANKARA 30 (Hususi) - Gayri safi irad 
üzerinden kazanç vergisine tibi mükelleflerin 
vergi nisbetlerinin birleıtirilmesi etrafındaki ba· 
zırlıldar iledemİftİr. önümüzdeki mali yılda bu 
nisbetlerin tatbikine ııeçilecektir. _J 
·------

F1A T1 ( 5 ) KURUŞTUR Ciimhurİ1/etin tı• C;rmhurİ1/et eşenıı.in behçiri, .ııalıııh!an çıkar riycısi gazeudir IENl ASIR Matbaasında baaılmııhr 

Ziraat kongresi dün kapanmıştır 
Daha iki vekalette 
değişiklik olacağı 
tekzip edilmiştir 

Dünkü heyeti umumiye toplantısı 
heyecanlı müzakerelerle geçmistir 

evlatları olan köylülerimiz ANKARA, 30 (Radyo) - Bazı lstanbul gazeteleri tarafından 
Milli Müdafaa ve Maliye vekiıletlerinde değitiklikler olacağı ve me
busluğa namzed olarak isimleri ilin edilen zevattan ikisinin bu veki· 

Cümhuriyetin 
kararla 

iymanlı 
büyük ve bir açıklıkla meydana 

isteklerini azmü 
koymuşlardır 

letlere geçirileceği hakkında yapılan neıriyatın asılsız olduğunu be- Ankara, 30 (Hususi) _ Birinci köy 

yana Anaolu ajanıı mezundur. ve Ziraat kalkınma kongresi bu sabah 
ANKARA, 30 (ö.R) - Fransız hariciye nazın B. Bonne düp heyeti umumiye halinde toplanmı,«tır. 
~m Pariıİ sefirimiz Suad Davas'ı kabul ederek uzun müddet Kongre on bir komisyonda üç günden 
görü•m;i•tür. ~ ...... =='-------------------------' beri geceli gündüzlü mesat ile yapılan 
------------------------------ tetkikler üzerine hazırlanan mazbalala-

Ziraat Kongreııi Münaıebetile zı• ra at n dinliyerek bunların hepsini aynen ka
bul etmiştir. Bu cümleden olarak tcşki-

T Ü f u•• n ıat encümeninin bağ ve bahçe ınaati, 
ı i Vekı·ıı·mı·z tarla ziraati, hayvan yemi, hayvanat. zi-

raat san'atları, merketing, tedri.Sat, or .. 

lh t 
mancılık, mevzuat komisyonlarının layi-

T a C a l haları delegeler üzerinde beklenen ümlt-

Ço k parlak bir li tesiri uyandırmıştır. 

Behemehal bir 
Teskilata • 
Bağlanmalıdır 

-3-
Tütün satı§larının bir nizam ve İn· 

tizam altına ahnmasi, memleketin 
bu değerli gelir kaynağinin korun· 

f maeı için iç piyasada alınması gere-
en ~rler olduğu gi i ihracat İş· 
rinin de teşkilatlandırılmasına kafi 

lfti:ı:um vardır. 
Bugünkü tartlar altında yapılan 

fibracat muamelelerinin memleketin 
yüksek menfaatlerine asla uygun 

tCJü•mediğini katiyetle •Öyliyebiliriz. 
Cünkü tütün işirıin, diğer ihracat 

mallarımı:ı:ın hiç birisi ile mukayese 
kabul etmiyecek hu•uııiyetleri vard!1'. 
Her şeyden evvel §U noktayı tebarüz 
ettirmek i•teriz ki dünyanın her tara· 
fında tütün alıcılari ya devlet inhi· 
sar lan veya büyük kartellerdir. 

Bunların kar§ısına bozuk düzen, 
bir teşkilatla :ı:ayıf •ermayelerle çık· 
mak evvelden onların dikte edecek
leri fiatleri kabul eylemek olur. 

Netekim öyle de olmaktadır. Ge
rek devlet inhiaarlan ve gerek kar· 
teller Türkiye pazarına •tokların bi· 
riktiği piyasanın sıkı§lk bulunduğu 
zamanları bekliyerek çıkmakta en 
müsait şartlarla alıcı olmak mevkiini 
gözetlemektedirler. 

hitabede bulundu - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Köy kalkınması davasının muhakkak zafere 
ulaştırılacağını temin etti •••• 

Yüksek ziraat enstitüsü 
Ankara 31 (Hususi) - Ziraat kong- ZİRAAT VEKİLİNİN NUTKU 

resinde bugün kabul edilen kararlar ara· 

smda bir Yün yıkama fabrikasiyle, aile 
konserveciliğinin köylere kadar yayıl -

ması, şeker sanayiinin himayesi, süt ve 

sütten yapılan maddelerin ihracında 

prim verilmesi temennileri vardır. Zira

at vekili köylü murahhaslar §erefine zi

raat enstitüsünde bir ziyafet vermiştir. 
Çiftlik ayranı, Kızılayın maden suları 
bol bol içilmiştir. 

Ankara, 30 (Hususi) - Ziraat vekili 
Faik Kurdoğlu kongrenin kapanış nut

kunu söylemiştir. Vekilin nutkundan 
hülasatan kaydedebildiğim k:ısımlar şun
lardır : 

- •Kongremizin ele aldığı bütün 

mevzular üzerindeki kararlan öğrendi
niz. Bunlar şüphesiz Türk köylüsünün 
bütün meseleleri değildir. Fakat bu me-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -
Bundan başka muhtelif devlet mo- ---------------------------

nopollarının açtıkları münakasalarda 
ihracatçılarımız birbirlerile rekabet 
etmek suretile fiatleri kendileri kır
maktadırlar. 

ihracat işlerimizin yolunda gitme
diğini, anlamak İçin uzun boylu tet· 
kike lüzum yoktur. 

Yalnız mümasil mahsulü yani 
§ark tütünlerini yetiştiren Yunanis
tan ve Bulgaristanın vasati ihraç fi. 
atleri ile memleketimizin vasati ih
raç fiatlerini karşılaştırmak bu acı 
hakikati anlamağa kafidir. 

Yunanistan ve Bulgaristan 1936 
yılına nazaran son iki sene zarfında 
ihraç fiatlerini yüzde 18-20 nisbetin
de yükseltme'1e muvaffak olmuştur. 
Buna mukabil bizim vasati fiatimiz 
yükselmemiş hatta tenezzül de kay· 
deylemi~tir. 

Ayni kalite mahsul üzerinde gö
rülen bu yüzde yirmi fiat farkı, kom· 
şularımız ihracatcılarının daha makul 
fQrtlar altında çalışmalarını bilmele
rinden ba~ka suretle tefsir edilemez. 

Hükümet için hariçte açılan mü
nakasalarda Türk ihracatcılannm fi. 
at kırmak hususunda nasıl birbirleri· 
le müsabakaya giriştiklerini tesbit 
eylemek çok kolay bir iştir. Buna 
ilaveten yine hükümetimiz esaslı bir 
tetkikle Almanyanın Yunanistana 
ve Bulgaristana verdiği fiatlerle Tür
kiyeye verdiği fiatleri kolaylıkla 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -
.... ~ Jll( 1 OCAKOGLll 

Bugün saat onbirde 

Halkevi 
intjhap 

salonuııda 
vardır .. 

Halkevinde bir toplantı 
Bugün saat 10 da Halkevi salonunda Partinin etrafında yekpare bir kalp 

İkinci seçiciler toplana:ı-ak merhum ge- gihi birleşen Izmlrlilerin partimiıUı yük. 
neral Kazım Inançtan inhilal eden lz
mir saylavlığı için yenisini seçecekler
dir. Cümhuriyet Halk partisi genyön. 
kurulu inhilal eden lzınir saylavlığına 
devlet şfuası reiııi B. Reşat Mimarojl.u
nu namzet göstermiştir. 

sek direktiilerine uyarak Parti namzedi 

B. Reşat Mimaroğlunu hmir ııa;ylavh • 

ğma seçecekleri şüpheslııdir. 8eçlm ne

ticesinin saat on be§e kadar almacağı 

tahmin olımmaktadır. 

Birinci Köy ve Ziraat kalkınma kongresinde delegeler ayakta istiklal mar§mı dinliyorlar 

Iran hükümeti Fransa ile 
asebetini kesti •. •• mu 
• 

arı 

Yeni yıla girerkP-n 

YENi ASIR 
Bütün karilerini, bütün mü • 
ne1111erleri 11e bilha .. a öğret • 
menleri, orta okul Li•e tale • 
belerini çok yakından alaka. 
dar eden 11e daima ellerinde 
bulunduracakları çok faydalı 
bir yazı nepedecektir. 

Yarın 
(Yeni Asır) da bllfta Türki -
ye Ciimhııriyetinin inkılap ta· 
rihi olmak üzere bütün dün • 
ya memleketlerinin •on yir • 
mi senelik tarihini hüliiaa 
olarak okuyacaksınız. 

• 
--<>---

Şahin Şaha karşı 
hürmetsizce bir 
yazı hadiseye 
sebebiyet verdi 
PARIS, 30 (ö.R) - lran hükümeti 

Fransa ile diplomatik müna.eebet1erini 
katetmiştir. Bu hadioenin oebebi bir 
Fransız mizah ııazeteoinde Majeste Şa· 
hin§alı haldtında yazılmıı olan hürmetsiz 
bir yazıdır. Bu yazı lran matbuatında 
F ransaya it.artı ıiddetli bir ne,riyat mü· 
cadelesini tabrilı: elmİftİr. 

Her ne it.adar F nmeız hiilı:ümeti bu 
makalenin lran saray mahafilinde uyan

dırdığı aui tefehhümü izale için her gUna 
izahati vermişse de lran hükümeti, buna 
rağmen, 26 ilk ki.nun tarihinde Fransa 
ile diplomatik münasebetlerini keomeğe 
karar vennit ve bu karar lran orta dçiei 
tarafından Fransa hariciye nazın B. 
Bonneye tebliğ edilmittir.-

1935 senesinde ayni mahiyette bir 
hadioe Iranın beynelmilel Paria oergisine 
i~tiraki reddetmesine sebep olmuıtu. 

Bir Yugoslav - ltalyan -
Macar bloku mu yapılacak? 
Romanya hariciye nazırı Romanyanın harici siyasetini iyzaA 

etmiştir. Romanya ideolojik cereyanlara kapılarını kapamıştır 
Belgrad 30 (ö.R) - Yarı resmi cNovotni> gazetesi ya

Zlyor: Kont Ciano ikinci kinun ortalanna doğru Yugos
lavyayı ziyaret edecektir. ltalya, Macaristan ve Yugoslavya 

aruında sıkı bir teşriki mesai bloltu yapılmasına matuf olan 

Macar - Yugoılav anlaımaaının imzasını kolaylaşhracaktır. 

lta1ya - Yugoslavya anlaşması, Italyanın gayretleriyle, 

AVTUpa planına idhal edilmi~tir. Bled küçük antant konfe· 
raneı esnasında, Macaristanın ailihlanması osasını kabul etti

ren B. Stoyadinoviçtir. O vakittenheri dalına sa1S.ha doğru gi
den Macar - Yugoslav münasebetleri, ltalyan ve Macar dev
let adanılarının müzakerelerinde mühim bir yer tutmuotur. 

cKont Cianonun Macaristandan hiç bir zaman Yugoslav
ya aleyhinde harekette hulunmıyacağına dair söz aldığı mu
hakkaktır. Bu tetebbüs önümüzdeki Martta daha müsbet bir 
tekil alacakbr.> 

Gazete, Kont Cianonun Budapeıte ziyaretini Tuna havza

aında nüfuzlannı teeiae çalııan ltalya ve Almanya arasında 
bir mücadelenin mukaddimesi ..,lıJinde göoteren bıw mat· 
buat ne,riyabnı reddetmektedir. 

Bük.rot 30 (ö.R) - Rador ajansı bildiriyor: Hariciye na
zııı B. Kapenko d11 olyuet hakkında radyoda ııöylediii nu

- SONU 6 iNCi SAHiFEDE - Ciano M acamtanda bir atıda 



ABERLERi ı T"t ·· u un 

irköylüH v 
kurumuna ıso lira 
teberrüde blilundu •• 

ekteplerde ~ramer 
~ Eşme kazasının Sirke köyünden bay • 
tS Ali Haydar !K.açaroglu adında lbir zat, Türkçe hocaları memnun, yenı gramer 

sene b~ münasebetiyle İzmire gelerek tedrisah hangi sınıflarda 
Türk Huva ku.rumu şubesine 150 lira 

ihracatı 
Behemehal bır 
Teskilata 

' 
Bağlanmalıdır 

o Cihan 
-3-

harbine neden girdik? 

Hiç kimse harp olacağına kani değildi· Bana 
gelince, Daha Berlinde iken zamanın 
bir harbe gebe düştüğünü anlamıştım 

tebeıırü etmiştir. Her sene Tüılk Hava Ve nasıl tedris edilecek 
-BAŞTARAFI 1 tNctSAYFADA

tabil görülmektedir. Gramer tedrisatı - meydana koyarak muhyese yapa· 
run tatbikine hemen geçilmiş bulunul- bilecek mevkidedir. 

!kurumuna yardımını yeniliyen 1bu hayır Mekteplerde gramer tedrisatına tek-
s;:ıhibi ve temiz yüreltli !köylünün yaptı- rar başlanması hakkında Külfür ibakan
ğı yardım hava kurumı.mca teşekküre lığındaıı. gönderilmı emir bilhassa T.ürlt- maktadır. 
şayan olarak görülmüştür. çe hocalarını çok memnun etmiştir. şeh.- Orta okulların birinci sınıflarında Bir defa bu hakikatler ortaya ko-

(I.si.m, Sıfat, Zamir), iJcinci s.mıfta Za _ nunca, hastalık meydana çıkarılmış 
mirden sonra gelen kı.sı.ırilar (Mastar _ ve ondan sonra da tedavisi kolaylaş-

-*- rimi.z arla okul ve Lise Türkçe öğret· 
Ödemiş müstahsiline .menleri arasında yaptığımız hasbihal
va-•an .:--.azat lerde esaseı;ı. bu derslerin, '!programda 

yemekten evvel 'b.emeu vaziyet hak-1 " r- aA&" 

mış olur. lar, tasriflıer) üçüncü sımfta ise birinci 
ve ikinci smfta öğretihniş olan kısım- Bize göre Üırac.at işinin esaslı bir .......................... • ............. _ Tütün kar:;;ıhğı e>larak Ziraat Barika- mevcut obnaınasm.a :ı:ağı:nen talebeye 

kında Rifat pafB.DJD fikrini sor<lum.. : ; k 1 ak ld w • y A z, A N : sı Ödenıiş müstahsiline 938 senesi için- gayri resmi surette o utu m ta o ugn 
Ehemmiyetli bir akibeti olamıyaca.iı mü- : .. bliw ed 1 · b · · dah __ ,,. 

larm tekemmülü ve tahlilleri yapılacak- teşkilata bağlanmasına ihtiyaç var-
dır. 

• de 272000, Kooperatif te 587000 lira ik· ve te ·g i en emrın u ışı a ~a-
talaasında bulunda. Diğer zatlar da işin : h tl 1 d b.k. • G E N E R A L r.aı:atia l>ulwım.,stw-.. Ödemiş pamuk iye ive geni§ ö çü e tat ı ıne yarıya-ııahsi bir tec• 12 olduiundan bir harp • .,.-,; - ~-dı .;ı_, 

: ınüstahsilleri, yeni sene a~:-~e pamuk cağı anlaşılına:Kı.« r. Gramer ieQr~satı-
ihtimalini görmiyorlardı. : ~ 'fr a . 1 • Ka"zım Karab·ekı·r zürraına da ikrazatta bulunulması için nın, mü e at pl:'ogramına gore yapımaRus madam söze karışmıyordu. Bü- • 

: tesebbi.isata girismislerdir. Ödemic:te tü- sı emredfüliğine göre bu program, gra-

tır. 

tün yemek müddetince de bir la.ç. keli- • ~ - ~ ı k ld ılın d 
-:. ••••• ••• ••••••••••••••••••••• •••• ...... tün mahsulü bu sene deo"er fiatiyle sa- merin mektep erden a ır az an ev-

me Fransızcadan başka bir dil ile konu- }JI - bi "k buld ğun ··sı kted. 
t 1---.J w • • "~-'-ı ·ı luk . · de velki müfredat programını o uugu gi · vinç ma esi u u go erme ır. 

~&~ka~b~*~b~~b~~ •~~~~~~~ ~---------------------------------

Şehrimiz maarif .muhiti ile olan te -
maslarımızın neticesi, eski bir mektepçi 
ve terbiyeci olan B. Hasan Ali Yücelin 
Maarif vekiletint! getirilmiş olrııas:ın.ı.n 
ve Kültür ailesi arasında derin bir Se-

samimi bir duygu bulunmadığı gözlerin- Ren m~hrinin ilk kaynağı olan 2200 dir. 
den okunuyordu. Pek d.algındı. Arasıra metre rakımlı, Ron buziasıntl\ yao.ın<lali -*-
biz üç genç enkanıhnrbı süzüyor, düşü- bes katlı Belveder otelinde gecelemek Kadastroda tayinler 
nüyordu. Birimiz harekat, ve birimiz: de ÜZCf"e durl!dk. Hk işim Alplann latif ak- Kadastro ımüdürlü...,aü :fen memurların-
istihbarat şuhesl şefleri, üçüncümüz de ır;am manzarasını bm:lar arasından seyret- d.'.:ııı Arif Edis Jİ::.tanbul ikinci mıntaka 
a.taşeınilitcrdi. BiT ı:nalcsatla geldik diye mck ve pek yakm olan buzların lbir ma- Kadastro müdürlüğü fen memurluğuna 
mi düşünüyor, yoksa Türk ordusunun ğaTaSinı gezmek oldu. Mağaradan çıkar- tayin edildiğinden yerine İstanbul ikin
Almanlar elinde rSlah etllicliğinc m.i kızı- ken lıir Alman çifti ile brşıhışt.ım. T eh- ci mıntaka !kadastro müdürlüğü JL-'itip
yorda 'bilmem. Her halde lsliv - Cenn.an ilke olup olmadığını icadın be12den tıh- lerinden Halil Son tayin edilmiŞ!.ir. 

davasında Alman1a.nn dinde bulunan ikik etmeden içeri girmediler! Bergama elektriği 
TWl.ier hakkında dbette bir Ras vatan- Otdin da.mı henüz yağım~ bTla ör- Bergama belediyesinin meydana ge-
dap mfatiyle ba~a türlü diişüncesini tülü idi Yol kcnar1an da karb idi. Otd- tir.ınekte Olduf!u elektrik fabrikasına 

Yeni Yıla girerken 
Dairelerde 
carsıda ise , ~ 

hararetli devir muameleleri 
alışverişlerde durgunluk var 

939 yılına. girerken, muhrelif daireler 
ve mahkemeler, geçirdiğimiz bir yıl 
içinde başarıları işlerin, tekemmül ve in
taç olunan muamelelerin plançolarım 

hazırlamak.tadırlar. Mahkemelerde lıı-

n±n mevcudu Izm:iTde tükendiğinden ye
niden celbcdilmi~ir. Bunlar da tüken-
mek üzeredir. 

beklemek _a_..:__ de tömineleriıü yakanlar da çolıc:b:L Fnm- m.·~"'-L-zi ,...,.~-,:' ... e ır~~;..-lerin gümrük 
g-"""uo ~ '-'~ • ~ ...... ,"' 1aç olunan davalarla, yeni yıla devredi-

Her ne üe şu Parisıte çok elemli bir sa müthiş ıuı:.aktı. Çukur yerler de böYie resminden muaf olarak ithaline müsaa· len evrak hakkında istatistikler J:ıazırla

Yılbaşı piyangosu bu gece saat 18 dan 
itibaren çekilmeğe haşlanacak, Ankara 
radyosu tarafından saat yirmide netice
ler bildirilecektir. 

habra bydediyonıın. Gerek .sefirimizin ıidi. Halbuki şimdi kışa gİ:rmiş gıbi idik. 0~ edilmi..':f;ir. 
nıyor. Mali müesseseler ~e bankalarda 
plançolarını hazırlıyorlar. 

Dün oyuncakçı mağazalarında, Parfü
meri üzerine i..ş yapan müesseselere ol
dukça eyi işler olmakla beraber, geçen 
seneden daha sönüktü. 

"tt gerebe ~imizin davetlerinde Kag111 yaz ortasındaki bir G"ecelilc kıf! pek -·-
resmi dilimiz F.-amııx:a idi. Ç~ü aile- tatlı .geliyordu. Acaba hırsız mı idi! 

Ertesi günkü araba seyahati daha latif Göztepede lOO üncü sokakta Devlet lerine karşı bu nezaket medeni bir borç! 
idi. İşte Paristeki TüTk sefaret heyeti bizi 
bu medeni borcu ifaya mecbur edecek 

halde idiler. ( 1) 

Bu sene, yılbaşı münasebetiyle çarşı
da h.araretli işler rumam~ırtır. Bunun bir 
sebebi tütün mahsulüııü.ıı değer fiatle 
satılmaması, diğeri de ay sonu münase
betiyle memudarın maaşl.arlill almamış 
bulunmalarıdır. Dün ücretli memurların 
maaşları ve~. 

manzuataria dünden fazla gönül açl- d . ll d e ur B samının· · erruryo arın a m m . 
yordu. Bugün arabanm gerideki yükselt inde t v • Bahr. ıw g"'-

Bu gece, şehrimizin muhtelif gazino 
ve otellerinde eğlenceler yapılacaktır. 

Izmirpalasta, Fuar gazinosunda suvare
ler vardır. Zabıta, şurada burada kumar 
oynanmaması için tertibat alnuştır. Be
ilediyc de gazinoları :ve E:ğlence yerlerl
ni sikı sureıtte :.kontrol edecektir. 

• • w CY o umn yegenı ı, evve t'i.'l ..-

kıs~ma b~nd~m. Şarka ve. ce~ub~ ~ogru ce sobanın başında ailece otururken su 
denn vadılen tayyaxcye !bınınış gıbı sey- borusunun ibiı·den bire 'kendi lrendine Hiç kimse harp olacağma kani değil. 

Bana gelince daha Berlinde iken bile Y u
nanlılarla aramız fena açıldığı haberini 

:rctmdc pek ho<ı bir :!!:ey. An<lermat'kla l k t tt•v· · ·· h d d k en - · ıare ·c c ıgını musa e e e ere p -
cenuba karın bir cok tahkimat göze çar- d b kı b. ~ 1 k altısı e bı·r · , c;ere en a nca ır e ar v 

olınca, zamanın bir harbe gebe olduğu pzyor. _ . ıL __ L ~ölge ,gönmüştür. Bahri av tüfengini ala-
Yılbaşı tayyare biletleri satışı bu se

ne, geçen senenin yüzde otuz fevkinde 
Olmuş, muhtelif daireler, müesseseler 
ve bankalar memurları ortaklama sı.ı

r.etiy le müşteırek bilet almışlardır. 287 

maliye memuru için de müşterek bilet-

duygularına kapılarak lstımbul."l dönme- Burasr Ren ve Ron nehırleTı, ı .. aynal{· l d km L,__ I d g-ra t ısarıya cı • ca :ı.uw:;e o ına ı ıru 

ğe kalkmış, fakat aldığım cevap 'iiz:e-riAe 4an ara!ll!nda Sen Gotar ( l) -d.asnııa lıe- - .. ·· B - · h 1 iht· 
Şehrimizin yüksek sosyetesine men

srq> ailelerinin hemen ekserisi, yılbaşı 
gecesini evlerinde, hususi su:rette geçi
Tecek:leJ:<lir. Aile oplulukları :ibu sene 

· gormustur. unun ırsız o ması ıma-
kalmıştım. men şimalinde bir bel noktası olup her 1. h.'41 bıia ~-,_ 1_, 1 __ ,_ ı..~··l 

ıne ınaen za ~ ..,...ş amış-
Şimdi 1>u Sarayevo c:.i.nayeti artık bir tarafa ve bilhassa 1ta\yaya kar~ı mühim · 

b 
tır. 

teldite lca......-sı .pÔi iltulaklarınnda biT ycrdn-. B~ batarya sal:ın ~büsiyic ir 
uğulduyor.da. Nasıl oluyor da herkes bu tabur kadar piyade garnizonu göze çar

kampwııumm sesini duymuyor. ittifak ve pıyor. Ron vadi.sinde demiryolu inşası 

ltiif diye i1ti gurup b.a:linclc alahildiğine faaliyeti var. 
siL&hlaı.an Avnıpanm miDbct ve menfi Göşenende ~meftdifere bindim. Dağ 
bUlutlar gibi biribiri üzerine ahlacaklan baslarındaki köylerde dahi her varlık 

zamanın geldiğini acaba neden ben bu- tem~, yeni ve medeni. Genç ~öy bzlam 
kadar yalan görüyonnn ~ Aca'ba istan- da temiz kıyafetleriyle tepsi dolusu kö

bulda alakadarlar ne d~e idi. Bil- püldü bira kadehlerini ,güle güle yolcu
hassa Enver paşa. üç ay evvel kendisine lara sunuyorlar. Buralardaki memurlar. 

arzcttiiim zaman varit görmediği hir ci
han lıarbini şimdi nasıl telakki ediyordu} 

Pamin en güzel yerlerini gezerken da

hi bu Jütüacder bfamda canlanıyordu. 
Bele iki Lafta evvd Münibte Bavyera 

er~e Fon Len.oy ( J} ver

diii bir :ziya.rette :söylediii §U 9Özleri ku
laldanmdan hiç gitmiyonlu: Enver daha 

çok ~çtir. On Yat daLa Liiyült olmama· 
sı memıdtetimizin başıma büyült fdiket
ler getİrmeaİne 9Cbe,p olahili ... 

