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15 SON KANUN CUMARTESi 38, --.. , 

Yeni cephaneler bulundu 
j Paris, 14 (Ö.R) - Klermon • Ferrand'da yeni 

bir gizli silah deposu bulunmuş ve bunun için· 
d e 3 mitralyöz, bir sandık el humbarası, 31 şar· 1 
jür ve 5000 fişenk bulunmuştur. Tahkikat devam 
eltiğinoen ellerinde gizli mUhimmat bulunanlar 
bunları yokediyorlar. Böylece Alye kanalına a· 
tıhnış iki mitralyöz bulunduğu gibi ötede beride 
bırakılmış mühimmat ta ele _geçirilmektedir. 

~ 
FIA TI ( 5 ) KURUŞTUR Cümhuriyetin ve Ciimhuriyet eserinin bekçisl, sabahları çıkar ıit1asS gazetedir YENt ASIR Matbaasında baaılmııtır 

Yuguslav başvekili bugün Berlinde 
"'!!::: - -

Berlin ve Roma bu ziyarete1 Bir ihba·r 
• büyük ehe~miyet verıyor " Karı koca Yusuf u 

öldürerek bodruma 
gömdüler ... ,, -------~---~ 

Tokyonun 
ParOlası.~ 

Bay Sto yadinoviç 
· Berlinde dört 

8. Hitlerle 

Fransız 

gün kalarak 
görüşecektir 

·buhranı 

olmuştur 

--0--

Zabıta tahkikat yapll. Me· 
ğer ihbarı yapan kadınıu 

akhndan zoru varma, 
Zabıta, dün garip bir ölüm ih

barı hadisesiyle metgul olmuttur. 
Değirmendağında Yüzbatı Ha· 

aan ağa sokağında 22 sayılı evde 
oturan Bn. Fatma, zabıtaya mü

- racaat ederek ıöyle bir ihbar yap-
mıtlır: 

- «Evimizde ııancm lamail is
minde biri kiracı olarak oturuyor· 
Onun Yusuf adında bir de karde
ti vardır. İsmail, iki gece evvel eti 
ile birletcrek Yuaufu öldürmütler 
ve evin bodrum kahna gömmüt
lerdir.ıı> 

Ha. Vekilimiz 
Yarın Akşam ·Cenevre. 
ye hareket edecektir .• 

Bu ihbar kartısında zabıta için 
yapılacak İt, derhal hadise yerin· 'Aiıkar.a, t.4 .<Hu~u~i) -. • M