* t1 (30) Hazinuu:la Moran - Sulniye 

tayyare karargahını ziyaret ettik. Hü -
kümetimiziıı buraya siparişleri vardı. Her 
malettcn piilotlar talim ıgörmdtt.e idi. 

Moraa birlikte tayyar..e;re binmddiğimi 
teklif etti. Memnuniy,.tle kabul ettim. 

llk defa olmak üzere tayyareye bindim. 

1200 metre irtifaa kadar çaktık. Havada 

on beş dakika uçtuk. Paris üzerinde uç
mak yasak olduğundan kenar taraflaT
dan uçtuk. 

Almanca. Fran'l.lzca, ltalyancayı sırasiyle 
yolculara söylüyorlar, 'hangi dilden anlı

yorsa o dilden konuşuyorlaT. 
Ter biye ve nezaket herkes için esas 

mesele. Halk kazancı için müşterisine 
karşı güler yüzlü, .memurlar vazifem di
ye halka kaqn güler yüzlü ... lsviçrenin 

ana di1i olan her üç düden hiçbirini bil
miyen seyyahlar hile neş'e içinde ııeze-

biliyorlar. Biletçiler. kontröller bu adam
larla el ve baş işaretleriyle anlaşmak için 

fula vakit sarfetti'klerine kızmıyorlar. 

Acaba güler yÜz1 her millete nasip 

olmıyan bir hilkat lütfu mu dur! 
Hayı! hiçte h?yle değildir. Buralarda 

esasen aile terbiyesini lazımı gibi alan 

halkın memur tabakası bir de lazunı gibi 
meslek terbiyesi almı~tır. 

Demiryolu dik vadiyi döne, döne hat
ta, bir clefada tam bir daire çerirerek 

iniyor. dört Kantorı -ıölii kenarmı tnki
bediyor. Lusern yo1culan burada kıs~ 

vapuru tercih ettiler. Kelebek gibi temiz * ve şık bir vapurla gene böyle zarif olan 
Ertesi giinü isviçreye geçtim... tren hiribiriıai seyrettirerek yokularını 

Makııadnn bir kaç gün 0Rl111.rda scya- koşturuyor. Bembeyaz boyMmt nıtlı bir 
hatle Roma üzerinden lstanbula dönmek- kırmızı teferruat renkleriyle süsliyen va-

ti. pur dalgalan köpürterek k:o~uyor. 
18 ( 1 Temmuz) Hıuiranda şiınendi

ferle hareket ederek lsviçrcde L o z a n 

üzerinden istif Leman ( Cenev) gölü 
sah.lini takip ederek ltalya budaduııa 

yahn olan ve Semplon tünelinin ~ nda 
bulanan Brig köyüne gddim. Ertesi gÜ

nü altı at ko§Ulu dilijens ile Alp dağlan
nın buzlarına (Cümdiyc) çıktık Yol bo-
yunca her türlü lonforu lıavi oteller VB.T. 

Eşyasını araba ile herhangi bir otele 
gönderip yaya dolasanlar var. Çoğu da 

* Lusem de üç gün kalmak fikrinde idim 
göle bakan güze! bir pansilılc. hakkı ka

zarulahiliyo~ bana da bir vatllnda~
lık kartı Ve fiatleri yuıya indirilmiş ber 
yerin biletlerini ~avi bir uf k cüzdan ver

diler. 
Müzeler. resim galerileri, bahçeleri, 

çam ormanlan. Org terennüm eden ma

bedi ve her çeşit naltil vasıtıı.lan artık ıbi:r 
lavcçrcli gibi tenzilitlı fiatle öııümüzc 

açık. Bir ecnebi d4ye kiın.OJC ~afından 

-*-Bir talebe salate tasdik· 
name tanzim etmiş-
Karata~ orta okulu üçüncü suuf tale

besinden Ali Erdoğanın tanzim ettiği 

sahte tasdikname ile 'Okula kaydolundu-
ğu, alakadar ınüesse..<;c direktörlüğü ta-

eır ıalmmıştır. Yilbqı piymıgo biletleri-

lzmirin altında yeni 
eserler bulundu 

rafını3an zabıtaya bildirilmiş ve bu tale- Beledi~nin Ağora suyunu Kültür - ği 2000 liralık tahsisatla devrun oluna -
cakhr. Uzunluğu 166, yükseltliği 7 mct
l:'e olan büyük yeraltı tonozunun 66 met
a-esi meydana çıkmıştır. Vilayet te l:z -
ımir b:ahiyatına. 500 lira tahsis etmiştir. 

be hakkında takibata baslanmı~hr. parka nakli sırasmda açılan kem.allardan -*- azami surette hafriyattan ;istmde ohm-
Tirede bir hırsızlık mu,,,'l't.ur. Yapılan sonılaj sır&-"-ında sok.ak-

Evve'lki .gece, gayri :muayyen ıtm- .saat- a.r altında hir çak eserler göriilmüşUir. 
te Tırenin Oiimhuriyet mahallesinde Bunlar arasında kitabeler, büstler, baş
ibaık'kai ~t ~ı oğiuıııın al.ilk- lıklar, kolcmlar bulunmuştur. Ayrıca 
ıkaruzun ;arka duv.ar.ı delimı::ıel.c SUl".etiy-, lyonyalı lı..>nirliler tarafından henüz hü
[e mühim ikdar'1a 'Sigara. damga pulu viye!i anla§ılamıyan bir zata iUı.af edi
' e tömbeki çalmınışlır. Zabıta tahkika- len bir kitabe de bulunmuştur. 

11kabaharda lzmir hafriyatına, tktı -ta ba§lamışlır. 

K'tlltfrr hakanlığı, Burnavada Edmoı:ı. 
J'iı<antm bağında ıçık.an 9Xl7 anetre eba
dmc:Uıki ımozayıkın yerini lstimlake ka
rar vermiştfr. Bu mozayık Izmrrli ayall 
azası Diyonizos tarafıı.ıdan şarcq> ilahına 
izafetle yapıl~ bir ibadethaneden çık
mıştır. sat vekulefi turizm büı-osınıun gönderdi-

&andına. Sımı~tım-dmn, bq:iin 4 temmuz Birbirlerini yaraladdar· İki tayin 
( eslci ;ı 1 LILZiraı:a) bwiçıdl!mn ittihat iKemalpaşanm ArmUt.hı köyünden İzmir Kız öğretmen okulu mezunla-

l'}eank giiaü illllit! Miisler \,~ a~ oc- Meh:ınet oğlu Latif Ydkuş ile A.rmutlu-. nndan Süheyla ve Piraye Karşıyaka 
miyedc:riae ı:fdip •tı ta:lim~eri yaparlar· ıl:ı.ı ]);1usta'fa oğla M-ehmet !Bo~rt gece özel ile okulu ana sınıfı öğretmenliğine 
mııı. Gece pek parlak şenlikler- y:apıla- vakti meyhanede rakı içerlerken sarhoş- tayin edilmişlerdir. 
cakmış. Bu yılın şenlikleri geçmiı:lerinki- lı.ık :-:aikaslyle birbirlerini yaı:-alamışlar-

lcre nazaran pek parlak olacakmııı! Aca· dır. İki yaralı yirıni§er günlük tedavi ----------------
H 1 F t .............. ·--··· .. ••••••••••••••••• .. ba İsviçı-ede kuşkuda mı? ususi e ran- raporu almışlardır. • .. 

-*- ~ Gelenler gidenler E sadan g~n yolcuları sıkı tara9Sllt eden 

ivil polisleri de farkettirn. 
Şeiıri dolaştım her taTa'f donanmıf. 

Bu şenliği gece istasyon önündeki ufak 

ibahçeden seyrettim. Yüksek dailarıın 

ba,_.;lannda sabal'1a.ra kadar hüyük atıe9-

ter yanıyor, ogüld~n karadan havai fi. 
r.ckleri atılıyor, her taraftan latif musiki

ler, neseli haykm.,malar devam ediyor
clll. 

Ertt~si günkü ~azeteler Jsviç.renin her 
tar<'lfında tes"id edilen bu günün parlak
ığmı ve isviçre birliğinin her yııl <daha 

biiyiik ık.u~ede büyiidiif;.ııünü mothedi
y-.ordu. Fran ızlnrm 14 Tıemmuz ıhfuriyet 
hayı-'1mlan da bu yd Pariste hıiiyük .,_._ 

d.:eri geçit Te ·m.luiyle .lı:xıt1ulanackğını 

öğre?ıdim. 

Maliyede yeni kayıtlar : ....................... · ...•..••.........• : 
Maliye dairelerinde yılbaşmdan ili- Mardin saylavı B. Ali Riza Levent, 

baren. talimatı evvelce bildirilen yeni Konya saylavı B. Ali Riza Türel, Balı
defterler tutuhnası ve ~ayıtların yeni kesiı· saylavı B. Hacim Muhittin Çarıklı 
usule göre yenilen:mesi maliye '>ek.ile- Alıkaradan geilmişlerdir. Uşak Osmanlı 

tind<!n vilayete bildirilmiştir. Memurla- bankası müdürü B. Mehmet Emin Azı:-
ra ıbıa thuso:.ta talimat :verilmiştir. . bradan ıgeierek Ayvahğa gitmiştir. 
,... Pllie>...aw·wr•• aın•ı ta J.lli J~ 

Ydllaşı şerefine gör·· ecek en güzel ımm 

Kültürpark Sinemasm~a 
Bugünden itillaren gösterileeelı olan 

Diıh.i :san at.kar Bethovenin ilahi nıusilrisi. A~ <en yüksek safhası.. 

Uykusuz Geceler 
l:!ammniyie Fnnsıırıca siidü olarak yapihm lnı emsalsiz ifdim 

Gaby Morley - PieTre Benoir'ın 
Gibi iki dibi saıı'atkar tarafından temsil e4iilmiştir 

Amerikalı alıcı1ar hariç tutulmak 
kaydile tütün ihracatı ya ihracatçı
lardan müteşekkil bir birlik eline ve
ırilmeli veyahut devlet inhisarı altına 
alınmalıdır. Cünkü ticaret hayatının 
esaslı şa.rtı mÜsavi şartlar ve kuvvet
lerle ka:r§llaşmaktır. 

Kapitalin insafı yoktur. Zayıf gör
dü.k.lerini -daima ezer. 

Madamki tütün hiitün .dünyada 
devlet gclirler.i için en esaslı bir mat
ııah .olarak de alınmış, bu is devlet 
frıhisadarına ve.ri.lmis veyahut büyük 
sermayeli kartellerin i~i olmustur. 
Şu haJde onların kar§ısma bizim 

de devlet · rthisarile, ihracat birlikleri 
ile çıkmamız tabii bir -icap hatta bir 
zarurettir. 

Türkçede bir darbı mesel vardır: 
<ı::Büyük balık 1küçiik bahğı yutar» 
~tl~. , . 

Devlet trre 1'.rtd sermayele:rıne 
dayanan ahcdar, birim onlara nishet
le çok zayıf sermayeli ihracatçılan
mızı ezmekte ve onlar da btı ezmenin 
acısını ckici&m ıçıkarmalrtachrlar. 

Türkiyede uzun zamandan heri• 
kurulmuş bir devlet ·nhlsarı vardır. 
Bu müessese bu mevzuda selahiyetle 
harekete gdehilecek mevıki&&lir. 
Onu temel olarak ele alma'k, ihracall 
teşkilatlandırmak pek zor i15 sayıla
maz. 

ihracat işleri yapan tüccarları da 
milli bir birlik etrafında toplamak 
ihracah bir e1den yapabilecek bir te
şel&ü1 vücuda getirmek te müm
kündür. u iki ir rde n ı...ı
nin daha faydalı olacağı münakaşa 
edilebilir. 

Muha'kkak olan ciheti şudm ki 
ihracah bası bos bırakmak bir teski
Iata bağlı hıtma~ak mi11i iktısadtya
tımız adına büyük zarailaT tevlit ey
~emektedir. 

!Denebilir ki diğer ihracat mad.de
leri icin zaruri görü1miyen ihracatı 
bir e1Cle idare veya bu isleri mini lbir 
birliğe tevdi "keyfiyeti ne için tüfün 
mevzuunda 'bu lkadar mustaccl bir 
mesele haTmde düşünülüyor. 

Bu vaziyet, lferd1n yapabileceği 
işleri fet>de bırakmak prensibine ay
k.ın düsmez mi'? f ırte tiitün1erimfa 
pekala ihraç ediliyor L 

Hayrr1 lbôy1e brr ımütalaa ôoğru 
olamaz. 

'Diğer ihracat maddeıl.~rimizin her 
mem'ICkette yüzfotte hatta bin1erce 
alıcısı va?dır. Alanlar arasında -da 
ırekabet mevcuttur. 

Yukarıda da izah eylediğimiz ~ 
ılcilde tütünün a1ıcı1an ya ya1m~ bir 
müessesedir. Yani devlet inhisarıdır. 
Veyahut da pannakla sayılacak ka
dar mahdut bir kaç kartel ve fiıına· 
dan ibarettir. 

AllClfar arasında değil ya1nız sa· 
tıc1lar arasında yani birim aramızda 
rekabet vardır. 

Bundan baska tütün ihracatını bir 
birliğe bir te~kküle bağlamak ba~a 
bakımdan da gayet faydalur. 

Hepimiz takdir ederiz ki sigara sa-
tışlarında fiaıler sabittir. içim bakı
mından da kaliteyi sabit tutmağa İh· 
tiyaç vardır. Hepimizin muayyen bir 
sigaraya bağ1ı kahğımız meydana
dır. 

Şu halde ihracatı teşkilatlamrmak 
yo1ile f.iatJeri büyük temevvüdenlen 
kurtarmak, standard ve kalitder vü
cuda getirmek alıcılar için de mem
nuniyeti mucip !bir hareket olacaktır. 
Böyle bir vaziyet memleket mahsul
Jerimizc fkarşı nğ'bet artıracaktır. Zi
ra alıcılarda yapacakları sigaralar için 
:sabit kaliteli ve sabit fiath tütün bul
mağı tercih ederler. 

Bu işi terdler yapamazlar. Ancak 
ve ancak birlikler ve devlet inhisar
Lm başarabilirler. 

(1) 1914 deki bu acı hatıramı ruba takip olunduğunıuzu l\issetmiyorsunuz:. 

'bSlr sonra nepediyonan. O zaman yal- Oaha. geldiğimin ilk giiMi idi hir çok 
mz alikaclar mafevlderime bu nazik va- kifilSCleri;ı o •. ~launda askeri sili1' ve 

zİyeti anetmİftİm. Bu plmlara !biirmlıt çanta dolaştıklarını ve bir tarafa sevko
borcumdur. Fakat hu acı hakikatleri .n.1t !u.nduk.lannı hayretle gördüm. B:ızı fev

milletimize 'ft taıibimiıcıe bir ibret 1e-.rJ.ıa hladelildcrde görülüyordu. Zaten kula
oinndı: teTcli etmek daha Liyik bir~ ğım lc:iıiştıe okluğu 4çin bir sefcchedik 
tur. 

Günddilc ıgazeıder Sarayevo r.İ.Datebİ· 

ııin esr.ar ıpcrdcsinin lkaltlmlme!:ıta alda· 
ğumı. bunwı bir şahsın eseri olma)'"1p .mi

him hakikatlerin ortaya ç.ıkım.l.:ta old•
iunu YAZIY"'rd\l. Geldiği!Nn üç.üncü ıgü
nii sabahı P~uis ata~em.ilitcrımizden aldı~ 
ğım hif" mdaııp zaten değiştirmek i.W.ere 
oldeğum .cyahat programıına li.zmll ge

len tesiri yaptı. Roma ıteyah&tinden Jlllı

g~ek Parise dö.ıuneğe ~ lıı.t&Dbui dö
nüşümde A vust.urya - Macal"İstanclan 

(1) 16&4 te Osmanlı ordulana.ı mu- .geçm.eğe ve bu .w-.ctle .hadisenin hıı:ak-
( 1) Harbiye mektebinde T.:lmye ma- lbwebe ettiii Sen gotar burası değildir. tığı alcis.ltti göcme,ğe karu verdim.. -ve 

al1imi idi. Balkan harbinde harekata da O, Vi1wuı 140 .lcilGllMltre bdar ce- oocc Baal Belfur yo17}'1.a Par.iae ci:tmeği 
İftİrak etmqti. Cihan harbinde 'llbqemİ- nubmıda ve Raab .armağı ,üurindeki bir ıniHMtsi.P gördüm . .!:. !;ıa~ treaine ye.tİ§-

AYRICA : Benkli Miki ve FOKS .JURNAL-
SEANSLAR : Her gün 2 - 4.20 - 6.40 ve 9 DA 

CUMARTESİ - PAZAR ~DE BAŞLAR ... 
'Fiatler Kültürpark dllhuliyesi dahil ~(} ve 30 KU&UŞTUK.. 
BİLETLER KÜLTÜltPARK GiŞEJnıilwE PARK iÇEJUsiNE İŞLiYEN 

Tütün ihracabm teskilatlandırmn 
i~, ıhükümetimizin b~en meşgul 

"" olması ve üzerinde ehemmiyetle dur· 
ması !azım ~den bir mesele balin· 
dedir ... 

liter olarak btanbala ıeldi. IWçük kalenin adıdar. lira (Devamı var) 

OTOBÜSUERDE SATILMAKTA.DIR.. ~ 

'-maBG!T~ ·~·ıı:adtru~• •fHnV~u.Y:Jll HJllCKI OC4K06LU 
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Belediye Reisi iZ 

lstanbul 2'azete.cilerine 
hakkında izahat 

• 'tJ' .A .'!'t'.R 

Maarif 
1 

Müfet isler:n:u 
• 

zı ka-:lrosu 

lzm · r işleri 
verdi 

genişletilecek 
Ankara 30 (Husu•İ) - ilk ve orta 

tah"il n1üesseselerinin çalı~ ma durumunu 

daha ~ıkı bir surette kontrol etmek üzere 
m vcut ilk ve orta tedrisat müfettişlik

leri kadrosu takviye edilecektir. 

Istanbul 30 (Telefonla) - Ankara - ı Sayın Behçet Uz, sözüne devamla: gazında da ycnid o'n ısliihat yapıyoruz 
dan şehrimize gelen Izmir belediye rei- 1 - lzmir, Cümhuriyetin umrana ka- Hava gazı fiatlerini yedi buçuk kuru -

Buı;ün vilAyet okullarını tefti~ etmek 

üzere espckterlik kadrosunda bulunan 
ntüfettiş sayısı 4 7 den fazladır. Bunların 

bir kıcı;mı Gazi terbiye Enstitüsünün Pe

dagoji şubesi mezunları, bir kısmı da vi

ldyet müfetti~lik imtihanında kazanmış 

olan espckterlerdir. 

.ı Dr. Behçet Uz, bugün Türkofiste ga- I vuşturduğu güzel ve yeni bir Türk şeh- tan beş kuruşa endinneği dti~ünüyoruz. 
9etecilerle görüşmüştür. Ve Izınirin ridir ve iktısaden her gün biraz daha 150 yataklı çocuk hastanesi inşaatı ol -
imarı etrafında mal(lmat vermiştir. kuvvetlenmektedir. (Geniş yangın ha- dukça il erlemiştir. Hastane, her han~ i 

Dr. Behçet Uz demiştir ki, •sevgili rabelerini Türkler bir asırda dahi temiz- bir ihtiyaç karşısında istikbalde daha 
Reisicümhurumuz Ismet Inönüne Izmir- liyemezler) diyenler orada beliren ma - başka pavyonlar ili\ve edil ecek şekilde 
llerin saygı ve tehassürlerini arzettim. murelerin her sene arttığını, fuar müna· geniş bir bahçe içinde kurulmaktadır. 
Büyük kurultayın fevkalade toplantısı- sebetiyle gelenler gördükçe hayret i~in-· Hastane bugün Izmirin çok mühim v~ 

E<pekkrlere teftiş etmek üzere verilen 
öğretmen ve okul sayısı espekterlerin 
vazifelerini güçle5tirmektedir. .... Izmirden gelen arkadaşlarımla işti - de kalmaktadırlar. acil davasıdı r. 

dk ettim. Yurdumuzun her köşesinden Enternasyonal Fuar günlerinde ve di~ Bakanlık gerek ilk, gerekse orta ted
rısat müesseselerinde çalışan öğretmenle
rjn ve okul idarelerinin çahşmalariyle 

daha yakından alakadar olmak üzere 

mevcut teftiş kadrosunun çoğaltılması 

için icabeden projeyi hazırlamaktadır. 

Yakında toplanacak olan kültür şurasın
da bu mesele görü~ülecektir. 

gelen delegelerin, büyük Millet Meclisi- Dr. Behçet Uz, gazetecileri Izmir En- ğer zamanlarda içten ve dıştan gele -
ınizin çok kıymetli azası ile birlikte gös- ternasyonal fuarına davet ettikten son- cekle"rin huzurlarını temin vazifesi en 
terdikleri topluluk ve hudutsuz bir sev- ra Fuarın Izmir iktısadl kalkınmasında baş:ı i•ierimizd t ndir. 
gi ve inan hayranlığı içinde muhterem oynadığı rolü tebarüz ettirmiş ve 1939 Yeni yapılacak otel, Izmirin en güzel 
milli Şef Inönünün aziz varlığı etrafında senesi Enternasyonal Fuarının daha par- yeri olan Atatürk bulvarı üzerinde ya
kopmaz ve kırılmaz bir kütle halinde lak olacağını söylemiştir. pılacaktır. inşaata bu sene başlanacak-
btrleşınesi, görülecek emsalsiz bir man- Dr. Behçet Uz. Izmirde yeni yapıla- tır. Bu i5 için yarım milyon lira ayrıl -
ura teşkil ediyordu. cak ve yapılmakta olan işlere temas ede- mıştır. -*-rek demiştir ki: Istanbulda Fuara ait bazı işlerimizi 

Ziraat 
Vekilimiz 

Dr. Behçet Uz, başvekil B. Celal Ba-
7ara, şehir işleri ve Enternasyonal Iz
mir Fuarı hakkında malOmat verdiğini 
-.., başvekilin Izmir Enternasyonal Fua
rı için yüksek himaye ve yardımlarını 
bu sene de lütfedeceklerini söylemiş -

- Gündelik şehir işleri tanzim yo- hallettim. Bu münasebetle epey temas
lundadır. Bütçemizde, her sene 150 bin !arda bulundum. Istanbuldan bu sene 
lirasını verdiğimiz istikraz borcundan Fuara yerli ve yabancı bir çok firmalar 
başka kimseye borç yoktur. iştirak edeceklerdir. 
Yaptığımız tasarruflarla yeni imar iş- Yarın da hususi bazı işlerimle meşgul 

tir. 

!erini başarmağa ve bütçemizi artırma- olacağım ve Pazar günü vapurla Izmire 
ğa çalışıyoruz. idaremizde olan hava döneceğim .. 

Çok parlak bir 
hitabede bulundu Daladyenin Tunus s yahatı 

- BAŞTARAFI 1 lNCI SAYFADA'
""leleri daha hızla başarmak için ana 
fikirlerdir. Fransız başvekili yolda Korsikaya Arkadaşlar, siz bu karar"larınızla is

tisnasız bütün Türk milletinin mcmle

!<et \'e vatan meselesinde irade ve karar 
.:ızmini bir kerre daha gösterdiniz.• uğrıyarak adayı teftiş edecek 

Faris 30 (ö.R) - cPetit Parisien> ga
setesinin bildirdiğine göre B. Daladiye 
'l'unUI seyahati esnasında Korsikada 

ikametini temdide karar vermiştir. Ev
Telce Korsikanm yalnız Bastia limanın
da 3-4 saat kalınası mutasavver olan 
Fr-•ız b~kili ~ Ba..ti.adan, bü -

tün adayı katederek, Ajaksiyoya hare-ı den sonra hareket etmiştir. Sal~1ıiy t' ı 
ket edecek ve oradan Tunusa gidecek- ı bir kaynaktan bildirildiğine göre cErit. 
tir. 1 rea> torpitosu Italyan müstemlekat ida 

•Siz bu kongrede en parlak kararlar 
verdiniz. Kimseye hoş görünmek, gün 

doldurmak için değil, yüksek, medeni ve 
ileri millet olarak varolmak, dalına üs
ün, daima ileri millet olınak istiyen 

Tiirl·iyenin böyle hareket etmesi ic.ap 

Londra 30 (Ö.R) - Adenden bildiri- resine mensup bir büyük memuru al· 
liyor: cEritrea> isimli Italyan torpitosu dıktan sonra şarki Italyan Afrikasına 

bu sabah Adene gelmiş ve saat 3te cVik- hareket etmiştir. Mevzuubah Zj1ın g 
torya> nakJiye gemisinin muvasalat.in- neral Pehati oJduc. söyleniyor. ttiği için bu .kararları verdiniz.• 

Vekil İnönü nün s<tzlerinden bazı etim
.eler naklederek dedi ki : 

Bele ika • 
Sosyalist lideri Van der-

veld ıcın • 
muazzam cenaze 

merasımı yapıldı 

Brüksel 30 (ö.R) - Sosyalist lideri Vanderveldin cenaze mera
simi muazzam şekilde yapılmıştır. Kralın mümessili, bütün hükümet 
erkanı ve ecnebi mümessilleri cenazeyi Halkevinden mezarlığa kadar 
takip etmişlerdir. Güzergahta halk yığınları ölüyü hürmetle selamla
mışlardır. 

Cenevre 30 ( Ö.R) - Milletler cemiyeti genel sekreterliği 9 - 12 
ilk kanun arasında Brükselde toplanan tasarruf komitesinin raporunu 
neşrebniştir. Rapor vaziyet dolayısile Milletler cemiyeti masrafların
da tenkihat yapılmasını ve bütçenin 38234000 franga indirilmesini 
tavsiye etmektedir. 

Macar başvekili lmredi harici 
siyaset temayüllerini izah etti 
Budapeşte 30 (Ö.R) - Başvekil B. lmredi program mahiyetinde 

bir nutuk söliyerek Macar harici siyasetinin temayüllerini izah etmiş
tir. Demiştir ki: 

«- Elde ettiğimiz muvaffakiyetleri Roma - Berlin mihverini teşkil 
eden büyük devletlerin müzaharetine medyunuz. Macarlar Almanlara 
eski silah kardeşliğile ve ltalyanlara da eski bir hasma karşı beslenilen 
takdir hislerile bağlıdırlar. Mihveri teşkil eden bu iki devlet sulhu daha 
sağlam milletlere dayanmağa ve Avrupada daha adilane bir nizam 
kurmağa çalışıyorlar. Bu nizamda Macarlarda kendilerine layık olan 
rolü oynıyacaklardır. 

Mihver devletlerile iş birliğine, fakat müstakil, kendi menfaatlerini 
müdrik ve hususi gayeler sahibi sıfatile devam edecektir. 

Elhamra Siııeması 
BUGÜN 

Senenin en nefis programiyle en nefis filmini takdim ediyoruz 

MA UELLA 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Aşk - Şür - gözellik musiki. Dünyanm en güzel 
kadını diye şöhret bulan güzel artisti •• 

DOROTHY - LAMOUR 
AYRICA : Milli Şefimiz Cümhur başkanımız 
muhterem ismet inönünün Ankarada Büyük 
Kamutayda c. H. P. Fevkalade toplantısmda 
söyledikleri büyük tarihi ve siyasi nutukları 
ile Başbakan Celal Bayarın nutukları.. Yedi 
yüz metre... SEANSLAR : 3·S·1· 9 

Yurdda 
Dünkü ve Bugünkü 

1 Hava !!.uru!!!!!-_ 

•Arkadaşlar davamız, partimizin bü
tün dünya partilerine üstün bir görüşle 
içtimai ve iktısadi bir teşkilat ele ala
rak Tiirk köylüsünü refaha kavuşturma 
davasıdır. Başvekilimiz bu kürsüde köy 
ve kalkınma davası, bütün milli dava
larınuzın temelidir, sözünü güzel bir 
söz söylemek için söylememiştir. O ha-
kikatin ta kendisidir.• 

Ankara, 30 (Ö.R) - Bugünlçü hava •Büyük milletimizin dünyanın daima 
durumu : Yurdumuzda bütün bölgeler- en büyük kararlara sahne olan bu mec
de hava 1 - 5 derece arasında ısınmıştır. 

lisinde Cümhuriyetin efendisi olan köy-
En düşük sühunet, sıfırın altında, Ulu lüsüyle toplandık. Kararlar= verdik. 
kışlada 1, Konya ve Kayseride 2, Er- Cümhuriyet Halk Partisinin bütün da
~urumda 3, Karsta 2 derece ve en yük- ,·alar gibi bu davayı da başaracağımıza 
sek sühunet saat 14 te İzmirde 12, Ada-

şüphemiz yoktur. Cümhuriyet, ileri at-
nada 14, Antalyada 15 derecedir. tığı hiç bir adımı geri almadan mutlaka 

Hava karadeniz sahillerinde kapalı, 
muvaffakıyete götürdüğü gibi bu dava-

cliğer bütün bölgelerde umumiyetle yağ- yı da muvaffakıyete erdireceği muhak
murlu geçmiştir. Metre murabbama dü- kaktır. 

şen su mikdarı Döryolda 35, Muğlada Kardeşlerim, köylerinize, evlerinize 
33, Akhisarda 17, İzırurde 10, diğer böl- baş şehrimizin size gösterdiği sıcak ha
gelerde 1 - 9 kilogram arasındadır. vayı götürün. Tarihin en şanlı kahra-

Rüzgar Trakyada şinıalden, diğer manları olan sizler en üstün vasıflara 
mınlakalarda cenup ve garpten en çok malik bir milletin evlatlarısınız. Sizlere 
saniyede 6 metre hızla esmiştir. üstün bir yaşayış temin etmek cümhu-

Muhtenıel hava vaziyeti - Bütün böl- riyet hükümetinin hem kararı hem bor
geler alçak tazyik tesirinde bulundu- cudur. Hepinize hayırlı yolculuk clile
ğundan yarın (Bugün) hava her taraf- rim. Çalışmalarımız hakkında hesapları 
ta kapalı ve yağmurlu olacaktır. Rüz- size vermek her ziraat vekilinin üzerin
g~rlar orta Anadolu ve Karadeniz böl- de duracağı ilk vazife olacaktır. Köy ve 
gelerinde cenuptan, diğerlerinde garp- ziraat kongresinin kapandığını beyan 
tan orta kuvvetle, Karadenizde şimal- ederim. Yaşasın Cümhuriyet, yaşasın 
den kuvvetlice, Ege denizinde lod_ostan Büyük Şef İsmet İnönü .. • 
fırtına şeklinde esecektir. Sürekli alkışlarla karşılanan bu nut-

Bugün Ankarada hava kapalı ve ara- ku ayakta dinlenen istiklal marşı ~ 
lıklı yağmurlu olarak geçmiştir. etmiştir. İstiklal marşı Ziraat enstitüsü 

En yüksek sühunet 5 derece, hava talebeleri tarafından okunmuştur. 

tazyiki 676 milimetredir. İstanbulda ha- -------------
va yağmurlu geçmiş, rüzgar şimali şar-
kiden en çok beş metre sür'atle esmiş
tir. En yüksek sühunet 9, hava tazyiki 
753 milimetredir. 

----------------1 
1939 Yılbaşı 

ilan 
ANKARAPALAS oteli sevgili İzmir 

vatandaşlarına 1939 yılbaşuu kutlular ve 
yeni sene için saadetler temenni eder .• 
Ankara palas oteli bu candan dileklerini 

19 39 yılbaşı münasebetiyle Hilal ec- sunarken yurddaşlarunıza şen ve şatir 
zanesi kolonya ve losyonlarını hediyelik bir yılbaşı gecesi geçirtmek için de lii
lüks şişelerini çıkarmıştır. Eczacı Kemal zım gelen tertibatı almış olduğunu arzet
Kamil Aktaşın bir iddiası vardır, kolon- mckle balıtiyardır. Bu gece salonlannuzı 
ya ve losyon zevk ve sanat işidir. Tak- teşrif edecek olanlar kuvvetli bir orkes· 
!it kabul etmez, eserlerim meydandadır tranın bütün gece devam edecek alalur
diyor. Adımı taşıyan bahar çiçeği, altın ka ve alalrnnga konserlerini dinlemek 
rüya, gönül fulya, erkek ve dişi zümrüd ve miikemmel surette ihzar edilmiş olan 
damlası, yasemin kolonya ve losyonları- büfonıizdcn mutedil fiatlerle bütün ar
na şimdi bir de 90 derecelik limon çiçeği zularını tatmin etmek fırsatını elde ede
ili.ve ettim. Hilal eczanesi müşterileri üs- ceklerdir. Bu ilinınuzın sevgili vatan

tünlük ve nefaset bu kadar olur diyor· daşlara arzcdilmiş umumi bir davetna
lar. Sanat ve zevk ıahasındaki muvaffa. me olarak teliikki buyurulması temenni 
kiyetlerimle iftihar ederim demektedir.. olunur. 
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lzmir Valisi 
B.Fazlı GüleçBaşveka

let müsteşarı oldu 
Ankara 30 (Telefonla) - lzmir valisi B. Fazli Güleç'in başvekalet 

müsteşarlığına tayini kararlaştı. 
B. F azli Güleç, önümüzdeki günlerde yeni vazifesine başlıyacak-

tır. 

Başvekil B. Celal Bayar Maarife 
vekil ile görüstü gelerek yeni 

Ankara 30 (Telefonla) - Yeni maarif vekili B. Hasan .Ali Yücel 
öğleden evvel vekalet memurlarını teftiş etti. Memurların vaziyetleri 
ile yakından alakadar oldu. Öğleye doğru başvekil B. Celal Bayar, 
Maarif vekaletine gelerek maarif vekili ile odasında bir müddet gö
rüştü. 

Valiliklerde tebeddülat 
Konya valisi vekalet emrine alındı· Kü

tahya, Kocaeli, Antalya valileri de değişti 

Ankara 30 (Telefonla) - Konya valisi vekalet emrine alınmıştır. 
Konya valiliğine Kütahya valisi B. azif, Kütahya valiliğine Kocaili 
valisi Hamit, Kocaili valiliğine birnci umumi müfettişlik baş müsaviri 
Ziya, Antalya valiliğine dördüncü umumi müfettişlik bas müşaviri 
8. Fuat, dördüncü umumi müfettişlik baş müşavirliğine de Antalya 
valisi B. Saip tayin edilmişlerdir. Bu husustaki kararname yüksek tas
dika iktiran etmiştir. 

Cebelüttarık sularında 
bir deniz muharebesi 
Cebelüttarık 30 (Ö.R) - Cebelüttarık limanında mahrukat temin 

ettikten sonra nasyonalist harp gemilerinin kordonunu yarmağa te
şebbüs eden «J oze Lui Diyez» cümh uriyet torpidosile nasyonalist 
harp gemilerinin muharebesi hakkında şu tafsilat veriliyor: 

Nasyonalistlerin hücumuna uğrayan cümhuriyetçi torpido«Jubiteu 
adlı mayn gemisini batırdıktan sonra kendini sahile atmıştır. Müret
tebatından 4 ölü 11 yaralı vardır. Yaralılardan birisi hastanede ölmü<
tür. Mürettebat Cebelüttarık kışlalarından birinde muhafaza edilecek 
ve karaya oturan torpido Cebelüttarık limanına çekilecektir. Torpido 
makine dairesinin su alınası sebebile başdan kara etmiştir. ölüler in· 
gilizler tarafından açık denize defnedilecektir. lspanyol torpidosunun 
kumandanı ve mürettebattan dört kişi bu merasimde hazır bulunacak
lardır. Nasyonalistlerin zayiatı malum değildir. 

Londra 30 (ö.R) - Amirallığa gelen haberler lspanyol cümhu
riyet hükümetinin emrindeki Lui Pia torpidosunun nasyonali•t gemi
lerinin bir hücumu neticesinde Cebelüttarık sahilinde kendisini kara
ya attığını teyit etmektedir. Bir Fransız ve bir lngiliz torpidosu, Pro
jektörlerinin ışığı altında, yaralıların naklini kolaylaştırmışlardır. Cüm
huriyet harp gemisi lngi)iz arazisi dahilinde karaya oturduğundan 
yaralılar Cebelüttarık hastanelerine kabul edilecektir. 

Londra 30 (Ö.R) - Maryanga adlı lngiliz vapuru bugün saat 14 e 
doğru Akdenizde Brila adasının 14 mil kadar ı;:arbında nasyonalist 
tayyareleri tarafından bombardıman edilmiştir. Maryanga ağır hasara 
uğramış ise de kurbanlar olup olmadığı malum değildir. Mürettebatın 
kısmen tahlisiye sandallarile kurtulduğu muhakkaktır. Vapurda ade
mi müdahale komitesinin bir kontrolörü, lngiliz bayrağı vardı. Gerek 
kaptan, gerekse 30 kişiden ibaret olan mürettebat kamilen lngilizler
den mürekkepti. 

Kudüste Arap şoförlerin vesikaları alındı 

O. Bankası direktörü serbest bırakıldı 

Kudüs 30 (ö.R) - Dağa kaldırılmış olan Osmanlı bankası direk
törü serbest bırakılmıştır. Direktör şehir haricinde müsellah on arap 
tarafınan dağa kaldırıldığını ve fidyei necat verilir verilmez serbest 
bırakılığını söylemiştir. Kudüsle mülhakat arasında işliyen otomobil
lerin arap şoförlerinin vesikaları alınmıştır. Buna sebep arap otomo· 
billerinden lngiliz askerlerine sık sık ateş edilmesidir. , .............................................. ..__ 

TELEFON : 4065 TELEFON : 4065 
1500 kişilik Türkiyenin en büyük salonu olan 

YENi S1NEMADA 
Bugün iki büyük filim birden 

1 - A YNAROZ KADISI 
Türkçe sözlü ve şarkılı büyük komedi 

OYNIYANLAR: 
HAZIM - VASFİ • İ. GALİP • MUAMMER • E. 
BELİ • HALİDE • ŞEVKİYE • CARİDE-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • İzmirde ilk defa 

2-BÜYUK ŞEHiR 
Senenin en müthiıs şaheseri 

• • 

T ürkce izahlı F oks jurnal 
• 

SEANSLAR : Cumartesi ve pazar günleri : 10 .... 2 .... 5 .... 8 .... de başlar 
Diğer günler : 2 .... 5 .... 8 .... de başlar 
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Binaenaleyh Janm artık sokağa çıkış- dirsek vuruyor ve sokuluyordu. 

ıı·nnunuevveı cumartesi 1938 

Dün ü heyeti umllmiye toplantısı 
heyecanlı müzakerelerle geçmistir 
Cümhvriyetin 

kararla 
iymanlı evlatları olan köylülerimiz 
ve büyük bir açıklıkla meydana 

isteklerini azmü 
koymuşlardır 

l.arında onu zabıta nezareti altında bu- Yoksa burada da iğne mi yapacaklar- - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - zin sebebi ne? ğe çalıştığımız eserlerin kafi olmadığı- fen devridir. Bunlar hüdayı nabit bah-
lundurmıyordu. dı? Her komisyon kendi ihtısas şubesi da-ı Kapitülasyonlar zamanında Amerika- nı iddia eden bazı adamların mevcudi- çevanlar elinde bırakılamaz. 

Buna mukabil Farjakın adamları Ja- Bu sırada perdenin açılacağını haber hilinde olan meseleler üzerinde bir çok dan gelen buğdaylar küçük gümrük res- yetidir• Sayın hükümetimizden memlekete zl. 
nın en ufak hareketlerini gözden kaçır- veren kuvvetli üç darbe sesi duyuldu. mühim kalkınma tedbirlerini tesbit et- mi ödedikleri halde kendi pazarımızda "Bu sözler kongrenin heyeti umumiye- raat mütahassm, limon ve portakal mU-
.puyorlardı. Bu suretle onun o gece Sahnenin önündeki elektrikler yandı. miş bulunuyordu. Billuıssa Merketing bizimkilerle rekabet ediyorlardı. Bu- si tarafından dakikalarca süren alkışlar tahassw getirmelerini isterim. 
çin (Pur Sen Marten) tiyatroSlDlda bir Salonun elektrikleri söndü. komisyonu nakil vasıtaları, ambalAj, alış günkü gümrük himayeleri olmasa belki: ile karşılanruıştır. İnkıapçı ve imanlı Rahmi içele, dileklerinin zaten m&· 

koltuk bileti satın aldığını öğrendiler ve Etraf loş bir karanlık içinde kaldı. ve satış organizasyonu üzerinde ehem- yine böyle olurdu. 1 Türk köylüleri bu tezahüratla müsbet hatalarda mevcut olduğu bi.ldirilm.ipir. 
hemen Farjaka haber verdiler. Jan, sıralarda oturanların birbirleri- miyetle durmuştur. 12 milyondan fazla halkı barındıran ilim yolunda atılan adımlara, ziraat ve Söz sahibi muhtelif memleketlerdeki 

Tiyatro salonu gittikçe doluyordu. ne dirsek vurduklarını, etrafını çeviren Standardiznsyon sahasını, ~ta arpa, 48 bin köyümüz var. köy kalkınmasını bir hakikat yapmak tetkiklerinin neticelerini anlatmış ve sö-
Halk, hem Lorans Lelyayı tekrar gör- çenberin biraz daha daraldığım anladı. buğday ve yapağı olmak üzere belli baş- Konuşan köylü murahhas burada için sarfedilen gayretlere iman ettiğini züne nihayet vermiştir. 

mek fırsatını kaçırmamak, hem de per- lı ihraç maddelerimiun umumune teş- mevzu ve sadet haricine çıktığından sö- gösteriyordu. HÜSEYİN KÖYCÜNÜN söZLERt. 
Sağ ve solundaki adamlar Jana ada-

de açılmadan önce yerlerini almak için mili, mevcut nizamnamenin daha mü- zü kongre azalan tarafından kesilmiş- Vekil sözlerine şöylece devam etti : Hüseyin Köycü şunlan söylemiştir : 
ı:nakıllı yapışmışlardı. 

istical ediyordu. kcmmel bir hale ifrağı istenmekte idi .. tir. Sözlerini kısa kesmesi için vukubu- - •Arkadaşlar, görüyorum ki bütün - Yann bir seferberlik olursa bütOn 
J an .. Bunların tazyikinden kurtulmak 

Jan Lö Hclyc, tiyatroya ilk gelenler Ambalaj meselesine hususi bir ehemmi· lan umumi ihtar karşısında çiftçi bay güveninizle bağlı bulunuyorsunuz. Tek mal ve canımızla koşaca~ HükUmetin 
arasında idL için kendini öne doğru itti. yet verilmektedir. Nakil ve satış işlerin- Sıtkı düşüncelerini hülfısaten şöyle bi- kalp gibi, tek kafa gibi ayni idealin yol- icraatına itimadımız vardır. Hüküm.et ne 

Yerine oturdu. Dalgın nauu-larla et- Kulağına fısıltılar geldi. de muvaffakıyet için ambalajlann iyi tirmiştir. culan bulunuyorsunuz. Köylerinize bu isterse yapsın raziyiz. Yaşasın ordu, ya-
tafına bakınıyor. Localan dolduran lüks Acaba parolayı mı veriyorlardı?. bir şekilde bulunması, stnndardize nakil - •Yol, arazi ve buhran vergileri imanı mşıyacağıruzdan, orada bu güzel şasın büyük cümhurreisimlı;. 
tuvaletli kndın.lnra bakıyordu. Sahnenin perdesi sarsıldı ve yavaş ya- kaplarının kullanılmac;ını zaruri kılmak- bilvasıta alınarak köy ve ziraat kalkın- ideali yaşatacağıruzdan eminim.• Rasih Tuna, AğnkültUr kelimesine 
Eğer balkonda bulunan bir kimse aşa- "-aş a~lldı. tadır. Bu standardize kapların büyük ma.sı için umumi bir seferberlik yapıl- Burada Emin Sazak söze müdahale ıtiraz etmiştir. 

ğıya.. Salona doğru bir göz atmış olsay- Jan dikkat etti. Heriflerin hiç biri mikyasta imali ma.ksadiyle, memleltetin ınnlıdır. Dileğim budur.• etmek istemişse de riyaset makamı tara- PROFESÖR FAHRE:r'l'TİN 
dı ön sırada ve orkestranın hemen ar- sahneye bakmıyorlardı. Hepsi de yan muhtelif istihsnl mıntakalannda uınba- BİR DİÔER DELEGENİN SÖZLERİ fından hatibin sözünü kesmemesi kcn· KERİMİN SÖZLERİ.. 
kasında oturan bir kaç sıra insanın bir- gözle kendini sü~üyorlardı. Iaj fabrikalarının tesisi düşünülmekte- Emin Sazak sözüne şöyle başladı : disine ihtar edilmiştir. Profesör Fahrettin Kerim kürsüye 
bjrine zıt ve yeknasak olmıyan elbiscle- Jan Lö Helye kenciyıi ve hayatını teh~ dir. İstihsal ve ihraç merkezlerinde stan- - Kısa söyliyeceğim. Hükümeti cüm- Ziraat vekili sözüne devam ederek gelerek şunları söyledi : 
ri dikkatini çekerdi. Filvaki bu sıralar- lmede gördü ve birden, hayatından da- <iardizc ambalaj istas}'onlarmın bulun- huriyenin memleketi ne halde ele aldı- dedi ki : - ·Dünyada doğum kabiliyeti en çok 
da hiç kadın yoktu. Ve hep erkek olnn ha mühim bir şeyin de tehlikeye maruz ınası ve bu istasyonların kendi muhit- ğını biliyoruz. Bu kadar eserler arasın- Emin Sazak Akbanktan bahsetti. Ar- olan millet Türk . köylilsüdür. Vatanı 
bu adamlarm arkalanndaki elbiseleri !?ulunduğunu anlai:IL lcrinde ambaluj mektebi vazifesini gör- da uraat işlerimiz maalesef, diğer saha- kadaş1nnm dört gece sabahlara kadar, kurtaran daima Türk köylüsünün do-
tıpkı yabancı seyyahların gcydikleri yol Bu şey .•. Dr. Hami Subeyranın for- mesi göz önünde tutulmaktadır. !ardaki çalışmalar nü>betinde verimli ol- bu banka mevzuu üzerinde yapılan tet- ğum kabiliyeti olmuştur. 
elbiseleri gibi idi. mülünün kendisinde kaim~ olan parça· Nakliyat meselesinde köylü elIDdeki mamıştır. Şimdi hükümetimiz köylünün kiklere i~ürak ettiler. İçlerinden hiç biri 

Bu adamlar .. Farjakın emrinde idiler nakli vasıtalfu'mın yeni ambalajların çiftçinin kalkınması için bizleri buraya itiraz edecek bir noktayı bulmadı. sıydı .. 
ve Jan Lö Helyenin etrafını sıkı bir icaplarına uygun olrruısı, devlet demir- çağırdı. Akbanka verdiğimiz vazife, ziraat 

Bu vesika asl:ı .. A.-;ta başkasının eline 
kordon halinde sarmışlardı. yollarında boş kapların meccanen geri- ·Düşündüklerinizi söyleyin arkadaş- bankasına verdiğimizden bam başkadır. 

geçmemeliydi .. 
Jan, i1könce bu garip komşulardan ye nakli, tew.ilatlı tarifelerin daha ziya- lar, benim düşündüklerimde bir yanlış Neden dolayı her yeni fikrin etrafında 

Gayri ihtiyari bir hareketle elini koy-
şüphelenmedi.. Hatta orilnra dikkat bile de indirilmesi ve nakliyatın sür'atlendi- varsa onları ıslah edelim• dedi. Bu, gü- fena, çürük olduğunu düşünelim. İçi-
etmedl·. nuna .. Cüzdanına götürdü.. · ı ~ ..ı..· dil k d l b" b 1 t Vak•=-=- k d . d b. k da ki K-rı ınesi tc.:.uıt e en arar meyanın a ze ır aş angıç ır. ..uuu. ço ar- mız e ır ar a ş var mı • oy ve 

Fakat biraz sonra içinden bir his bil- Herifler, onun bu hareketini görmüş- bulunuyor. dır. Büyük Şefimizin büyük hedefleri- ziraat kalkınma'il davamız tamamen hal
yük bir tehlikenin tam ortasında bu- ler ve çenberi birm; daha sıkmışlardı. Yine ayni kurarlar arasında İskc.nde- mize varmak için bu davayı ba..,.<raracak ledilmişlir• desin. Eğer Emin Sazağın 
lunduğunu ona ihsas etti. J:ın, caketinin önünü ilikledi ve elle- riye gibi lim::ııılara doğrudan doğruya yollar göstereceğine, direktifler verece- dediği gibi biz her şeyi bilir iddi~da 

Salonu dolduran halkın gürültülü ko- rini göğsüü zerine çaprastladı. vapur işletilmesi, frigorifik tesisatı olan ğine emniyetim vardır. olsaydık. sİ7. çiftçilerden ocakların ba-
nuşmaları ve kahkahalarına rağmen Arl::.adan birinin omuz.lanna yaslandı- vapurlarla nakliyatın temini istenmek- Bir noktaya işaret edeceğim. Komis- şından ayrılarak buraya gelmek zahme-
kendi etrafı derin, esrarlı ve manalı bir , ğını hissetti. tedir. yonlarda kabul edilen şeylerin burada tini ihtiyar etmenizi rica eder miydik? 
sükut ile çevrilmişti. J Heriflerin plfını ne i<li acaba? .. Yeni Alım ve sntım organizasyonunda köy- madde madde konuşulmadan kabul edil- Biz, her hangi bir köylünün şikayeli-

Herifler konuşmıyorlardı. Ara sıra ' bir enjeksiyon mu?.. lii birliklerine ehemmiyet verilecektir .. ıncsi, islediğimiz neticeyi almağa kafi ni dinlerken kendimizi onun yerine ko-
birbirlerinin kulaklannn eğilerek fısıl-( l\fohakkak harekete geçecekleri za- Bu birlikler mevcut satış kooperatifleri- gelir mi?. • yuyor ve öyle can kulağiyle diriliyoruz.. 
daşıyorlar, dirsekleri ile birbirlerini manı veya kendilerine verilecek bir işa- le bir tedahül teşkil ebniyeceklerdir. Zeki, çalışkan bir ziraat vekilimiz var. Bir ağabey gibi, bir baba gibi bir kardeş 
CIOrtilyorlardı. . . .. 1 reli bekliyorlardı. Bclki Jana ii:,'De yapa- Müstahsilin malını istihsal piyasalan- Bize dağıtılan o büyük kitaplar içinde gibi dinliyerek onun dileklerini yerine 

Jan.. Bunlann kendısınl goz altında rnk bayılt.acaklar ve sonra kendi arka- na sevketmektc ve kendi zaruri ihtiyaç· ruhumu tatmin edecek şeyleri ben he- getirmek azmini besliyoruz.. (Bravo ses-
bulundurduklarını anlamakta gecikme- ~nndan biri foru:ı.laşmış bahanesiyle larını tedarikte bu birlikler başlıca dmil nüz bUlamadun.• leri.) 
Cl.i : onu kimse farkında olmadan vl! her ke- olacaklardır. ~ Sazak mütalfıalannda mUhtelü İstiyoruz k1 bu kongrenin""'1tlukarre-

sin gözü önünde kaçıracaklardı. 

Ye§ilay kurumunun kongreden te
mennisi, köylerimize içkinin hiç bir su· 
retle girmemesidir. Parlamentoda tüze 
bakanının beyanatında mühim bir ista
tistik görmüştüm. Bir yılda on bin kişi
nin katil cürmüyle mahkOm olduğunu 
görmüştüm. Bu rak, yüz.ünden bu ka
dar vatandaş katil oluyor. Bir vatanda
şın katil olması, yuvasının yıkılması, 

istihsal kabiliyetini kaybetmesidir .. Biz 
köylerde bir içki memnuniyet kanunu 
yapılmasını istiyoruz. Bu kabil yasak
ların Amerikada tesis edildiği görülmüş-
tür. 

Ancak alkol derecelerini azaltmak su
tetiyle rakı sarfiyatını azaltmak kabil 
olduğu gibi köylü murahhaslarından is
tediğim şey, köy bakkallarına rakı şişe
sini sokturmamaktır. Bu ancak köylü· 
nün şuuru ile ~acağı bir iştir. 

(Yapacağiz seslen.) 

HALİT AYDIN Birden sarardı .. Bu adamların arasın
dan iki kişiyi tanıdı .. Bu iki kişi, Farja• 
kın •Lasavan• barındaki iki arkadaşı 
idi! .. 

Hayır •. Hnyır .. Jan bu kapana düşmi
yecekti.D . üşrne~eliy<li 

Tedrisat komisyotı.unun raporunda bil- komisyonların mesaisini ve aldıkları ne- ratı onun başannağa çalı~tığı büyük iş
hassa ilk ve orta tedrisatta köy çocuk- ticeyi yakip etmemiş olduğunu gösteri- ler hakkında burada haz.ır bulunan bü

Umurlu köyünden Halit Aydın - Bu· 
larına ağrıkültürel daimi kurslar, as- yordu. Tetkiksiz, daha bazı tenkitlerde tün delegeler şaşmaz. bir kanaatle köyle-

raya zirnatimizin büyük bir inkıli.p plA· 
Birden yerinden fırla<lı. İki sıra ara

Artık muhakkaktı .. Hnydutlann tuza- sında yolunu kesmek için uzanan nynk-

ğına düşmüştü.. 1nra basarak, eğilmis gövdeleri şiddetle 
Böyle kalabalık içinde ve herkesin •t k Ur •. d.. -

ıerc y uu. 
gözü önünde mi harekete geçeceklerdi? 

Nihnyette,ü zerinde kır:mıiı bir nm
Gcçcrlerdi de .. Tıpkı (Lasavan) barın-

kerlere nğnkültürel daimi kurslar açıl- bulundu. rine dönsUriler. Bizim, her birerlerimi-
. nının ana hatlarını tetkik için toplandık. 

ması, eğitmen kurslarında ağrıkültürel dşin içine girmiyen, çiftçi derilerinin zin kanaati günlerden beri tetkik etti-
Bizi çağıran ve dinlemek isüyen bil· 

tedrisatın en başta tutulması gibi mü- acışını tanıınıyan kafa ile bu güçlükleri ğimiz. davanın bu memleketin kurtuluş 
yüklerimize dert döktük. İstişari ma-him esaslar vardır. yenmek zordur. dedi. Memleketin zira- davası olduğudur . 

• ;c. • hiyetle olmakla beraber isteklerimizin ÖuLEDE..'l'll SONRAKi CELSE at mi.itahnssıslanna olan ihtiyaçlarından Bu davadan daha büyük bir davamız 
.. nazarı dikkate alınacağına kaniiz. Bizi 
Og.leden sonraki celsede kona-re aza. bahsetti. yoktur. (Alkışlar.) 

,,.,. büyük bir müsamaha ile dinliycn bü-
lannın okunan mazbatalar üzerinde mü- Halbuki komisyonların en ziyade üze- RAHMİ İÇECİN SÖZLERİ.. 

Ayağa knlkmnsı ile etraftan itiraz ses- talfıaları dinlenmiştir. rinde durdukları ve ehemmiyetle halle Sayın baylar, yüklerim.ize şü.kranlarınıw sunmak bir 
leri yükselmişti. Tutmalc istediler. Ca- Bursa köylerinden çiftçi Sıtkı şunları çalıştıkları davalardan biri bu olduğu- Ben hiç bir vilayetin murahhac; ve borçtur. Sayın ziraat vekilimizin ilham-

e '"'el- pul yanan bir kapıya doğru yürüdü. 'da olduğu gibi Farjakın her ~eyi •• 
Öcn hesapladığı muhakkaktı. 

Şimdi J an ne yapacaktı?. 
Ayağa knlkmak, haykırmak. .. İmdat ketinin cebi heriflerden birJnin 

kalmak suretiyle yıı1ıldı. 

ı· d !arından mülhem olarak köy birliklerl-e ın e söylemiştir : na göre Emin Sazağın şikayetleri zaten mümessili değilim. Kendi namıma ko-
çağırmak! .. - •Türk köylüsUnü çok yakından ta- mazbatalarda yer alınış bulunuyordu. nuşuyorwn .. Bu büyük kongreye hazır-

Lasavan barında kendisine yapılan Jan aldırış etmedL Sür'atle kapıya nıyarak vukuflu bir teşkilat vücuda ge- Heyeti umumiyesi itibariyle yersiz lıklı gelmedim. Hazırlıklı gelseydim, 
enjeksiyonu hatırladı. 

Şimdi burada da, yanı başında ot.uran 
adam şüpheli hareketlerle kımıldanıyor, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i Kiralık apartman E 
S Şehir gaunosu arkasında 1382 E 
:sayılı (Gül sokak) ağ'zında denize E 
: ıumr konforu havi yedi odalı yeni! 
5insa Mihuiş bir ev kiralıktır. : . . . 
: Görmek ve görüşmek istiycnlerin : • • 
Sguzetc.mi7. idarehanesine miiracaat- ! 
: 1ert. : • • ......................... ............. , .... 

doğru koştu itti. 
Kapı açıktı. 

Kendini bir koridorda buldu. 
Acaba kurtulmuş muydu? 

··· BİTMEDİ ··· -·-
AŞKIN G Z YAŞLARI 

FİLMİ 
Türkçes özlü ve şarkılı olar~k çevril

miş olan bu filim yılbaşı münasebetiyle 
t ASRİ sinemada gijşterilmeğç başlanmış-
tır. 

tiren Ziraat vekilimizi takdirle karşıla- olan bu tenkitlere Ziraat vekili B. Faik karşınıza istatistikler ve grafiklerle çı
nın. Derdimiz çok büyük, ihtiyacımız o Kurdoğlu şu cevabı vermek lüzumunu kardım. Bir kaç düşüncem var. Bunları 
kadar vasi ki bütün devlet bütçesi bu duydu : kabul ettirebilirsem ne mutlu bana. 
işe tahsis edilse yine yaramu~ı kapaya- ZİRAAT VEKİLİMİZİN CEVABI Dertlerimden biri Narenciye tabir 
mıyacak. - •Arkadaşlar, Emin Sazağın söyle- edilen portakal ve limonculuğumuzdur. 

Otuz.senedir toprakla meşgulüm. Not- diği sözlerini anladığıma göre şu su- Yükü güden deve bağırtkan olur der
larımı size bildirmek isterim. Çok nok- retle hülfısa etmek kabildir. Köyde bil- ler. Madam ki hükümet biu çağırdı, biz 
snn teşkilatla çalıştığımız halde naz.ara gisizlik, bilgi olanlarda köy ve çiftçi de söyleriz. Onun merhemi verilsin. Ben 
çarpacak kadar istihsalat yapıyor ve ha- hakkında bilgisizlik... Mersinden geldim. Şimdiye kadar şöh
rice de gönderiyoruz. Fakat geriliğin se- Dört giinden beri çalıştığımız işler hep retini duyduğunuz Mersin portakalı 

beplerini bulmak lazımdır. On sekiz bu hakikat etrafındadır. Fakat Emin Sa- ne muallimin kontrolü, ne de bir müta
milyon halkımızın yüzde doksanı bilfiil zağın sözlerinde bir eks•k var :O da ev- hassısın nezareti altında yetişmiş değil
çiftçidir. Ge-riye kalan yüzde on da top-ide kahve falına bakarak, esaslı tetkikat dir. BahsevanJar elinde bugünkü hale 
rakla alakadardır. Şu halde geriliğimi- yapmadan ınesaimizin, vücuda getirme- getirilmiştir. Halbuki devrimiz bilgi ve ..... === ... ___ ::::z:s::a: - p 

Recep, daha bir çok içli türküler çal-
z:a:w• 

yerden kaldırdı ve pençereden dışarı 

bakarak: 

'. OIMl~-ıtU$GA-1't~~-:. 
y,, .... ,.,,PUAT l?DİP 

Fikretin zorla müsaadesini alarak kö
ye döndüm. Çolak beni hervakıtki gibi 
neşeyle karşıladı. 

!çeri girdik. Yorgunluk kahvesini iç-
tikten sonra Çolak: 

- Senden bir ricam var beyim! 
Dedi. Ve devam etti: 

- Senin de sevdiğin bizim sazcı Re
cebi, evermek istiyoruz.. Fakat bir tür
lü razı olmıyor. cBen ceylan bügüşlU 
yavuklumdan sonra dünya evine gir -
mem!> diyor. 

Halbuki delikanlının babnsı ihtiyar. 
• 

Kimsecikleri de yok .. Bulduğumuz kız, 
1't'tecek kadar güzel.. Eh tarlası da var. 
'?am Recebe biçilmiş kaftandır hani.. 

Ne olur beyim .. Recep t"' seni çok sc
vı:·or.. Ça(:ınp bir nasihat etsen belki 

sözünü tutar .. 
Diişünılüm .. Yavuklusunu yıldırıma 

kaptıran esmer bakışlı, merd ruhlu saz
cıyı evlendirmek hayırlı bir iş olacaktı. 

- Peki çağır!.. Söyleyeceklerimi söy
leyeyim .. 

Eyi kalpli köylii: 

- Eksik olma beyim .. Tanrı senin de 
muradını vere .. 

Dedi ve Recebi çağırınağa gitti. 

Yalnız kalınca, sazcıya Itırın neresin
den ve nasıl başlamak icap etliğini dü
şünmeğe başladım. Fakat hiç bir şeye 
karar vermeğe zaman kalmadan Çolnk
Ja Recep içeriye girdiler. 

Recebin neşesi üz.erinde idi. Giilüm
siycrek: 

- Hayır ola Leyim.. dedi. Gene la -

1
7.ım olmuşuz anlaşılan .. 

Ve ilave elti: 
- Isabet .. Sazıma dün gece yeni tel

ler taktım. Bir döktürüversem de bif 
clinlesen .. Getireyim bari.. 

Ve ac~le açele çıktı gitti. 
ÇQlak: 
- Ben yol<.la hiç bir şey açmndım .. 

Yalnız Fuat Edip bey seni çağırıyor, de
dim ... 

- Eyi ettin.. Sana ben gözümle işa
ret verince bir bahane ile dışarı çıkı -
verirsin .. 

Cevabını verelim. .• 
Biraz sonra Recep geldi .. 
Sazını bana uzatarak: 
- Nasıl beyim .. Güzel olmamış mı? 
Dedi .. Baktım ve güldüm: 

- Ala .. fılü! .. 
Recep yeni tellerin verdiği bir hevesle 

sazını çalmağa ve şunları ı:ıöylemeğe 

başladı: 
Yağmur yağar ta§ iistüne, 
Ilcr ne dersen baş üstüne .• 
Kalem oynar kaş iisW.nc, 
Boytına baktım ağladım .. 

Seni doğurmaz her ana, 
Eşin gelmemiş cihana, 
Çok ~e1Jlcr sö·ulcdi bana, 
Gö::iine bn1ctım aaladım 

dı. Sazını ocağın duvarına dayadı ve: 
- Nasıl beyim! .. 
Dedi ... 
Takdirle cevap verdim: 
- Babanın dediği gibi parmakların 

cehennemde yanacak delikanlı .. 
Gülüştük .. 

Bu arada Çolağa gözümle işaret et -
tim .. Bir iki dakika sonra: 

- Hele şu sığırlara bir bakıvcreyim! 
Dedi ve çıktı .. 

Söze şöyle b:ı.şladım: 
- Recep, seni ne kadar sevdiğimi bi-

lirsin .. 

- Kalpten kalbe yol var beyim .. 
- Çok doğru söyledin Recep! .. 
Ben yarın şehre gidiyorum .. Köyünü

zü ve sizleri hfç bir zaman unutamıya
cağım .. 

Şimdi beni eyi dinle! .. Dostların, seni 
evlendirmek istediklerini bana söyledi
ler .. Ben de uygun buldum .. Fakat işit
tiğime göre razı olmıyormuşsun bir tür
lü .. 

Doğru değil Recep .. Beni kırmıyaca
ğını bildiğim iç.in söyliyorum .. Senin gi
bi içli bir sazcıya dert ortaklığı yapa
cak bir arkadaş lazım .. Bu işe ben git
meden karnr vermelisin deJikaniı .. 

Bütün bu sözlerimi, bası, önlinde din
liyen sazeı Recep ağı~ ~ı~ gözlerini 

- Nasıl olur beyim.. dedi. 
- Neden? 

Mahcup mahcup cevap ;erdi: 
- Bana yavuk.lumdan sonra evlen -

mek yaraşmaz ki ... 

- ölenlerle ölünmez Recep.. Başına 
bir felAket gelmişti. Onu unutmalı artık. 

- Elimde değil ... 
-Genç delikanlı! insan oğlunun avu-

t.amıyacağı dert yoktur. Talisiz yavuk
Iuna yandığın yeter .. 

Hem ben söz verdim .. Bu işi yapaca
ğız .. 

Sustu ve gözlerinden iki darnla yaş 
aklı. 

Uzun bir konuşmadan sonra, Recebin 
<hele bir düşüneyim! yarın sabaha ka
dar bana müsaftde et..> ricasını kabul et
tim ..... 

Ertesi gün Recebi tekrar çağırttım .. 
Tereddüdünden istifade ederek söz al
dım ..... 

Bana: 
- Ama düğünmc çağırdığım zaman 

gelmezsen çok darılacağım.. benim ev
lenmem en azından iki aya bakar çUn
kü._ 

Dedi. Cevap verdim: 
- Başım gözüm üstüne ...• 

nin bu kalkınma davamızda mühim bir 
rnl göreceğine kaniim.• 

BAY NİYAZİ KONUŞUYOR .. 

- Muhterem . arkadaşlar, görüyo
rum ki sabrınız tUkeıımek Ü7.ere

dir. Kısa konuşacağım. Tedrisat k.omis-
yonunun raporunda zirai terbiyenin ilk 
ve orta tedrisattan ~ezun köy çocukla
rına niçin lıasreylediğini anlıyarnadım .. 
Komisyon düşün.mi.yor mu ki memleke
timizde şehir çocuktan da çiftÇidir. Top
rakla alakadardır. Neden zira! terbiyeyi 
bütün mektep prograınlanna sokmıya

lım. Memlekette her çocuğa r..iral bir 
terbiye verilmesi, çiftçinin topralmm 
sevdirilmesi iktiza eder. Mektep bay
raniliırı yapanz, çocuklan vali, beledi· 
ye, polis müdürü yaparız. Fabrika ve 
bankaları gezdiririz. Fakat niçin çlftlik
lerde, bağ ve bahçelerde gezdi.rmeyiz. ?. 
Arkada~lar çerçiveyi dar tutmıyahm, 

cesaretle yürüyelim. Bu memleketin her 
çocuğuna çütçilik lazımdır. Çiftlik ma· 
alesef her zaman bizi müreffeh yaşat· 
mıyor. Fakat o ne imandır, heplıniı 

ona ba(tlıyız. 
İstihsal zamanı gelir, çiftçinin şiki· 

yetlerini dinleriz. Vakti geldi mi yine 
sapanın ba~ndadırlar. "OlkUnün en bü
yük kudreti buradadır. Yabancı illkeJe.. 
rin ~çilerini gördüm. Bizim çiftçimiz 
onlardan Ustün olmalıdır. Adımlanmm 
dikkatle atalım. Evvela halkın bilgisin
den istifade edeJim. Sonra ilim ile bunu 
birleştirelim. Halkın bilgisi ile ilim ara
sında bir rabıta yaratalım. 

Çiftçinin babası Atatürk çiftçiyi ve 
toprağı çok severdi. Bugtin de bOyUk 
ümitlerimiz bir noktadadır : Demokrat 
ve olgun, millet babası İnönündedir. 

Çiftçinin başı sıkıldığı zaman o mem
leket memleket dolaşıyor. İhtiyaçlanmı· 
za çare anyor. Antalyanın çeltikçileri. 
Adananın pamukçuları, İzmirin batcıla· 
n ikinci bir kongreye daha gülerek, da· 
ha mesut geleceğinize kaniim. Rejim bi· 
zebunu vnadediyor. 

Ve bunu emniyetle bekliyoruz. 
- SONU 1 iNCİ SABil'EoR -
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gelir ? Karanlık Ve kuruntuların 
YA.ZAN: Dr. G. A 

Korkular -100- Ke,,.,ettin 
• • •• • • 

/!.!~~~ ... §.~!!:.~f ~'!!__!SJ_l!_~U 
mparatoriçe hayata veda etmişti 

O .. Bütün teselli 
Kendisi i dine 

papazının 

ümidi kiliseden beklemiş.. 
vermişti . Dün kilisenin baş 
elile zehirlenerek öldü 

asıl sebep olan her vakit nefes yolunda 
bir hastalık değildir. ölcsiirenlerin kimi- J 7 -
sinde hastalık yıiirdttedir. Neft. yolunea . . .. .. . . 
k t l d 

, __ 'L _ ··L •• _ .-__.._,,.__ Dıpnda bekçmm -düdük !SeSleri geli- ı 1920 ~ 'kurulan bu ıgizli cemiyetin adı an op anır a 'OIKHlft OEBUIUr; ~ .. 
b. b · l' 1 ak - yerdu. Odalarımıza çekildik.. 4:Kabank me~ ıağacı dostları> merkzi 
ır ronşıtten ge ır, sanı ar ona gore v • • • ' 

.. w •• •• •• cak ·ı~ •. il" B 1 Ay ışıgı gece yarısından daha geç za- de Kemperle cıvarında ıdı. gogsu yumuşata ı aç ıç ır. unun a hk · 
b b .. k .... ,_ h ftal- .. mana kadar bana arkadaş -etti. Btı gizli ve yeni cmiyet üzerinde bir 

era er o suruıı;. a .-ca surer, geç· B "D---- .. _ ...... ~ft • • 

c. _ • • .1:.... t .... kt k-L ay '"""'"'"e gore Breta~ gizli sürü ri:v~etler döwuüş, fa~ bunların 
mez. ~•na yırrm ........ saa ye.- a -P . t'l .... _ ......... ~ iL •• k.. ..... "-" _.,ı. k ,.,ı. -

d .. k .. ··1c b" ..ı b" k b l O cemıye el' .wuıııae nu um SLUen esıu uuıayet enaııiginderı duraca'ğı umul -
a o suru ır.en ıre ay o ur. ve- Kel .J:_: ... ..;.o.ı 1 · 

k" . k d" kıetıdi :gx....::. ,.. \ıiir _ t u.w.ı, muntazam 11.Y ...... er e ve ınsan mU§t\ll". Halbdki giin geçtikçe bu cemi-
ıt ınsan en 1 ne, s .. s-:'~ 'S\lrJ bı-bamariy1e de Uı:ttacaen bekidir. 'Ba 'Yet -etraf mdaki rivayetler büsbütün art-

olsun yatakta ısıtbm da oksurulc ondan · l h ınf · · · ~ 
• w •• _., cemıyet ere er s tan Breton gırmış- mıştır: Cemıyt erkanının büyük bir me-

geçtı, derse de dogrusu ölaiüri,ğe aebep tir. IÇtimalarda ancak eHi ltelt .dili kul- şe ağacı altında eski Drüid ayinleri yap
yüreğin yorgun olmasıdır ... Onun için 1 ılın k d 
de h ebiiriilclerd .. -· '3ir kere an a ta ır. tığı, beyazlar geymiş oldukları halde 

.._ e YUft!Cl 1'921 de Driiidler !tarafından MARV mkunç oC1ağ ~ 'büyük -..n-
Hıristidi, bütün gece uykusuzluğun, zının odasına götürüya.:ıaNl. "1nÇkıra hm91ar'a atıldı. xwyene ettiııuek 'hiç de '-- Olmaz. EA Dolmeni 11.amma yapılan dini bit' larda ve insan · ·· ~ 

ıneralcm ve a 'Yli umanda ar~ QnJarı uzaktan göl9l Hsıiılti4i ~ Hırisıtidi.. Donmuş kalmıştı.. he1e öbiriilcle Lıirlllcte ınefee darhğı da iyin ve te~, Breta:nya zabıtasının iolaştikları söyl=. guç e 
'---"'--" oL/AIA ..--~ :;..... 'L-- - ..:ı ' o n.c.u. B l balunursa. .!I- z....-1:-..,. • • • 1-u...t 1 k . leuıePUU ...- aııu.Ycuuauıı;• g'ln'•po ~- - Dtl ua fle.. ·- - ve... ir türü iıaanmıyor, Kimisind de ök.ii..::x.:=-. • ua .ı...u.,,. ...... geçıtıesını 1mılCl'P oun ... rur. Bir ara ı , rıvayetler arasında bir de 

tamn tesiri altında ve çok sinirli i~. .. Sebastiyuo cevap 'wıNi. inanmak li:temiyoN111.. e ·~.... ..ı ~ Bu WEli.oıenin fÜmUl ve tıesiri Çok Wiyük koca karılarım MARV'EA. Dolmeıiinde 
- Sel!Ja!tiyerrm .. Dedi .. Mayın ""' ~- - Ne .W.Pnu. ~ .ı.r-ı._ İmparatoriçeye yaklaştı.. ~ bir bastaldthr. Onu da idrar olmll§ ve b1lgin dalU bmsa htiküme- la§tıklan .duyulmuştur. 

kanuı. sırası değil .. Açık konuş .. Ç.huk Şimdi hemen acele i~ ya- Elini eline aldı. Oe.erine eğildi. ~~--~dana ~anr. -~~ ~ 'tini~ bir lMllll!!le mahiyetini Bu riv.ayetler, Breton köyliismıil ~k 
söy1e.. Neler Glsyer.. ~erim •laa ıama giıielim. Ölümle çOk defalar kıqalaşrnak ve ~rugun ~ de beihreem tedavı- göstenniftir. korkutmuştur. H•lk daha gün ~n 
bikb ifler1 ~k 'Secin kadar ve ** )le'k. çok ölüler görmüş olmak itibariyle 8~ perh~e bağl~r. Demelt ki hekime F!"aıımdu, Keltlerden olmakla ber.a- evlerine kapanmağa, genç kıilar orıaan 
Wtıl se.&a .fazla benim hakkmı. Lıpr.atoriçe .. koeıuli od.asında yatağı- \eeriibesi kuvvetli idi. gitmed~ once wbir. de tahlil yaptırmak ber ewılı ~ Cermanlıktan Ut.inli.k ve kırlara çıkmamaja başlamışlaNmr. 

Sebestiyano bu Mıtara aldırış -etme- MR ipek örtüleci acasuıda sırtüstü yat- O da, başından şapkasını çıkardı ve fana bit- teY de:ğildır. ve hatti arçlık gibi diğer hir çok ırk- Rivayetlerin, :hu kadar lrorb iolar-
di. mış .. Uyuyor gibiydi- Baş .\lCtnıda oda Sebastiyanonun yanına diz çöktü. Bazdan da., arada srrada, kelll1c lteMk lardan kuvvet almıştır. Halbuki Breton- duldan sıraaa, salatalık ot toplamak 

Hakk · ·•W din n.._.J, Ben ı.:_:...... ,.,.. • ..:ı:_ ;;.~;: .. ..,..ıı • • ı._ • B" ...,. _ _, •W•• •• b" zamanlar dill gelen öksürükleri ~n sinjrlerden yal.ut lar halis kanlı Keltlerdir. Dilleri de Kelt irizere civar ormana ıgı·t-n..~ .. - 1-- iki Bre-- ın ıse o~ .. ~. =ııe~1S1~ Ulı'L ç,,_ .... ""'"S·· ~erıru .ııaçvarı ızan,, .... ıuugunu ır ere • • ... ~ UU111 
-buradan -çakarken imparatoriçeyi sapa göğsüne çaprastlamış.. Ağuyartık dua destan olan bu güzel kadın .•. İmparator mideden, kadmlarda olursa, kadnJ& dilinden ba§ka 'birşey değildir. ton klZlnm geri dönmemesi hadisesi IÇlk-
sağlam ba:aktım. Sanıym ~ naz:m ~ordu. vasam gelini .. İmparator Leonun biriıı- aletleri tarafından geliyor derler. ök- Bu. .ayrılık, Wlhassa Armorik kügült mıştır. 
efendi .. Onu badi himayesinde 'le göz Kapının v.u:rulduğunu duyunca ayağa ci kansı.. Genç yaşında bıktığı usandı- süren ~nm. minideri._ ~ yahut ~- yarım adumda ç~ esaslı olarak ~ze iKıilar, köylüler ve zabıta tarafıat1an 
göre göre Samatya manastırı :baş .papa- kalktı. Kapıyı açtı. il bayata nihayet veda etmişti. claltk aletlerinden biri boak oWMlir. ~· Bn!tanya dilkaltiı m~c- günlerce arandığı halde Dulunamamq • 
mıa EeMriete.Pek oiklürttihı. Bu mn wzi- Hıristiııii ile Sebastiyanoyu gördü ve O .. Bütün ıtıeselliyi dinde aramı§tı.. Fakat )'Ürelcte, laöh~ bir .l.ut.al.k ol- tini~ Fransız iltraUWma ühak tir. Kldarm ölciliiriildiüderini göstere-
te ıw hak"! .. Taba.. Sen 4e mi kWehdt 4oinı Seballtiyanrıya atıimü-: K-caswen ilwıetlerini ihmallerin acıJa- r-.yınca akc:iierde :verem~ diri- elildlii Slraiarda. yaai Andö Bretaıı. ta- cek ~ar delil yolctu. Bu 1UePle za. 
kılnde pusu kuran on dört kompleco1ar - .AISabqlana .. Jlesih Meryem .P.- nm bep .D1i9eniJa ~ telkinleri ile ma hama cehneliııltt. B...11 ubmek ivia .uf 1 " ~ alarak I~ ~maa. lnta, 1ba.'lll <Ka'- ıtıic8ft!liıt ıi1e BEŞ. 

dasın., ---.&: .,...~1..1-..-a.- t--• . __ ...__x,.. ,.,..._..,_ ...J.--~ de,...._~ iiiW#GAC. sôPi h- UDt bu V11Z17eti haırmeilem.erniftir. Ba pl 1m çete "-#F11+da11 ~ ce-
arasın . . tıNl •• ..-.. ~-.._.. ........ wı-a ..... onçe -· ~""'-~ Wk ~ 

Se'9asliyanonun ba "ağır sözleri Hıris- hazretleri, Saınatya maııasbrmın Mş ~ölümü de yiae w kiti8e.. Ve ~ılclHettizcael ,...., ıs s· . lw•ea . fakat doiı'u~ ~~ ~ et- mıh1 Alıikay&, Beyw Ayreae Slll:Mık· 
1idifi a'lmz mava ettik'leri esıırengiz papazı gi'tfil.-\en 9Mlrll eterin "bir lru a iJaliseein en .. bek - ad.wı -..mit- ~nea ,yabwt ....... tann.daa ik- lD!NIMf, en ınıı ~ _ı ya- ıan.. ~ 

k .!..__ lar balo dan k 'Vm'dı • • .. 'UY ~ • yu siiriik we1memi tliaıi r.ia1kea llildatVle nm ~a sılmnuibr. diim' bir bına Za1ntamn ıDıı kaaeAne iffıirik .uru-
1.'e o .... '""""s mana mm afi a- .. Sesini Ç'lkanmyor .. Vttc:trftu git- ti. .. w _ • • • ~-._ __ --..ı.._- .~ ~ .-__ . .a.11--..: _.;J::'-~ _:ı...a-

~ ~ - - !Uıll ~ ....... .a ~- --~ ur..;uıı d p ıiGıi. Çiislcii, ae &ular, ne-oe811itle-Ur etti. tikçe soğuyor .. ltorkuyorum .. O kadar ~ bb.. lllllll7eDe fua çal le ka :'! tte F.re:nsır. 
Arkadaşının kolundan sım sıkı yaka- seslendim .. O kadar dua ettim, kendine BuiStidiyi de kolund.n tutarak kal· ~ öaceki ,.,.,..,.._ hh..,... B. uml a }'& ....;~-• .:.....ı..~ - ri. ae 9e .eJbislerinılen m :parça. lnünn-

. ~•· d.nheri öyle denilen ibiirikler- "'8P""'""l'I"' ~·'r-........ madığma 'ft filWi bıı izlerine tıesa-
1adı. -gehnedi.. dmlı. d Driil··aı · --'"'- · · ...1__ .;ı.:::. ea .. on veremcieu pldiii. aııda,.I erm um.mm ~Amllllll --.er ..a.üf .edl'-Ai-· ·· · et .ancak 

- Ne diyorsun.. Dedi.. İmparatoriçe Sebastiyano yatağa koştu.. Oda hizmetçisine : çocua • _..,_'-•- ı..:_ <L da . .~.eme 19f'e, "'KIY 
~ mm1tt d On . . iliiaananda, .-ı:...L.::... ve 8ll :uuuunı ' WC m!!!!BSI SI\'Ul b dan 1> akın lb" den .iD 

_..,.. mlrirlendi.. Öldü mij!_ Şimdi Genç imparatoriçe- Kendi kendini - Sen buradan ayrılma!.. a v. un çn. ___. .. _, . .11_, zahiri· .J:_ ...... ""L • ,_ -ıaas~ un veya ı:ma 'F ır ışey a-
içeriainin fot.oin&nı .aldrmakta da te uıan-MUr. 'U.Lll ıuuanyn: mu ıp ret o&lılbilirc1i' 

oıMsında ölii mii?- 11.uıP ... ıp1u.. Na- yiyerek aiteın ve kadit hale gelen impa- Emrini verdikten sonra odadan çıktı- reddüt 1ıdidir -b~ bu da büyük inkllÇtan · 
811 ~'!- BmWm ~ ~ ~ yata~ içinde hareketsiz ya- 1ar. eboeı · beri Bretonİarm ke~di muhtariyetleri Aradan ~ 1Dir za~ ı~n 

Se'basijyano, fbristiyi kohaUn Nta- tzyoniu. Uzun saçJaruun hale~~ gü- _ Peki anuna •. SebastiyanG.. Anlat Çocuklarda bademcikler şiştiği vak.it, . . ....1 , _____ , 1_,_ • .,ı.,__ sonra ve hadise unutulrnaga başladıgı 
·~ b nl b w d ıçın ~IŞID8&11C1DU1 SAUJ.Ct ve mı:w:ml ee- d b' h"d" b' 't diif , . rak oıiadan çskardı: 1Je! başıl.. Güee1 yüzii .. Bütün sotukluiu- artık.. Bu nasıl oldu?.. uru a ogaz araSln a vejetıuyon pey· b bidir sıra a, ır a ıse, ır esa meseıeyı 

_ ...... Decii.. Evvela ~ na r'4i'ınaı yine gWıei)di.. _ Odada saııa. her şeyi iah ederim.. da olduğu vakit gene, hem de çok ıid- e ~ aaıpMıa &QDl"& Bretoalar k'·n- büsbütün başka bir şekle sokmuştur. 
lia Gilwilııe ,pww Bir iıefte ~ Sehastiyano derhal anladı. Biz ikimiz, kendimizi artık politika ~ ~~~~ öbiiriik balwaı. Ba da yaLiz •: di1eriai :ı.r-.firü.nne ~. Fa- Ormanlık ve d~hk bir yerde av:lan-
... • ;, ...... olup aa 1 ' j 9 ben .Silııialw; Sarmm.. Sofi. annenin 21ebiri riııde .adamakılll kaşulaııımş sanıyor- suruge bqıa ~ seçmez, wl sebebi bıt :manle1ııet:ia -• ~ mille\lerin makta olan bir avcı, bir müddet evvel 

ort d bldmaek tAamchr Onu da ba • -.. ._15""'- kaybolan kızlardan birisİllİll cesedini 1 1. .. be + ----- tı . iıM ur 'leuıııifti. duk.. Meğer bir şey bilmiy~. a an . - lrmP8ı.izm '4ıl!fkilltmcla tam11mea müs-
Kılll i .. da:n sür~ade ~ ~--ıpplrımnı çakardı ,.. yaı.tın Ham yme mı. Sebastiy&llOD\ılll • ..a.a...:.. run ve baias ik • u lııiilir. F-.. ..-.-- , 1 , -. ~...._ W:r k görmiif ve heman zabıtaya haber ver -

~- .. --'-~- ---'- -~-'- ır ____ ,___ - o - o- 1r._., .. "'-• .._...._ 
IEi w 1 fv ıU lıiUi s.-- bir 1laYe ~ - ~· ])q4ak:Jerı üü duası- yar&ım etmeseydi.. :Alimalla}a 1am. 1..--- go~ - ~ .._ ~ çan· mfhimı_ mljlir. J.l:..U.Jarmboğazmua mlttmıJ 'bıı- ><e· 

'~ ~- ~ k .. --- _. __ ~ _._ n..,.,, dı. u~~n- b b ·---... .,.. Se' n· 1Ml .- 'ben?=inde ,-.. m ımnWn+. ..,. kısa-,-'-tlc. u 8'18Ca,__..,.... -~ ~....-... 1 sı&llk var ~.._ -.şa ey.C&aar gey-... - - --H ~~ v 1.ii -.- .., ~--- pek 9riili J ıi ., _ ... .a.L S-~ ..ı. t. rtzilıi iı:ıa: L.-.;1,,.1.. gun ,&'illi J=A- :e 1la i - wa .__ .~ d?t • __ g.;ıı&..a-, n_., .d mi§ v.eya geyairilm'.işil. 
- - ---- -~ r .......... ıtıeda •• de - ~ . Bir. o ... _,. ... 4 r~ --"*--· cı -

.. w • i p illi a ~ , ,,_ ... 1eryat ..__.... ~ iiadne - 8iTNBDt _ ~un.:- ;-~U:.~- 21 a te69"- itlllıu eıtnesiai i'Clllt etti- Bu bulU§. muhltteki riv~etleıi ve 

- Italyan
yapılacak? 

aı~ ~·· ~ • ~ ı.fta 9Cnlla • ,ywbra ~ IL\RV'EA .korkuları azami haddioe ~~tır. 
teda~ ellaıaek IRr ....__ : ı.- Bu ..kızcaiız ne için böyle vahşi_v.au 

öbiirilk - ..._ ~ ln=.._. Ç' ı;ttıı:. şekilde öleüdilmU,, idi? Böyle bir Aare-
daha .-..IMi- - ·:"s u'4•-. .,..a FACiA ketin sebebi ve saiki ne olabilirdi? 
yerlerinde ikihap1anla11. ve ağn)aTdan da Bmanyada 'bir çok gizli cemiyetler Bu hadiseye adi bir ciııayet d~nile • 
gelir. Bua&.rcla tla - ~dahil - ve· va:rclır. Enreloe de .ipreıt et.iğimiıt bu ce- .mezdi. Bir iAtikam cinayeti de olameıı
~em ı...bhiınm -.ıanp:a yaluat &rle- miyetleriıı bir çoiu :hiç olmvse bir kaç dı. Çünkü maktul kızcağız, kendi ha· 

-~ ısizJi 9ir luılfe W..aa ••• ae- asıır?bk mar.iJııe ve im:iı1ae ~ Hii- nııie, 4M • w _._ '*' ..._ kızı 
liınıe de ibiiriijin ~ NmlıllUll in- kümet erkim lnmlarm :mev~ :idi. Ne~. ~ iıpb :ııMa. 
nz ~ ..... ~le yer'leıi ilaiftap- -dini Wr b8t .t.hiu içia- gÖE .7WDmut- 1llifleoe, ~ ıbiç '8it- _... veri· 
Mnrıaa :da --.m.ıe INıihn. tur. Fakat ı.. _........... 'Ve heqıılten kımeiıea ve cari~ ..aı.r..a.t edil-

i -ıaiıJe .._ .aiili 'ftddpe ~ T~ 1 te hallini v~ ya'huMleria muJaaoereti ila- B....._ 1-pmi miiEmin 411ımild>a.oek, som-• 1ruıruim1lll'ı 1dfrit ;pffllaauh ~ ~eclen iki ~ .._ .-v•;»r . 

......... !ta' 1 ı••· :-,", '=-~·==ll~~ =~1e1karar1.rleamh1- ::-..:.~-::::.av:.:~!: =.-~:::a:=~-::-:: :ı:~·~s::~':..~uı: 
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Dahiliye V ekiletinin 
viliyetlere bir tamimi 
Ankora sinemaları 

gibi, is tan bul 
ücretlerini arttırdıkları 

edilen 
ve 

ücretler 
Edirnede tesbit 

de uygunsuz 

Dahiliye vekaletinden sinema ücret- 1 malar da kanunun meriyetinden evvel 
)eri hakkmaa vilayete şu t.-ımim gelmiş- dört lira olan loca ücreti kanını çıktık
tir : tan sonra beş lira olmuştur. Dört liraya 

- Sinemaların bilet bedellerinden satıldığı zaman bu loca biletlerinden 
devlet ve belediyelerce alınmakta olanı muhtelif resimler mukabili olarak 91 
ve mikdarı bilet bedellerinin yüzde 21 kuruş alınmakta ve sinema duhuliye be-
28 zinc kadar çıkan damga, tayyare ve 
belediye rcsimleriylc Darülaceze hisse
leri 3539 nwnaralı kanunla birleştirile
rek resim mikdarının yüzde ona indiri
leceftJ ,.e tenzilatın da halkın bedii ve 
fikri ıhtiyaçlannı tatmin eden sinema
ların halk tarafından ucuz olarak görü
lebilmesini temin etmekten ibaretti. 

Devlet ve belediyelerce yapılan bu 
fetlakfırlığa sinema sahiplerinin iştirak
leri ?.aruri görülmekle beraber bunların 
sinema ücretlerinde resim tenzilatiyle 
mütenasip mikdarda tenzilat yapmama
ları ve binnetice devlet ve belediyeler 
tarafından alınmıyan vergi ve resimle
rint amamen müsteh.like intikal edemi
yerek sinema sahiplerinin elinde kalma
sı ihtimali de na.zan dikkate alınmıştır. 
Sinema ücretlerinin belediyelerce tayi
ni hakkında kanuna bir hüküm derco
lunmuş ve belediyelerce tayin edilen 
ücretlerden fazla ücret alan sinemalar 
baklanda cezai müeyyideler konulmuş 
olduğu ve 3539 numaralı kanunla veri
len salahiyete müsteniden filim resimle-

deli olarak müesseseye 309 kuruş kal
makta iken şimdi beş yüz kuruşa satı
lan bu biletlerden alınan resim bedeli 
50 kuruş, müesseseye 450 kuruştur ki 
beher loca biletinden müessese, eskisine 
nazaran 140 kuruş fazla bir menfaat te
min etmektedir. 

Edirne belediyesince tayin olunan ye
ni sinema ücretleri de bu neviden, ka
nuna aykırı olarak görülmüştür. Mev
zu ile alakası olmamakla beraber plaj 
ücretleri hakkında İstanbul belediyesin
ce de ayni lakaydinin gösterildiği gö
rülmüştür. Filhakika plftj biletlerinden 
alınmakta olan yüzde beş damga ve yüz

de on tayyare biletleri ilgadan evvel, bu 
resimler de dahil olmak üzere 35 kuru
şa satılan biletlerin resimlerin ilgasın
dan sonra belediyenin gözü önünde ay
ni fiatle satılmakta devam edildiği, ha
zinece alınmasından sarfınazar olunan 
resimlerin plaj sahiplerinin elinde kala
rak halka intikal etmediği görülmüştür. 

Bütün bu misaller devletçe yapılan 
fedakarlığın tamamen mütavassıtlar le-

rin tamamen müsteh.like intikal edemi- hine gayri meşru bir kazanç temininden 
tenzilat yapıldığı malfundur. başka bir fayda temin etmediğini gös

Bu fedakarlıklara rağmen, belediyele- termekt.edir. 
rin bu hususta uhdelerine düşen vazife- Bu hale nihayet verilmesi ve kanunun 
yi layıkiyle takdir ve ifa edememeleri maksadının yerine getirilmesi, belediye-

, yüzünden sinemanın duhuliye ücretle- lere terettüp eden en ehemmiyetli vazi
rinde kanun maksadını temin edecek felerden biri olduğundan belediyelere 
derecede tenzilat yapılmadığı gibi bazı bu hususta icap eden tebligatın yapıl

sinemalann kanunun meriyetinden son- ması ve nazarı dikkatlerinin celbedil
ra bir kısım mevki ücretlerinin· arttırıl- ınesi, kanun maksadının istihsali nok
mış olduğu da görülmektedir. Bazı sine- tasından lüzumlu görülmektedir. 

• a s e 
Biribirine ne kadar bağlı 
olursa okadar kuvetlenir 

Dünkü sayımızda üzüm tarım satış ko
operatifinin ortaklarına hitaben ne'}ret· 
tiği beyannamenin birinci kısmını yazmış· 
tık. Bu sayımızda da birlik vaziyetine ta
alluk eden kısmını yazıyoruz: 

Kooperatifler vasıtasiyle gelen malla
nmızı birlik işletir ve Avrupaya satar, 
lhracatcıdır. Böyle olmasa zaten piyasa 
açılırken fiatler çok düşerdi. Birlik bor
saya mal satmaz. Bunun için, borsa fi
atlariyle satıcı olarak alakası yoktuı. 
Mallanmızı en iyi fiatle harice satar. Bu 
satışın kat'i neticesine göre sizinle hesap

laşır. 

Fakat şunu göz önünde tutunuz: Sizin 
taahhütleriniz nisbetinde mal satını!} olan 
birlik te, teslimatmız taahhütler derece
sinde olmadığı için, borsadan külliyetli 
mal satın almıştır. 

Eğer böyle olmasaydı, teslimatınız 

taahhüdatınız derecesinde olsaydı, birlik 
daha çok karlı vaziyette olacaktı. Hesap 
kesiminde size daha çok para düşecekti. 
T aahhüdatınızı ne kadar yerine getirir
seniz, birlik o \.adar kareder. siz de o 
nisbette kazanırsınız. Çünkü birliğin itan 
ıizin k&rınızdır. 

Bununla beraber ihracabn sonu tiındi
den alınamıyacağı için kat'i hesaplaşma 
llerhal yapılamaz. Yapılınca, şimdiy~ 
kadar aldığımız avansların son bir tediye 
~le tamamlanmıyacağını kim söyliyebilir~ 

ması, yani hafiflemesidir. Bu sene koo
peratifler 5 O küsur bin çuval mal teslim 
ettiler; beş milyon kilo. T aahlıütleri ise 
1 3 milyon kilo idi. Bunu teslim euelerdi, 
hatta yalnız 1 O milyon kilo verebilseler
di, bir kiloya düşen masraf yandan aşağı 
inecekti. Borsadan mal mübayaa edilmi
yeceği için ödenen fiat farkı da yine or• 
taklara kalacakh. Borsa fiatlannın vasa
tisinden çok fazla para almış olacakbnız. 

Bunun her sene böyle olması sizin eli· 
nizdedir. 

Depolanmız ve Şarap Fabrikaları: 

Sonra düıününüz ki. Devletin yardı
miyle sizin için yeni kazanç kaynakları 
hazırlanmıştır. Bir taraftan depo binala
nız yapılmıştır ve hiç olmazsa yapılması 
takarrür etmiştir. Diğer taraftan üzümle
rinizden yaş olarak istifade yolu bulun
muştur. 

Şarap işinin müstahsil hesabına çok 
karlı olacağı şimdiden anlaşılmıştır. Bu 
işin karları da hep size dağıblacaktır. 

Bunun için Manisada büyük bir tarap 
fabrikası yapılmışbr. Diğer mühim koo
peratifler merkezlerinde de yapılacaktır. 
Bu fabrikalar, üzüm rekoltesinin mühim 
bir kısmım sizin için daha elverişli şekil
de yaş olarak kıymetlendireceklerdir. 

Satış karlarini yine size dağıtacaklar
dır. 

Hepsi bu hdar da değil. Ozümlerinizi 
MASRAFLAR: yaş olarak ihraca çalışan yine kooperatif 

teşkilatınız !lamına birliktir. Hükümet bu 
Sonra, ~izi yine aldatmak için koope- iş için prim v~riyor. Maksat yine sizin 

ratifin ve birliğin masrafları yük.sektir mahsüllerinizi değerlendirmektir. Bun
diyorlar. Bu masraflar, kooperatif olma- dan başka yapılan ve yapılacak teşebbüs
ıa, mutavass1tların sizin kesenizden nla- ler vardır. Hepsinde ayni gaye takip .edi
cakları pau~dan her vakit daha azdır. Bu- liyor: Müstahsili kazandırmak. Müstah-

nunla beraber bu da size yüklenmiyor. 
Birliğin masr:ı.narı iç.in şimdiye kadar 

sizden hirb:r para istcnmemıştir. Hükü
met size ynrdım etmek ir,in belki koope
ratifinizin ve birliğin bir kısım masrafla
Tını da kendi üzerine alacaktır. Müdür
lerin maaşlarını verecektir. Bu suretle 
kooperatifin ve birliğin masraf yükü mü
him nisbctte hafiflemiş olacaktır. 

Zaten geçen sene de mnsraf namına 
kilo topuna ancak 20 para alınmıştı. Bu 
sene bu mikdarın daha düşeceğini kuv
vetle tahmin ediyoruz. 

Tam teslimattan diğer mühim bi~ kR
nnız da masrafların fazla vekWıe da~ıl-

silin kazancını mutavassıtlara kaptırma
mak. Müstahsilin alın teriyle yetiştirdiği 
mahsül fintlerini kumar oyunları ~ibi dal-. . 
galandıTmamak, hakiki değerinde tut-
mak. 

Bunları yapan ve yarın bugünden daha 
eyi yapacak olan kooperatiflerinizdir. 
Onların muvaffokıyeti de sizin koopera
tifçiliğe inanınıza bağlıdır: 

Ortak taahhüdünü tamamiy]e tutmalı, 
bütün mahsülünü kooperatifine teslim et
melidir. Bu işten daima karlı çıkacaktır. 
Çünkü kooperatifin sahibi, ve amiri, ken
disidir. Kooperatif onun namına çalışır 
onun icin çalıtır, onun istediii gibi çalı· 

Japonya, şehircilik: Ürbanizm bakı

mından bundan on, on \leş sene evvel 
arzettiği manzaradnn büsbütün başka 
bir manzara arzetmektedir. 

Bu değişikliğin muhtelif sebepleri 
vardır. Bir kerre ilerliyen hayat ve ço
ğalan ihtiyaçlar bunda funil olmuştur .. 
Sonra son on on beş sene içinde birbiri
ni kovalıy.an ve büyük tahribat yapan 
zelzeleler Japonyada sayısız harabeler 
yap~ ve bunlann yerlerine yenileri
nin !rurulması zaruret Msıl Ölıiı.uştur. 
Ve en nihayet işsizliğin doğurduğu za
ruretler, ameleye iş bulmak ihtiyacı Ja
pon Orbanizminin bu günkü ilerleme 

adımlarına destek olmuşlardır. 

Japon endüstrisinin baş döndürücü bir 
hızla inkişafı köylerdeki halkı fabrika
ların bulundukları .şehirlere akın halin
de koşturmuştu. En az bir yevmiye ile 
çalışmağa katlanan kadınlı, erkekli ve 
hatta çocuklu bu amele ailelerini şehir
lerde barındıracak ne kMi derecede bi
na vardı \'e ne de bu binalar sıhhi şart
lara malikti. 

rl 

Japon yada 
Şehircilik 

tikleri mahalleler sıhhat balonundan en 
kötü ~rtlar içinde idi. Yüzlerce nüfus 
için sade tek bir abtesthane, binlerce nü-

fus için yalnız tek bir çeşme olan yerler 
pek çoktu. 

Bu hal bir hastalık salgını tehlikesini 
de doğurabilir. Japon hükümeti derhal 
yedi§er sekizer katlı büyük aile apart
manlan. Aile evleri yaptırdı .. Sıhhat 
şartlarını haiz olan bu büyük binalar 
büyük bir ihtiyacı karşılamakla beraber 
günün birinde bir zelzele felaketi ile 
yerle bir oldular. Bilhassa 1923 büyük 
zelzelesinden sonra Tokyo şehri büsbü
tün yeni bir şehircilik planı ile yeni 
baştan yapılmağa başlandı. 

Bugünkü Tokyo, 1923 zelzelesinden 
evvelki Tokyo değildir artık.. Ve yeni 
şehir plfuımda öyle yüksek binalara da 
yer verilmemiştir. En yüksek binalar 
ilç katlıdırlar. Sonra bu binalar mem
leketin toprağı nazarı dikkate alınarak 

hususi bir beton formülü ile yapılmak
tadır. 

Çünkü Japonya toprağı fevkalade rü
tubetli bir topraktır. 

Japonya, yeni binaların yapılmasında 
ameleye iş bulma bakımından işsizliği 

de kısmen izaleye çalışmıştır. Fakat son 
Çin harbi bütün bu güzel tedbirleri su
ya düşürmüş bulunmaktadır. 

Pek kısa sürecek vaadi ve güzel ha
yallerle beslenen umumi efkar şimdi 

uzun süren ve Japon iktısadiyatı üze
mde derin izler bırakan uzak Şark har
binin tesirini duymoğa başlamıştır. 

Modern blrialarda hava gazi He ye

mek pişiren aileler bugiin tasarruf ol
sun diye yemeklerini sokak kapılarının 
önlerinde ve odunla pişirmektedirler. 

On beş yıl halkı basit hayattan mo

Şehirlerin bu yeni •Halkını,• bu yeni 
(Nüfusunu) iskan için barakalar, kulü
beler yapıldı. Japonlar rahatlarına pek 
o kadar düşkün millet olmadıkları için 

dern ve refahlı hayata geçirmek için ya
hu barakalarda ve ekseriya çoluklu ço- pılan bütün emekler zayi mi olacaktır? 
cuklu sekizer onar nüfus bir odada ika- bıtiyaç ... Ekonomik zaruretler ve mec
met suretiyle uzun zaman yaşadılar, burl tasarruf Japonları yine eski hayat
ömür sürdüler. Barakaların teşkil et- larına mı döndürecek? .. 

Karısını 
lara 

kurt ve 
yediren 

kartal
adam 

Zavallı ka·dının kocasi, tarafından 
atıldığı uçururrıda tam bir hafta 

can çekiştiği tespit edildi 
Kozan, (Hususi) - Kadirlinin Har·· dinledikten sonra da, onun uçurumun 

kaçtı köyünde feci bir cinayet işlenmit- dibinde öldüğünü sanarak oradan aynl
tir. Köyden Osman, kansı Elifeyi bir mış ve köyüne dönmüştür. 
uçuruma atmak suretile öldürmÜflÜT. Bir kaç gün Elifenin ortada görünme· 

Hadise 9öyle olmuttur: diğine dik.kat eden kadının hısım ve ak-
Osman uzun müddettenberi kansınin rabası Osmana sormuo}ar, o da: 

bir takım kimselerle düşüp kalktığında - Ne bileyim, ben de anyorum 1 ceva
şüpheler duymakta ve kendisini öldür- hını vermiştir. Osmanın halinden ıüphe· 
mek için de bir yol aramaktadır. lenen Elifenin halası zabıtaya baı vur· 

Bu tasavvurunu günlerce düşünen Oa- muş, zabıta da Osmanı nezaret altına 

man nihayet bir gün karısını almış, gez
me bahanesile köy civarında bir tepeye 
götürmüş, orada otuz metre derinlikte 
bir uçurum kenarında durarak kansiJe 
konuşmağa başlamıştır. Elifenin tarzı ha· 
reketi üzerinde bile hiçbir imada bulun- l 
mıyan Osman birdenbire karısının yü-ı 
züne şiddetli bir tokat savurmuş ve za
vallıyı uçurumdan aşağı yuvarlamıştır. 

Elifenin canhıraş çığlıklarını bir müddet 

şır. 

almışbr. isticvabı esnasında Osman her 
feYİ itiraf etmiş, hadiseyi olduğu gibi 
anlatmış ve nihayet karısını uçuruma yu
varladığı yeri elile göstermiştir. 

Müddeiumumi ve zabıta derhal uçu-

ruma inmişler, araştırmalara başlamışlar, 
Elifenin elbise ve saçlanndan bir kısmı
nı bulmuşlar ve kadının kurdlara ve kar
tallara yem olduğunu tesbit etmişlerdir. 
Araştırmalar ettafa teşmil edilince or-
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Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUCU 

BUGtJN 
1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9165 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww, 

CUMARTESi: 31/12/38 
13,30 Muzik (Solo - Pi) 
14,00 

14.1 o 
14,25 

Saat. ajans haberleri, Meteoı 

Ankara. 
Türk muziği (Şarkılar • Pl) 
Türk muziği ( Saz eserleri vs 
taksimler) 
(Vecihe, Fahire Fersan, Refili 
Fersan, Ruşen Kam, Cevdet Ko
zan, Mesut Cemil, tarafından) 

15. 15,30 Muzik (Viyana ve Macar me
lodileri) 

17,30 Muzik (Dans saati • Pl) 
18,00 Türk muziği (ince saz - Kürdj}j 

hicazkar faıılı) 
18,45 Saat, ajans, meteoroloji ve zi

raat borsası haberleri. 
19,00 Türk muziği (ince saz devam ~ 

Beyati ve şevk - efza fasılları) 
19,45 Konuşma (Dış politika hadis~ 

leri) 
20,00 Türk muziği (Klasik program

koronun iştirakiyle) 

1 Bestekar peşrevi (tan bu .. 
n Numan ağa) 

2 Bestenigar murabba -
Gamzenki ola -
( Buhari zade) 

3 - Şarki - kaçma mecburun,. 
dan ey ahuyu vahti 
{Haşim bey) 

4 - Şarki - Gayriden bulmaı 
teselli sevdiğim 
{Mustafa izzet efendi) 

5 - Yaylı tanbur taksimi -
(Mesut Cemil) 

6 - Bestenigar şarki • Ben seni 
sevdim seveli 
(tsmail dede) 

7 - Seba şarkı - Bir esmere 
gönül verdim 
( tanhuri Mustafa çavuş) 

Çalanlar: 
Vecihe, Ruşen Kam, Cev· 
det Kozan, Nuri Halil 
Poyraz, Mesut Cemil. 

20,30 Muzik (Folklor- Halil Bedii Yö
netgen, Kudı:i Tezel tarafından. 

21,00 Saat, esham, tahvilat ve Kam~ 
biyo - nukut borsası fiatleri. 

21, 1 O Konuşma (haftalık posta kutu• 
su). 

21,35 Küçük orkestra. Muzik. 
22.40 Muzik (Gazband) 
23,45 24 Son haberler ..• 

---0---

Nalıa vekaleti 
müsteşarbğı 
Ankara, 30 (Telefonla) - Nafıa ve

kaleti müsteşarlığına demiryolları idarC4 
si tarife ve ticaret dairesi reisi bay Na
ki veya İstanbul elektrik idaresi müdü
rü B. Kadriden birinin tayini mevzuu
bahistir. 

Parti grubu 
Reis vekilliği 
Ankara, 30 (Telefonla) - Parti gruo( 

bu reis vekilliğine seçilmesi muhtemel 
olanlar arasında eski maarif vekili ve 
Erzincan mebusu bay Saffet Arıkanın 
da ismi bulunduğu söylenmektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Kiarhk apartman ~ 
5 Gündoğdu Voro~ilof bulvarı ağ-E 
5 zında denize nazır gayet mükemmel 5 
5 konforu havi sekiz odalı yeni inşa 5 
5 edilmiş bir apartman kiralıktır. 
5 Gifrmek istiyenlerin, apartman da
E hilindcki bekçiye, görüşmek için de 
5 gazetemiz idarehanesine müraca
:atlcri. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

manda, ıurada burada bir çene kemiğine, 
bacak kemiklerine ve vücudun diğer aza• 
larma ait kemiklere rastlanmıştır. Hük.U.. 
met doktoru Tevfik Baykara kadının 7.., 
8 gün zarfında binbir azap ve ızhra~ 
içinde öldüğünü, bilahara kurdlar ve ku~ 
lar tarafından parçalandığını teıbit et ... 
miştir. 

Kooperatif olmadığı vakit ise, iş ak-
1 sidir. O zaman müstaluil mutavasaıt na- I 

mına, mutavassıt ic;in çalışmış olur. Koo
peratifinize kuvvet vermekle kendinizi, 
istikba1inizi koruyacaksınız. Memleket 
ekonomisine de daha büyük kuvvet ve
receksiniz. Bu hakikatleri yalnız sizin bil
meniz kafi değildir. Ortak olmıyanlara 
da bunları anlahnız. Çünkü müstahsiJler 
ne kadar toplu, ne kadar biribirine bağlı 
olurlaraa o kadar kuvvetli olurlar. Sinemanın en manıf yddızlanndan Simon FJiaabet.. Job Dauel. Korda Sandon ve Merle Oberontun son reaimNri 
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Alman limanı 
mı olacak? 

Bir banka memuru 
Mahkemeye verildi 
Bursa, (Hususi)- Türk Ticaret ban-

Aşk fırtınaları 
Bu hikaye, benim büyük Cl§k. fırtına- - Sana bir şey söyliyeceğim, dedi. 

pun hikayesidir. Halbuki önce, ne kadar Fakat metin ol, soğuk kanlılığını kaybet
~iz bir deniz gibi idi kalbim 1... Seve- met ... 

Büyük devletler Memel statü-

kası rncınurlnrından V ahidin sahte se
net tanzimi ve bono lardırmak suç.larile 
tevkif olunarak hakkında tahkikata baş
lanmış olduğunu bildirmiştim. Vahit, 
sulh hfıkimliğinin tevkif kararına itiraz 
etmiş ve itiraz mercii olan asliye ceza 
mahkemesi kefaletle tahliyesine karar 
vermiştir. Vahit tahliye ohmmuş olmak
la beraber birinci sorgu hakimliğinde 

meselenin tahkikab.na devam olun.mak
tadır. 

•• 
Feğim ve evleneceğim delikanlıyı dÜfÜ- Bu sözler benim için kafi idi. Çok fe-

su ne 
nüyordum. O delikanlının emsalsiz bir na bir şeyin vukua geldiğini hissetmiştim. ilk Kanunun 11 inci Pazar günü Me
feY olmasını da istemiyordum. Küçük ar- O sırada, milyonlarca ihtimal gözümün melde 1935 te intihap edi~ ve müdde
Zulanm vardı: Eli. ayağı düzgün bir genç. önünden geçti. ti sona eren diyet meclisinin yeniden 
~ vakti yerinde olsun .• Beni saysın, - Ne var baba~ dedim. Ne oldu! Ça- teşkili için seçim yapıldı. Dört Litvan
beni sevsin... istikbalinden emin bulun- buk söyle 1 ya partisinin karşısında B. Neumannın 
tıunl - Nişımlına dair söyliycceğim, dedi. Kulturverland isimli partisi vardı. Bu 

lıte bütün dediklerim ::ıu bir kaç.keli- Bir kazaya uğradı. Bir otomobil kazası- partide yalnız Almanlar değil Litvanya-
meyle hülaaa edilebilirdi. nal lı muhalifler de vardır, fakat ilhamını 

Henüz on sekiz yaılannda iken ailem, Babamın şu sözleri söylemesinden son- Hitler rejiminden aldığı için Alınan par-
,enc;lerle arkadaşlık etmeme asla müsa- ra arhk. ne oldu bilemiyorum. Başım tisi olduğu söylenebilir. Diğer Litvanya 
ade etmiyordu. Daha sonralan bir ak- dönmüştü. Çılgınca haykırmağa, ağla- partileri de şunlardır: Milli parti, Em-
fam evimizde yapılan bir davet esnasın- mağa başladığımı söylüyorlar. lak sahipleri paı·tisi, iki de işçi partisi. 
~a. uzun boylu, sessiz bir delikanlı ile Fakat babamın otomobiline bindirerek Intihap, bizzat Litvanyanın bile uzun 
fjanı§tım. Babamın tanıdıklarından biri- hastahaneye götürüldüğümü hatırlıyo- zaman mahrum kalmış olduğu parla -
nin oğlu imif. Benimle dan.setti. Konut- rum . .Orada bir kovu.şa girdim. menter rejimin bir karikatürü sayılabile-

l muştuk. Biribirimi.zi daha sık görmek im- Nişanlım, bir paravanın arkasına ko- cek hususi bir tarzda yapılmıştır. 140 
lanı olup olmadığını sordu. nulmuş bir yatakta yatıyordu. O man- bin nüfus üzerinden 70.000 seçicinin hi?r ı 

Sonra bir gün buluştok. Arbdqlığı- zarayı hiç unutnmıyaca~ım. Sevgilim, biri mevcut 29 az.alık için ayrı ayrı rc
nıız bqlamı§tı. Derken ha arkadqlık. ölü gibi yatıyordu. .. yini verir. Bu suretle orlaya tasnifi icap 
~sevgiye inkJip etti Her ikimizin ailesi Yanıba~ında annesi. babası oturuyor- eden 2 milyona yakın rey pusulası çı -

bundan haberdar oldu. Bir aene geçme- lardL Bizi görünce ayağa kalktılar ve kar. 1 
ld Bu intihap Alman partisinin kahir bir @en nişanlandık. Bir iki ay aonra da ev- ümitsiz o uğunu fısıldadılar. -

lenmeğe karar vermiıtik... Ben bunu işitir işitmez, ne yapacağımı galebesiyle nctic~lenmiştir. Dün mec -
Mes'attuk. Bu ... detimize biç bir göl- pşırdını. 7...avallı sevgilim, belli k.i canını liste 29 sandnlyadan 24 ü N~iler tara -

__ ._ __ ı. ı fından işgal ediliyordu. Bugün azalık-
genin d~eğini zannetmiyorduk. FU.at lcurtannaıL İçin ~a ıyordu. 

!arın hemen tnnıamı onlara geçmiştir. gür.ün birinde ark.adaşlanmdan birisi çı- Sonra önümdeki yatak bnğulanmağa 
c:Hell Führer!> ve c:Sieg Heib nida

ka geldi ve nişanlımı bir başka kızla gör- başladı. Gözümde kayboldu. Ben, oldu-
:düğünü söyledi. ğum yerde yuvarlandığımı hissettim. ları arasında yrrl?ılmış olan bu seçim bi

zi pek ziyade alakadar etmiyecekti. Fa-
- Perihan, diyordu. Bunu sana haber Bundan sonra, hastahanenin yatakla-

kat doktor Neumannla muavinleri bu 
.vermek istemezdim. Fakat dostun oldu- rından birine kaldırıldığımı ve başucum-
' seçimde Memel limanının Almanyaya 
ğum için aöylemeği vazife bildim. da bir hasta.bakıcı bulunduğunu hatırlı-

dönüşü ve muhtar ülkede her hangi bir 
Arkadapm. sözlerini bitirdiği zaman, yorum. ınahaIIi hükümeti im kansız kılaC'.lk ve 

• aünya bapma geçti sandım. Ona karşı Bu hal, ciddi bir hastalığın başlangıcı 
Almanya tarafından dışarıdan manevı·a 

raysiyetimi korumak ve dedik.odulara idi. Haftalarca h:ı.yatla ölüm arasında edilmek suretiyle memlekette şiddetli 
ıneydan vermeme1' için; çırpındım. Nişanlımın sıhhi vaziyeti bu- müdahalelere imkan verecek bir Alınan 

- B:t=-·orum, dedim. Onun bir ba .. - kinda da hiç bir haberim yoktu. l b 
auy -. idaresi kurmak için bir nevi p e isit 

ka siyle flört yaptıgıw ru biliyorum. icap Sonra temiz ve kokulu bir bahar sa- rdir mahiyeti görüdklerini gizlememişle · . 
edm tedbiri alacağım. bahında her ıeY yerliyerinde geldi Geç- Martta Avusturyada ve Eylülde Çekos-

Ve bundan sonra, niıanlırnla buluşup miş günlerin biltün vakaları zihnimden lovakyada muvaffakıyetle neticelenen 
meseleyi açıktan açığa konupcak yer· silindi. <tezahürler>den sonra kuvvet siyaseti 
'de, budalaca kaçmağa bafladun. Hastahanedeydim. Fakat tabiatı bü- Almanyanm hoşuna gitmektedir. 

Hemen ogece telefonumuz çalmış ve tün güzelliği. bütün tazeliği ve rengiyle Almanya Polonyanın protesto edemi-
nişanlım, benimle sinemaya gitmek iste- görüyordum. içimde bayatın yeniden yecek bir mevkide bulunmasından her 
diğini bildirmişti. cHastayınu dedim. fıskırdığını hi,,scdiyordum. Yanıbaşım- halde memnundur. Çünkü anşlustan az 
Çıkmadım. daki hastabakıcı gülümsüyordu. sonra, Polonya, daha Çekoslovakyadan 

Fakat iti bununla da bırakmıyordum. - Onu görmek istiyorum, dedim. Cö- Teşen mıntakasım almadan önce, Lit -
Ondan intikam almağa azmetmiştim. rebilir miyim? ? vanya tarafından protesto makamında 
:cYatmağa gidiyorum> diye odama çık- Bir dakika sonra; sevgilim, sevgilini- kendisine kapatılmış olan hududu bir 
bm, her kes yattıktan sonra giyinerek IJ&Illım yanıbaşımda belirdi. Tamamen ültimatomla açtırmıştı. 
•eS11tiCe sokağa çıktım. 'Deli gibiydim. iyileşmişti. İşte o dnkika, hayatımın en Frnsanın Berlin elçisi B. Conlondre 
Nereye gittiğimi bilmiyordum. heyecanlı daJcilc:asıdır. Fırtınalar içinde ve lngilterenin işgüderi B. Ogilve For -

Gece yansına kadar açık müzikli otel çupman aşkımızın süt limanlara süzül- bes Alınan dış bakanlığına giderlerken, 
lokantalanndan birinin yolunu tutmuş- düğü dalu1ı:al Litv~nynnın Paris elçisi B. Klimas da 
tum. Yolda. ni~anlımın arkadaşlarından Ogün bugün, aramızda hiç bir hadise- Fransız dış bakanlığına baş vuruyordu, 
birine rastladım. Selamlaştık. Gece yal- nin geçmemesine dikkat ettik. büyük devletler Mcmel statüsüne karşı 
nız bapna nereye gittiğime hayret etmit Gelecek aya da evleniyoruz.. kayıtsız değildirler. Fakat itiraz neye 
gibi §8pkası elinde baka kalmıştı. yarar? Almanya sükutu tercih etmekte-

Müzikli lokantaya girdim. Oturdum. dir. Halbuki B. Neutmann Hitler namı-
Bir içki ısmarladım. Saat on bir yoktu. na konuş:ırak k:ırarm Memelde değil an-
Nişinlımı gördüm. Yolda tesadüf etti- BERGAMA ASUYE HUKUK cak Berlinde verilebileceğini söylemiş-
ğim arkadaşiyle gelmişti. Ben de. yanıma MAHKEMEStNDEN: tir. 
kadar gelip benden dans istiyen bir eski Soğancı köyünden Almıet kızları Almanların Memelbcrg dedikleri Lit-
tanıdıkla dans ediyordum. Nmiye ve Zümrüt vekilleri avukat vanyahların Klaipede adını verdikleri 

Bu tanıdık, yanağını yanağnna kadar Haliik ökeren tarafından Soğancı Memel mmtakası Niemeo nehrinin sağ 
aokuşturmak cesaretini göstermişti. Ih- köyünden Ahmet oğlu Ara!> Musta- sahilindedir: 140.000 ki~llk nüfusunun 
timal bu cesareti, yalnız bulunuşumdan fa ve kardqi Sabiha aleyhlerine ika- 60.000 i Almandır. Ve bunlar başlıca 
alıyordu. O zamana kadar çekingen dav- me olunan iza1ei fUyu davasının İcra üç küçük şehre taksim edilmiştir. (Me
'ranırken, nişanlımın içeriye girdiğini gö- kıbnmakta olan tahkikatında M. mel şehrinin nüfusu ancak 35.000 kişi -
rünce part:önerime enikonu sokuldum.. aleylılerden Sahihanın ikametgahı dir). Bu arazi Versay muhaedesiyle Al
Onda~ hoşlanıyormuşum gibi yaptım. meçhul kalmış bulunduğundan ili- manyadan ayrılmıştı. Bu muahedeyi 
hareketim onu fena halde kızdırdığını nen teb~at icrasına ve tahkikatın dikte edenler, bir nevi Polonya-Litvan
yüzünden anlıyordum. Fak.at ne 0 , ne de 24 şubat 939 tarihine talikine karar ya birliğini tasarlıyorlardı. 1920 de Vi-
arkadaşı bir masaya oturmadılar. Nişan- verilmit olduğu ilan olunur. na şehrinin Polonyalılar tarafından zap-
lım, arkada_şmın kolundan çekeTek dışarı 4567 (3222) tı üzerine bu hayal suya düştü. 15 son 

Kanun 1923 te Meınel mıntakası Lit -çıkh. Az sonra. otomobilinin, lokantanın 
bahçesinden doğru uzaklaştığını farket- vanyalı halkının bir isyanı burasmı Lit-

* 
Nipnlım da. benim gıbi kıskançlık 

tim. BERGAMA ASUYE HUKUK vanyanın nüfuzu altında koydu.. Evvcl-
MAHKEMEStNDEN: ce muhtar bir ülke olarak . ~a~ul edil-

B kurt ı ahali • de miş olan Memel, halk meclisırun 9 son 
ergamanın u Uf m esm n . . 

K zaklı Ahın t k Em" • !1 ___ Kanun 1923 tarihli karariyle kendını 
o e m ınenın uua h . . ilhak tti 8 
et ~L- h l k M taf -ı Litvanya Cüm unyetine e . m gam meç u ocası us a og u 

hisleriyle hareket ediyordu. Acaba ben Halil aleyhine ikame eylediği bc>Jan-

lakayt değiller 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Günün politik 
meseleleri 

•••••••••••• 
YAZAN: 

Hanri Bard 
Örop Nuvel'den 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mayıs 1924 te Pariste Litvanyanın hü-
kümranisini kabul ediyor ve Versay 
muahedesini imzalamış olan dört devle
te ait hakları Litvanyaya te~.ediyordu. 

Nazilerin iktidar mevkiine gelişlerin

den önce bir çok tefsir ihtiıaflarına mey
dan vermiş olan bu muhtariyet statüsü 
muhtar ülkenin müdafaa vazifesini Lit
vanyaya tahmil etmekte, liman, demir
yolJarı, postalar, polis hususnda memle-
ketin Litvanyaya tabi olmasını kabul et
mekte, fakat Memele teşri!, idari ve ma
ll hüriyetler bahşetmektedir. Bu an -
I.aşımı. icra kuvvetini beş azadan mürek
kep bir direktuvar ancak intihap edilen 
diyet meclisinin itimadına maihar ol -
dukça mevkiinde kaJabilecektir. 

Newnnnn parti.si 1934 te devlet emni
yetine karşı suikast hazırlamak cürmi
le Litvanya mahkemeleri tarafından 

mahkUm edilmiş ve sonra affedilmiş 

olan başlıca şahsiyetlerin siyasi faaliye
ti direktuvarın vazifesini güçleştiriyor 
ve diyet meclisinin itimadından malı -
rum ediyordu. Yarın ne olacağı tahmin 
olunabilir. Dcutsche Algemeine Zeitung 
g(!Çenlcrde şunları yazıyordu: cMemel 
bnlkı hiç bir zaman Litvan:ya çerçevesi 
iç.inde yaşamak istememiştir. Versay 
muahedesi Memeli Litvanyaya verme -
mişti. Litvanya, burasını Ruhr'un işgal 
edildiği gün ele geçirmişti. Bu ilhak ne 
halkın arzusuna, ne de tarihi haklara is-

tinat ediyordu.• 
Versay muahedesini imzalamamış 

olan Almanya onu tanımak istemezken, 
esasen altında imzası bulunmıyan bir 

elçiler konferansının kararını hiç tanır 
mı- Bu işin hukuki tarafı. Bir de filli 
tarafı vardır ki, onu da doktor Neu -
mannın mümessilleri üzerlerine almış -
lardır. 

Tahrik edilmesi muhtemel büyük is
yanlar çıktığı takdirde bile, devlet po
lisinin Memel mahalli polisine yardım 
etmesi hakkını Alman partisi şimdiden 
reddetmektedir. Muhtar ülkyeye ecne-

bilerin girmesi ve ikameti hususnda 
Kaunas hükümetinin salahiyeti de kabul 
edilmemektedir. Bu suretle Almanların 
Meme! mıntakasına dolmaları ve ekse
riyeti teşkil etmeleri, gazete ve banka
lardan sonra büyük emlaki ellerine ge
çirmeleri ve bu toprakları Alınanyarun 
Baltık üzerinde hususi bir malikanesi 
baJine getirmelerine yol açıktır. 

Bu şarUar içinde Alman ve Ingiliz 
diplomatik mümessillerinin protestoları 
führcrin bakanlarına pek haili görünse 
gerektir. Dar politikası hiç bir yerde 
memnuniyet uyandırmamış olan iki mil
yon nü!uslu Litvanyanın, Memeli kendi 
çerçevesi içinde bulundurmak için ora
daki Almanların bütün istediklerini ka
bul etmesi beklenebilir. Danzigde oldu
ğu gibi Memelin bütün kanunları Al -
manyaninkilere uydurulacaktır. Komi
serlik te belki bir nasyonal - sosyalist 
şefe verilecektir. Bu kafi gelecek mi -
dir? 

Memelin akıbeti hepimiz için ve bil -
hassa Polonya için yeni bir ihtardır. Po
lonya, mahir ve uzlaş1cı bir siyasetle Lit
vanya ile birliği temin etmeliydi Dan
zig, Memel, Ukrayna, bunlar düşündü

rücü mevzular değil midir? 

Merhum pilot Ekremle j Kozanda bir kamyon 
makinist Saminin devrildi, 3 yarab var 
ailelerine maaş Kozan, (Hususi) - Adanalı şoför İ1r 
bağlanıyor rahimin idaresindeki 14 numaralı kam-

yon, Tekcoğlu deresi virajında devril
Ankara, 30 {Hususi) - Devlet hava 

mi'?, üç taklak atmıştır. Yolculardan 
yollarında vazife uçuşu esnasında Kara-

üçü yaralanmıştır. Bunlardan biri ağır 
mürsel civarında ~ukut neticesi ölen 

yaralıdır ve bura memleket hastanesi
pilot Ekrem ve makinist Sami Demire-

ne getirilmiştir. 
lin dul ve yetimlerine aylık bağlanması 
hakkında hükümet Meclise bir lfıyıha Yeni mebusların 
vermiştir. tahlilleri 

ma davasının icrayı muhakemesi 13 .. [> ____ ._.,,--------·ı•·ı 
/1/939 cuma günü saat 9 a tayin B O R S A 
edilmif olduğundan yevmi mezkfü- _ 

Bursada Merinosçaluk 
için yeni tedbirler 
alınıyor .. 
Bursa (Hususi) - Merinos yetiştirme 

Ankara, 30 (Telefonla) - Yarın se
çlılileri yapılacak yeni mebuslardan bir 
kısmının tahlifleri Meclisin pazartesi 

mıntakasma dahil bulunan ve bu husus-

Ancak Türk ticaret Bankası, V ahidin 
banka ile ilişiğinin kesilmiş olduğunu 
bildirmektedir. 

Tashih 
Gazetemizin 27 birinci Kanun 1938 

tarih ve 1012 sayılı nüshasının doku -
zuncu sahi!esinde neşroluan Oto-traktör 
Türk anonim şirketi esas mukavele.sinin 

1 - 4 üncil maddesinin birinci fıkra
sının üçüncü satırında nevi kelimesin
den sonra (sınai) kelimesi. 

2 - 17 inci maddesinin son satmnda 
ta.wip etmeleri kelimesinden sonra (şart
tır. Heyeti hususiyenin müzakerat ve 
mukarr\'.'ratı 51 inci maddede) cümlele
ri. 

3 - 26 ncı maddesinin üçüncü satı
rındaki (ekseriyetle) kelimesi (ekseri
yet) olacak ve bu kelimeden sonra (ha
sıl olur olmaz mukarrerata b~lamaz · 
dan evvel zab1tnamc3ti imza suretiyle) 
cümleleri. 

4 - 31 inci maddesinin beşinci satı
rındaki (edebilirler) kelimesinden sonra 
(meclisi idarece müdürleı-in nasp ve azil 
keyfiyeti tescil ve ilan ettirilir) cümle
leri. 

5 - 29 zuncu maddesinin on beşinci 
satırından sonra (heyeti umumiyeleri 
içtimaa davet ve işbu içtimaların ruz • 
namesini tanzim ve tesbit eder) cümle
leri. 

Ilave edilmek lazımgelirken tertip 
sehvi olarak bu yanhşhklar vulrua gel
mi§tir. Işarct ettiğimiz ilavelerin işaret 
edilen mahallere konulmasını teminen 
ve taslıihan i.lfuı olunur. 

ÇORBALJK 
unu Bezelya 

Nohut unu 
Mercimek unu 
Bakla unu 

AŞÇIBAŞI 
Nark 

1-5 (3227) 
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i Sırrı Ürgen ~ 
• 

Hesap mütahassısı 
En esaslı usullerle günün muayyen 

saatlerinde defter tutulur, Blinço 
tanzim edilir ve tasfiye işleri denıb

te olunur. 
Adres: Kemeraltı Hacı Basan 
Oteli No. 60. 

TELEFON : 3903 
SL 10 Ha. 3 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
giderek vaziyeti kendisine izah etseymiy
dim "> Fakat artık geçti. O gece için ne 
yapabilirdim) Eve döndüm. Fakat hiç 
uyuyamadım. Sabahleyin, kahvealtı sof
rasanda babamın yüzünü kederli. sıkıntılı 
buldum. Acaba nişanlım kendisine bir 
teY mi söyledi, diye düşünüyordum. 

fakat kahvealtımıza başlamadan 

de müddeialeyhin bizzat veya veki
linin Bergama asliye mahkemesinde 
hazır bulunması aksi takdirde hak
kında gıyap karan verileceği ilin 

OzüM 
329 M. j. Taranto 16 50 

13 50 

17 ta ehemmiyetliçe bir vaziyete malik 

15 
olan vilayetimizde Merinosçuluğun in-

ev- olunur. 
ve), babam beni odasına çağırdL 4566 (3223) 

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlarının en halisidir .. 

Jlıi defa süzülmüıfiir Şerbet gibi l~ilebllir 
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Hamdi Nüzhet Çançar 

Eczanesi Sıhhat 
BAŞTURAK Büyük Salep~ioğlu hanı karşısında .. 

299 Alyoti biraderler 
180 P. Paci 
96 Ş. Ri7.a Ha 
66 Patcrson 
40 K. Akyiğit 
22 Y. E. Bencuya 
12 Öztürk 
12 A. Mayda 
10 Sami Laro 

1066 Yektın 
G38354 Eski yekun 
G3!l420 Umumt yekun 

No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

No. 
No. 

10 

20 H. Levi 

11 
iNcta 

6 B. Franko 
172781 Eski yekCın 
172807 Umumt yek\ln 
Üçüncü sahi(eve 

16 50 
15 25 
16 50 
16 50 
14 25 
17 

16 75 kişafını temin için yeni ve önemli ted
lG birler alınmak üzeredir. Bugünlerde 

16 65 
şehrimizde de bir toplantı yapılacak Me-

16 50 rinosçuluk ve bunun daha kısa bir za-
14 25 manda, daha fazlalaşması hususunda 

17 
tedbirler düşünülecektir. 

15 16 
Vilayetçe, vekalet nezdinde icap eden 

teşebbüsler yapılmıştır. Vekaletin sala
hiyeti ve mütahassıs elemanları ile di-

14 125 14 50 

10 
15 

13 75 
14 25 
15 25 
16 50 
18 75 

13 
15 

ğer alakalı daire şeflerinin toplantıda 

bulunmaları temin edilecektir. 

Bir kaza merkezi 
karlarla mahsur kaldı 
Ankara,3 O (Hususi) - Hakkari vila

yetine son günlerde yağan karlar Çöle
merik kazası merkezinin civar şehir ve 

kasabalarla olan irtibatını kesmiştir. Bu 
yüzden kasabadaki esnaf ihtikara teşeb
büse kalkışmışsa da belediye işe vazıyet 
etrni:;, yiyecek maddelerini kontrol altı
na almakla beraber fakir halka mecca
nen un levziine başlamıştır. 

Kuvvetlerinizi arttırmak, varbğuından son derece. bir ~tf.ım:n. ~ 
bedeni ruhi manevi hasletlerinizi büyütmek ve yetiştumck istcr..ınrz degıl 
mi~ •• Behemehal FOSFARSOL şurubunu i!iniz. 

(FOSFARSOL) daima kanı tazeler, lormw y~v~~~cıkları ~~altır. Gör· 
mek, işitmek, koklamak hassalarını arttınr. Hnlo;ız.lıgı, tcnbe1?gı, uykusuz
luğu, fena düşünceleri giderir. Z.-ki ve ~afızayı parlataı:a~ hıç umulmıyan 
vücutlarda bile «'ncrji, cesaret, azim ve ırade ya~~tı~: s~.~.~ ~·.e adale m~
zumclerini sağlamlasbraTak asabi buhranları, duşkunlugu onler ve şıfa
Jandırır. Hususiyle belgevşekliği ve ademi iktidarda mide ve barsak tem
belli:;.indcn doğan hamnsızlık ve muannit kabızlarda, tifo, grip, 7.atiirree 
ve s~bna nckahatlerinde şayant hayret faydalar temin eder. Ve derhal kilo 
aldınr. 

FOSF ARSOL'u diğer kuvvet ilaçlarından ayıran başlıca lıassa ~evamlı 
bir surette kan, lrunıet, iştiha temin etme5İ ve ilk kullananlarda bıle aza. 
mi bir hafta içinde tesirini göstermesidir. Muhterem do~torlarll1U% tarafın
dan yüz binlerce vatruıdaşa kemali itimatla tavsiye edılen FOSF ARSOL 
Sıhfuıt Vckaletimizin resmi müsaadeşini haizdir. Her eczanede bulunur. 
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YAVRULARA 
_ 2SS _z=z=_. 

ızr~ıR Eczacı başı 

"Kolonya şehri,, 
•• 
unvaninı 1 na medyundur 

Eıı kıymetli yeni sene hediyes;, lüks ambalajlarda: 

BAHAR ALTINDAMLASI 
DALYA BEŞ ÇiÇEK 
Tabii Çiçek Kokuları 

tı.. • Depo: Ş 1 F A E C Z A N E S 1 
ıs ,.·_:!> .. ; ::, ·.~ .... -:: •. '' .,....1..:::........ • . . ... ·;· ... ; .· '- ,_ - . 

BERGAMA ASUYE HUKUK i 
MAHKEMESiNDEN: 

Bergamanın hacı bayezit mahal- ı 
lesinden Mehmet kızı ve Mehmet 
oğlu Halil karısı Habibe Özdürmuş 
tarafından ikametgahı meçhul kocası 
e;ekçi Mehmet Ali d~madı marangoz 
Ali aleyhine ikame edilen bosanma 
davasının icrayi muhakemesi 20111 
39 cuma günü saat 14 e tayin edil
m.İf olduğundan yevmi mezkiirde 
müdeialeyhin bizzat veya vekilinin 
Bergama asliye hukuk mahkemesin
de hazır bulunması aksi takdire hak
kında gıyap kararı verileceği ilan 
olunur. 

4565 3224) 

IZMlR SiCiLi TiCARET ME -
MURL' Jf!T JNDAN: 

(MAK UNZ VE ~riki) ticaret 
ımvaniyle lzmirde Gazi bulvarın
da 16 numarada komiısyoncu1uk 
ve her türlü ticaret i,leriyle uğ -
raşmak üzere te,e!tkül eden işbu 
Airketin ticaret unvanı ve sirket 
~ukavelenamesi ticaret k~nunu 
hükümlerine göre sicilin 2404 nu
marasına ke.ytt ve te~f;il edildiği 
ilan olunn'" 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mührü ve F.Tenik imz.ası. 

1 : Sirket mukavele-.i 

MUKAVELE 
Bir taraftan, lstanbulda Gala

tada Kürekçilerde Ahen ve Mü -
nih hanında ikinci katta mukim 
MAK UNZ, diğer taraftan, iz -
mirde Gazi bulvarında 16 numa
rada mukim EUGEN UNZ, ~a
ğıda.ki şartlar dairesinde bir kol
lektif sirkeli teskil etmislerdir. 

1 -
0

Mak Unz' ticareth~nesinde 
bu güne kadar hususi şerik ola -
rak İftİraki bulunan Eugen Un:z
un tetkil olunan bu firkete kollek
tif .,erik olarak ittiraki ile yeni 
'irket Mak Unz ve feriki unvanı 
ticarisini almı-tıtır. 

2 - Şirketin merkezi izmirde 
Gazi bulvarında 16 numaralı da
irededir. 

3 - Şirketin mevzuu alelitlak 
komisyonculuk ve her türlü tica -
ret İfleriyle ittigal etmektir. 

4 -Şeriklerden her birisi mün
feriden şirketi temsile ve nam1na 
imza vaz'ına sal~h;vetlidir. 

5 - Şerjklerden Mak Unz ser
maye olarak (1500) bin be~ yüz 
Türk lirası, feriklerden Eugen 
Unz sermaye olarak (bin) (1000) 
Türk lirau, vaz etmi~lerdir. 

6 - Şeriklerden Mak Unz 1939 
ve 1940 seneleri için kar ve zara-, 

Osram-m~ampulları kulla-
nınız. Osram. \Wl • ampullan 
sarf edecekleri cereyana 
mukabil size elde edilebil
mesi kabil olan azami ziyayı 

temin ederler. 

-

AMPULLARI 
''fürkiyc Vekilleri! Elektron 

Türk Anonim Şirk.eti 
AEG 

İSTANBUL P. K. 1144 
Türk Anonim Elektrik Şirketi Umumiyesi 

İSTANBUL P.K. 1449 

ra yüzde kırk ve Eugen Unz aynı ti temdide hakları olabileceği gi
seneler için yüzde 60 altmı~ nis- bi feriklerden birinin 9irketi tem
betinde istirak edecektir. 1941 dit etmeği arzu etmemesi halin -
senesi b~ından itibaren serikler- de diğer şerikin batkalariyle ay
den Mak 'unz yüzde (30} Eugen nı unvanı ticaret altında şirkete 
Unz yüzde (70)nisbetinde kar ve devama hakkı olacakbr. 
zarara i,tirak edecektir. 9 - l~bu şirket mukavelesi 24-

7 - Şirketin defterleri kanun 12-938 tarihinde tanzim olunmu9-
hükümleri dairesinde tutulacak tur. 24 Eylul 938 Maka Unz imza
ve her sene sonunda bilanço tan- sı. 
zim edilerek kar ve zarar terik- lzmirde Gazi bulvarında 16 
ler arasında bu bilançoya göre No. da mukim EUGEN UNZ. im-
taksim edilecektir. zası. 

Şeriklerden Mak Unz tirket Bu mukavelename altındaki 
hesabı kir gösterdiği takdirde imza •absi hüviyeti daireden ev • 
kendi hieoesine isabet eden mik - velce tanzim ve tasdik ettirdi mu. 
tarı arzu _ettiği zaman çekmek ameleaiyle taayyün eden Maka 
hakkını hii:z olacaktır. Unzun olduğunu tasdik ederim. 

8 - Şzffcetin mebdei bir ikinci Bin dokuz yüz otuz sekiz senesi 
Kanun Hm dokuz yüz otuz dokuz Birinci Kanununun yirmi dördün
tarihidir. Şirket (20) sene ıçın cü günü. 
aktedilmiftir. Bu müddetin hita- Beyoğlu B~inci noteri resmi 
mında 'eriklerin ittifakiyle şirke- mühür ve imzası. 

Um. No. 1209 Hu. No. 2-10 
Da.İı'ede okunup manası anlatı

lan itbu 24 Kanunuevvel 938 ta
rihli firket mukavelesi zirinde 
mevzu imzanın hüviyeti maruf 
İzmirde Gazi bulvarında 16 No.
da mukim EUGEN UNZ'un oldu
ğu taıdik kılındı. Bin dokuz yüz 
otuz sekiz senesi Birinci Kanun 
ayının yirmi yedinci Salı günü. 

27-12-1938 
İzmir üçüncü noteri Süreyya 

Olcay resmi mühür ve imzası. 
Bu mukavelename suretinin da

ire dosyasında saklı 27-12-938 ta
rih ve 1209 Um. numaralı aslına 
uygun olduğu tasdik kılındı. Bin 
dokuz yüz otuz sekiz senesi Bi -
rinci Kanun ayının yirmi sekizin
ci Çarfamba günü. 28. 12.938 

lzmir üçüncü noteri Süreyya 
Olcay resmi mühür ve imzası. 

4559 (3225) 

1 

Nezle - Grip
Ba ş - Diş 
Ve Bütün 
Ağrıları 
Derhal 
Keser 

Hemşire ve hasta 
bakıcı aranıyor 

Birinci kordonda Alsancak vapur is
kelesi yanında yeni açılan ve otuz ya
taklı hususi bir hastane olan <Sıhhat 
Evi> için hastanelerde çok eyi çalışmış 
diplo~alı hem§ire, pratik hastabıkıcı ve 
hademe bayanlar aranmaktadır. Mües
sese müdürü Bayan Ferhunda Çağlara 
her gün müracaat edilebilir. 

1-15 (3218) 
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Eczanelerden 
1 .. 12 lik 

ambalajların 
ısrarla 

arayınız. Ve 
taklitlerinden 

sakınınız 

tzMIR BELEDiYESiNDEN: 
KUJıyaka su idaresi için sabn alı

nacak 65 adet su saatinin açık ek
siltme ile ihalesi ha§ mühendislikten 
ücretsiz olarak tedarik edilecek ke
tif ve prbıamesi veçhile 10/1/39 
salı günü saat 16 ya temdit edilmiJ· 
tir. Beher adedi 14 lira 50 kuruttan 
65 adedinin muhammen keJif bede
li 942 lira 50 kuruştur. iştirak ede
cekler 70 lira 75 kuruıluk teminat 
makbuzu ile encümene gelirler. 

4574 (3221) 

1 AKLINIZDA KALSIN 
~ 

Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, ~eyvaların güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve sal olmamasından hasd olan so· 
l?.ıcan ded!iğimi~ barsak kurtları en muzır hayvanlardır. Bunlar; ince barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler •• 
Ekseı-iyetle çocuj.r.Jarda bulunur. 
~alsiz!if.t, ~:ansıı7ıiık, hazımsıziık, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş döwnesi, salya akması, 
sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede bozukluk hep bu kurtların tesiridir. 

\ ç " 
l s M E T s OL UCA N BISK u V I T I 

u ıı... rHarua en biı-- ci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer .. Çocuklancmıza senede bir 
kaç dcia ihtiyaten veriniz .. Aile doktorunuza danışınız .. 
DİK.KAT : KullandBktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat ediniz .. 
Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutular içinde yazılıdır •• 

FİATİBERECZANEDE (20) KURUŞTUR" ( 1 S MET) tsınine dikkat.. 1 ., 



•~J~l~K~a~n~un~u~e~vv~e~l;C~uın;;;;,~~~:~~e~s~ı~19~3~~~~~~~~=~~#~~~~~~~=N~~~A~G~l~~~~~!!!!!!!!!'!!!!±!!±=e.~!!!!l!!!!~~!!!!!'!!!!!!~~~~~~~~~~S~A~.!J~'lf~·~E~J~J~, --= 
Bahk yağının tazesi o h'"er ve Fratelli Sperco i D utsche Le-

oe rekası Vapur Acentası va te Li ie 
hı. a~ e6rı1 e ftA ne ~ u~ GRuvN .u:.Ee11 ADRİATİCA S. A. Di 

-- 1 'J'EL. 2443 NAVİGA'l'İONE 

Ecocı Kemal Aklaf diyor ki: Kemal Kamil Balık Yağı yalnız Hi
lal Eczanesinde sahlacakbr. 

938 senesi bat mahsulü, pla kuvveti yüksek, içimi çok hafif bir 
ıertettiı. 

Midesi zaiflere tavsiye dederim... 
1--lllOCC\W-~.....--a~2 !N2!! W @:.Lrtwz J • F* 

Yazın insan kendini daha 
k.olaylıkla üşütür ! 

Nezle 
Başağrısı 
Kı~ıklık~ 

D ikka t 
Ediinz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
Alnıak lazımdır 

NBVROZIN soiuk alğmhğmm fena akıbetler doğurmasına miini olmakla 
beraber bütün atmrpları da dindirir 

icabında 2ftnde 3 kaşe alınabilir 

Herkesin 
ettiği 

Üzerinde ittifak 
bir hak~kat : 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

Kullanmak 

Şartiyle 

RADYOLIN 
Dişlerinizi tertemiz, bembe

az ve sapsa nm yapar. Ona 
irm.i.nci asır kimyasının bari
nlarından biridir. denilebilir. 
:okusu guzel ezzeti ho , mik
:ıplnra karşı tesiri yüzde yüz

Ur .•. 

ul la nan)ar, dişlerini e n ucuz şeraitle 

ıtİgorta ettirmiş ayı lırlar sabah öw eve 
kş&ın her .V'~nıek ten sonra günda 3 defa 

dislf•r i ııizi fırçalayınız. 

ATHİNAİ vapuru 2 kanunusani 1939 POLO vapuru 3 birinci kanunda Lon- MACEDONİA vapuru 2 den 7 sorum-
da beklenilmekte olup, Rottcrdam Ham- dr d 1, •• k ı---cak . P. FOSCARİ motörü 27 - 12 tarihin- nuna kadar Anvers, Rotterda:n, BI'e4 a an geup yu çııuu-c.ı ve aynı :ı:a ... 
burg ve Anvers limanlarına yük alacak- d Lo d H 11 . . ük' la--,_ de gelerek 28 - 12 de Leros, Rodos Brin- men ve Haınburg limanları için yük ala-man a n ra ve u ıçın y a ı::w:ı..-

tır. t disi, Bari Trieste ve Venedik limanları- cakbr. 
HELLAS vapuru 3 kanunusanide bek- ır. il L t L .ide na hareket eder. ADANA vapuru 16 dan 21 son kanu 

Ienilmekte olup, Rotterdam Hamburg ve DeutSC e ellan e• I LERO motörU. 29 - 12 tarihinde gele- nuna kadar Anvers, Rotterdam, Bremen 
Anvers limanları için yük alaeaktır. DELOS vapuru birinci kanunun orta- Nk a)Tlli gün Patmas Leros Kalimnos, ve Hamburg limanları için yük alacak· 
GRİGORİOS C. il vapuru 10 ldnu- sında Hamburg, Bremen ve Anversten İstanköy ve Rodoee hareket eder. tır. 

nusani.de beklenilmekte olup, Rotter- gelip yük çıkaracaktır. CİTA Dİ BARI motörü 29 - 12 tari- TAHLİYE: 
dam, Hamburg ve Anvers limaııları için LİVERPOOI. RAl'TJ binde gelerek ayni gün btanbul, Pire KRETA vapuru 9 son kanıma doğru 
yük alacaktır. ALGERİAN ve LESBİAN vapurları Napoli, Marsilya ve Cenova limanlarına Hamburg Bremen ve Anversten mal 

ANGHYRA vapuru 20 kanunusanide yüklerini istanbulda aktarma ederek hareket eder. etkaracak~. 
beklenilmekte olup, Rottcrdam, Ham- DENİZBANK vapurlariyle İzmire gel- • __ 

:~!~.ve Anvers limanlan için yük ala- m.İ§Ür. -- AJf llJCAN BXPOR'I' 
BELGİON vapuru 25 kanunusanide ROY ALE NEERLAN LİNİES 

beklenihnckte olap, Rotlerdam Ham- DAİSE KUMPA~ ASI EXTA VİA va ra 2' i2/938 de bek-
burg ve Anvers limanları için yük ala- 16 da Constama ve Varna limanları için 1 GANYMEDE~. vapuru lımanım.ızda l~nivor. Nev~çin yük alacaktır. 
caktır. hareket edecektir. o up 31 - 12 tarihınde Rotterdam, Ams- · 

Lüks vapuru pazar günü 8 kanunusa- terdam ve Hamburg için yük alarak ha- --
nide saat 16 da bekl~e olup reket edecektir. DEH HORSKE JIİDDE 
9 kanunusani 1939 saat S de Izmirdeı::ı. TRAJ ANUS vapur.u 14/1/939 tarl- • -*-

BALKA J..,AR ARASI 
HATTI 

ZETSKA PLOVİDBA A. 
hareket ed cek, Pire, Korlu, Adriyatik binde Rotterdam, AnlSterdam ve Ham- llAVSLINİJE, OS LO 
limanları icin ~·olcu ve yük alacaktır. burg limanları için yük alarak hareket BAALBEK motörü 11 son kanuna 

D.KOTOR Gere.~ vapurlnrın mU\•asallt tarihleri, edecektir. doğru tskenderiye, Dieppe ve Norveç -- gere'\: vapur isimleri ve rıavhınlan hak- umwn limanları için hareket edecektir. 

«LOVCENn kında aceııtn bir teabhüt altına giremez. - *-
Balkah itüfakt iktısat konferansının Daha fazla tafsilSt almak için Birinci --

Kordonda 152 numarada ııUMDAL· SV~NSKA ·OR1Elfr E Lİ· SE.RV CE MARJriME se.}'yah, yolcu ve yük iç.in tesis ettiği 
batta mensup Yugoslav bandıralı 

LOVCEN 
umumi d niz Accntal1ğı Ltd. müracaat NIEH KUMPANYASI ROUM İN 
edilmesi rica olunur. LİGURİA motörü 4/1/939 tarihinde DUROSTOR vapuru 28 birincikanunda 

Lüks vapu:ru 1 kanunusani 1939 
da saat 8 de beklenilmekte olup, saat 

Telefon : 4072 Müdüriyet gelerek Rotterdam, Hrunburg, Gdynia . . . .. 
Isk. d" Balt k 1, ___ ,__ . . bek1enıyor. Kostence ıçm yuk a1acak-Tclcfon : 3171 Acenta an ınavya ve ı mıcu.uan ıçın 
mal alacaktır. tır. 

TÜRKİYE 
Pamuklu Dokuma ve Pamuk ipliw• 
FABRİKALARI ANONİM ŞhCKETlNDEB: 

PAMUK IPLIGI SATIŞI: 
Kayseri Bez fabrikası mal& 

Nazilli Basma fabrikası malı 

Ereğli Bez fabrika~ı malı 

12 No. Paket415 kuruı 
16 No. Paket 480 kurwJ 
24 No. Paket sso kuruş 
24 No. Paket SSO kuruş 

F'jail.erle fabrikada teslim şartiyle satılmaktadır. İı>lik müstehliklerinin 
ynkanda yazıh fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihtiyaç
ları nisbetinde iplik sip · · verebilecekleri ve 24 nwnnradan ince ve muh
&clif maksatlara yarayabilecek panıuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaç. 

ayni . rtlarla y Ereğli ~ sipaıi;! edebilecekleri ilin. 

olwnır. 9318/4498 

~ - 29 - 31 - 3 - 6 - 10 - 13 - l'1 - 21 

Denizbank lzmir subesinden: 
~ 

Limanımıza gelecek mazot ve kömürle :işliyen vapurların yükleme, boşalt• 
nm amele işleri cif<~Hbnesinde yapılan teklif uygun gürülmecfiğinden eksili
me 12/1/939 perşembe günü sa 15 e bıraktlnuştır. 

29 -31 3292 (45:10) 

• 

~-
r 

Saçları dökülen ere Komoien Kanzu ly 
SaçJnrın dol iilmc ine ve kcpdd nnıcsine ınani olur. Kom jen sa .. Jar n kök

lerini kun't'tlendirir ve lCT. K moj ~larm ul r. Tabu renkl ini 
hozm , latif bir ra)ihası 'lardır. Komojcn Kanzu. saç ek iri ruf cezan~ 
lerle ıtrivnt mneaznlarmda hulumu·. 

ARAGON motörü 21/1/939 tarihinde 
Rotterdam, Hamburg tskandmavya ve 
Baltık limanlarına har ket edecek.tir. 

--
SERVİCE lfARİTİllE 

.Rownafa Kam~ 
P E L E Ş vapuru 9 - 1 - 1939 tarihin

de gelerek Malta, Marsilya, Cenova li
manları için yük ve yolcu alacaktır. 

İlfuıdaki hareket tarihleriyle navlun
lardaki değişikliklerden dolayı acenta 
mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf
silat iç.i.n ikinci Kordonda 104 numa
rada FRATELLİ SPERCO vapur aeen-
1.asına müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 2004 - 2005 

T O P 

--
.JOHNSTON WARRElf 

LiNiES L'l'D. 
A VİElı40RE vapurı.ı 8 son .kanuıı 009 da 
bekleniyor. Burgaz, V ama ve Köstencc 
limanlarına yük alacaktır . 

--
Vapurların hareket tarihleriyle nav

lunlardaki değişikliklerden acenta me
suliyet kabul etmc7~ 

Daha fazla ta~ilılt i.c:in Birinci .Ko%
donda 148 No. da V. F. Henry Van Der 
Zee vapur ::ı.centalığı.na müracaat edil-
ıue..si rica olur. 

TELEFON: 2007/2008 

AN E 

Terazileri 
Türkiyenin en birinci terazi fabrikasının ma

mulatıdır. Taklitlerinden sakını-

' 
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ispanyada harp çok şiddeti idi 
llalyan gazeteleri 

arasında 
Katalonya 

bir harp 
muharebelerini Fransa - Italya 

gibi göstermektedirler 

Frankistlerin taarruzu ltalyanların tavassut ümit
leri suya düşmüştür Cümhuriyetçilerin her noktada da

yandıklarını bildirmektedirler 
Ziyaret programı neşredildi 
Fakat Italyan gazeteleri hoş
nutsuzluklarını acı acı izhar
dan geri durmamaktadırlar 

Barselon 30 (Ö.R) - Nazırlar kon-
11eyi sabah toplanmış ve başvekil B. Neg-

\

Jin askeri vaziyeti izah ederek Cüınhu
•riyet kuvvetlerinin cesaretini kaydetıni§ 
:te mukavemetin her bölgede mükem
pıel neticeler verdiğini bildirmiştir. 

Maliye nazın sivillere yardım için 
beynelmilel yardım komitesinin teklifi
m kayderek beynelmilel komiteye hü
kümetin minettarlığını ifade etmiştir. 

KATALONYA CEPHESINDE 
Paris 30 (ö.R) - ispanyadan gelen 

haberler nasyonalistlerin şimalde Tremp 
ınmtakasında ve cenupta Vol Segre 
mvuffakıyetler kazandıklarını gösteri
yor. Kanlı bir muharebeden sonra Gra
nobel işgal edilmiştir. Burası iki mühim 
yolun iltisak noktasıdır. Şimdi nasyo -
nalistler hükiıimetçiler tarafından mu -
kavemetin kudretli şekilde organize 
edildiği dağ mevkileri önündedirler. 

Nasyonalist tebliği şudur: Bugün bü
tün Katalonya ceplresinde muharebe d~ 
vam etmiş ve yıldırım hızlı ileri hare
ketimize mukavemete çalışan düşmana 
çok ağır zayiat veridirilerek müteaddit 
köyler işgal edilmiştir. Bologer köprü 
başında dün açtığımız yanğı genişlettik. 
Düşmanın bıraktığı yüzlerce ölü tara
funızdan gömülmüştür. Daha bir çok 
ölüler harp sM.nelerini doldurmaktadır. 
Aldığımız esirl1."I'in yekunu 1500den faz
ladır. Aralarında bir çok zabitler de var
dır. Düşman her cins bir ççk harp mal
zemesi ve mUhimmat bır~tır. Eyi 
vaziyette iki Rus tangı da elimize düş
~üştür. 

Hükümet tebliği: Geçen gece zarfında 
düşman Bologer mmtakasında hücum
larına devam etmiş ve kendisine ağır 
zayiat verdiren askerlerimiz tarafından 
püskürtülmü.~tür. Bu sabah düşman 

önünde bir çok tanklar olduğu halde 
Almnn ve Italyan tayyarelerinin hima
yesi altında olarak pek ağır zayiat pa
hasına Monteroyu işgale muvaffak ol
muştur. 

Vol Segre mıntaka.smda her nevi mal
zemeyi mebzulen kullanan Italyanlar 
Grano Vegreye kadar ilerlemeğe mu -
vaffak olmuştur. Bu tebliğin yazıldı -
lı saatte muharebe büyük şiddetle de -

Franko ve maiyeti 
vam ediyor. Muhtelif bölgelerde istila- Buna mukabil «Rejime Faşist» !tal -
cıların diğer hücumları tamamiyle püs-j yan gazetesi şaşılacak bir makale neş-
kürtülmüştür. retmiştir. Cümhuriyetçiler tarafından 

Tayyarelerimiz di.işman hatlarını hiç ecnebi muharip kalmadığının bey-
bombardıman etmişler' ve mitralyöz nelmilel bir komisyon tarafından müşa
ateşine tulmuşlardır. Düşman depola - hede ve teyit edilmesine raf;<ınen bu ga
riyle asker dolu kamyon kervanlarını zete Katalonya muharebesini bir taraf
muvaffakıyetle mitralyöz ateşi altımı al- tan Italya aleyhinde bir mücadele ola
mışlardır. rak gösteriyor ki, doğrudur. Diğer taraf-

Madrid 30 (ö.R) - Düşman topları tan da mücadeleyi Fransız ve Çekoslo
gcce yarısına kadar Madridi bombardı- \•ak gönüllülerinin yaptıklarını iddia 
man etmişlerdir. Obüsler şehrin muhtc- ediyor ve aynen şunları yazıyor: 
lif mahallelerine düşmüştür. Hükümct «Kızıllar, yani mağluplar tarafından, 
bataryaları mukabelede bulwımuşlar - korku manzarası vardır. Italyan alayla
dır. Saat birde bombardıman tekrar şid- rının savleti karşısında cephe yarılır ya
detle başlamıştır. rılmaz, Cümhuriyet ku_vvetleri, bilhas-

Paris 30 (ö.R) - ispanyada Katalon- sa Fransız ve Çekler sebebiyle, kor -
ya taarruzu hakkındaki haberler olduk- kakça yıkılmıştır. Alman askerlerinin 
ça azdır. Her iki taraf, çoktanberi ilk cKaz adımları> ve Italyanların cRoma 
defa olarak, akşam tebliğleriyle iktifa adımı> ile alayı Met edinmiş olan Fran
ediyorlar. sızlar yeni bir adım! Tavşan adı.mı gös-

Nasyonalistler Frankistlerin dün muh- terdiler. Fransızlar tehlike karşısında 
telif bölgelerde terakkilerini kaydedi - kollarını havaya kaldırarak Isadan im -
yorlar. Hükümetçiler de bir çok mevki- dat dileniyorlar. Marskistler tarafından 
leri kaybettiklerini kabul ediyorlar. Fa- yer alan IspanyoJlar bile Fransızlarm ta
kat o vakıttan beri hiç bir taraftan daha hanları kaldırarak geriye doğru kırdık
faz1a tafsilat gelmemiştir. ları sürat rekorundan iğrenmişlerdir.> 

Roma 30 (A.A) - Çemberlayn ve Lord Halifaksın Ro
mada ikametleri programının esas hatlan çizilmiştir. lngiliz 
nazırlan 11 son kanunda öğleden sonra Romaya muvasalat 
edecekler ve akşam Venedik sarayında şereflerine verilecek 
olan ziyafette hulunacak1ardu. Ziyafeti bh kabul resmi ta~ 

kip edecektir. 
12 Son kanunda naznlar öğle yemeğini sarayda yiyecek

ler ve akşam operada veri1ecek bir gala müsameresinde ha· 
zır bulunacaklardır. 

1 3 son kanunda nazırlar Papayı ziyaret edecekler ve öğle 
yemeğini papalık nezdindeki İngiliz elçiliğinde yiyeceklerdir. 
Akşam lngiltere sefarethanesinde bir ziyafet verilecektir. 

İngiliz nazulan 14 son kanunda öğle zamanı Romadan 
hareket edeceklerdir. 

Londra 30 (ö.R) - Bu sabahki İngiliz gazeteleri Jngil
terenin Fransa ve ltalya arasında bir sureti tesviye teklifine 
asla niyet ve tasavvuru olmadığını temin ediyorlar. Son iki 
gün zarfında Fransı:ı maslahatgüzarının Jngiliz hariciye nazı
rını iki defa ziyaret etmesi ecnebi matbuatta bu mahiyette 
tahminlere sebep olmuştu. / 

B. Çemberlayn ile Lord Halifaksın Romada ikametleri 
esnasında ltalya ile Fransa arasında tavassut teklifinde bu
lunacaklarına dair olan ecnebi haberleri, selahiyettar mahafi-

lin fikrince, lngilterenin tasaVVUTlannı tamamile yanlış bir 
tefsire müstenittir. Böyle bir telkin hiç bir zaman Londra hü
kümeti tarafından nazan itibare alınmadığı gibi Fransız hü
kümeti de kendi münasebetlerine bu mahiyette bir müdaha
leyi bir hakaret telakki edeceğini beyan etmekten geri kal
mamıştır. 

B. Çemberlayn, Romayı ziyaret etmesi için B. Mussolini 
tarafından yapılan daveti memnuniyetle kabul etmiştir. Baş
vekil ve Hariciye nazın Romaya gitmeği esasen arzu ediyor
lardı. Zira doğrudan doğruya y&pılacak görüşmelerin vazi
yeti aydınlatmağa yardım edeceğine ve bir hükümet reisi için 
karşı tarafa ait görür,ıleri kavraması için en iyi çare olduğuna 
emindirler. 

B. Çemberlayn 

Fransa tavassut istemediğini Londra rnaslahat~zarı B. Roı 
je Kamon vasıtasile forayn ofise bildirmiştir. Bu teşebbü! 
hakkında Pariste yapılan resmi tefsir şudur: 

Roma lngiliz - ltalyan muhavereleri esnasında Fransız • 
ltalyan münasebetleri meselesinin umumi bir şekilde gözder 
geçirilmesi mümkundur. Ancak ou-nıUnaııelletkrl ~-lı .... 

maddi ve muayyen meselelerin tetkik edilmesi hatıra bili 
gelemez. 

ltalyan gazeteleri ise şimdi, hoşnudsuzluk1annı giz.lemel 
için, tavassutu guya Fransa aramış gibi davranıyorlar ve ltal 
yanın bir lngiliz tavassutunu asla istememiş olduğunu iddi 
ediyorlar ki, hakikate aykırıdır. 

Bu gazeteler tavassutu guya Fransanın istediğini zannedi 
yorlarmı~ gibi görünerek B. Çemberlaynın mutavassıt rolün 
oynamamak kararından Fransanın sukutu hayale uğrayace 
ğinı yazıyorlar. 

Çinde çete muharebesi 

Paris 30 (ö.R) - Fransız - ltalyan buhranının son vazi
yeti ~öylece hulasa edilebilir: Fransa lngiJiz tavassutuna ma· 
ha] olmadığı kanaatindedir. lngilterede mutavassıt rolünü 
oynamak niyetinde değildir. iki devletin bu birbirine uygun 
hattı hareketinden sukutu hayale uğnyan ltalya hoşnutsuz
luğunu gizlemeğe çalışıyor. 

Fakat, B. Çeınberlaynı yine Fransa üzerinde bir tazyi 
icrasına sevketmek ümidile, Şimdi mevhum müddeiyatın g« 
niş hudutlarını daraltmakta ve sırf hukuki müddeiyatla ilet' 

fa etmektedirler. Diğer tarafdan bütün muğlak meseleleri 
halli için en iyi çare bir dörtler konferansı olacağı fikrini y« 
niden ortaya atıyorlar. 

Yılbaşından sonra .. 
Japonları çok yoruyor . Bir japon 

Generalı ·tevkif edilmiştir .. Memel meclisinin Almanyaya iltihal 
Tokyo 29 (A.A) - Japonyanın 73 

bin budiat mabedi bütün vazolarını şaın
danlannı ve diğer kaplarını harp leva
zunı yapılmak üzere harbiye nezaretine 
tebenü etmiştir. 

Çµnking 30 ( ö.R) - Milli Çin kay
naklarından bildirildiğine göre Cenubi 
Çindeki milli kuvvetler kumandanlığı 

Kuantung vilay~tinde giz1i bir yerde bu
lundurulmakta ve Kantona karşı geniş 

bir taarruz hazırlamaktadır. 

Honkong 30 (ö.R) -Japonlar Kan
ton etrafında ist'hkamlar yapmaktadır
lar. Yollan ve bütün eski köprüleri ber
hava eım· lerdir. Bir çin çetesi Kantonun 
sayfiye"i olan T ongçan mevkiine gelerek 
bir baskın nntk,. inde japon karargahını 
yakını-ıtır. 

Tokyo 30 (ÖR) - Domei ajansına 
göre genNd M .. izeri ile bir albay, bir 
binb~cıı donanın ya ait bir çok mühim 
\·csaikin ort dan kaybolması üzerine me
sul tutularak tevkif edilmişlerdir. 

Londra 30 (ö.R) - Taymis gazete· 
sinin Pekin muhabiri bildiriyor: 

Japon ordusu Cenubi Çinde dikkate 
şayan toprak kazançları elde ederken 
vaziyet Şimali Cinde daha az memnuni
yeti mucip şekilde inkişaf etmiştir. Fiilen 
T o ley o Şimali Çinde karşılaştığı mesele-

in hiçbirini halle muvaffak olamamış
• '-.r hem askeri, hem de siyasi 

- Kantondan manzaralar 

kararı 
"" . 

vereçegı 

_söyleniyor 
Londra 30 (A.A) - Alman meseleleri 

hak:kı.ııda iyi malftmat alan mehafil, Me-

melin ikinci Kanunun bidayetinde Al
manyaya ilhak edileceğinin çok muhte-

mel olduğu mataleM>mdadır. Çok eyi bir 
Alman menbaından. alınan m.alUmata 

göre Memel Dieti ikinci Kanun ayında
ki içtimaı esnasında ilhak lehinde ka -

rar verecek ve Al.manyada Litvanya -
nın Memelin Alman halkının kendi mu-

kadderatlarına sahip olmak haklarını 

tanunaması halinde vaziyet alacaktır. 
mahiyettedir. yetinin şimal kısmına sokulmağa cesaret 

Ç 
Eyi malCimat almakta olan mehafil bu 

in çeteleri fasılasız Gerilla harbile eden müşahitler Çin çeteleri tarafından 

T d 
ilhak hfi.di.sesinin içtinabı kabil olduguv 

iyençin emiryolunun cenup kısmında tahrip edilmiş beş japon askeri treni gör-
münakalatı mühim mikyasta iz' aç edi- müşlerdir. ve lngilterenin sarfedeceği faaliyetin 
yorlar. 1 Japonlar bütün gayretlerine rağmen diplomasi çerçevesi haricine çı.kmıyaca-

Hatta Pekin - Hankeu demiryolunun Pekin federal bankasının çıkardığı bank- ğı fikrindedir. Maamifh Alınanyarun y&

bir kısmını İşgalleri altında bile tutuyor- notların tedavülüne geniş mikyas ver- ni darbesi tahakkuk ettiği takdirde ln
lar. Bu vaziyet, bilhassa Şanzi vilayetin- meğe muvaffak olamamıılardır. Askeri gilterenin A1man iktısat nazırı Dr. Fun.-
de genİ§ mıntakalann ekonomik işletme- bonolar ela ancak silah kuvvetile kabul kun Londra seyahatinden sarfınazar et-l .llemeZde btt' mima11i§ 
sine mani olmaktadır. ettiriliyor ve tüccarlar bu bonolua hiç meai muhtemeldir. Bu 1eyahat Dr. lalı- olup, gayesi mi1lteciler meselesinin hal-ı da bir tica:d ademi tecavüZ ~sakı I 

Noel yortusundan evvel Honan Tili- itimad beslemiyorlar. tm aeyahati esoasmda brarJaftm1ma1 li halinde Ingilten ile Almanp ~ igin mtizakeııeler icR etrnek ıdi. 


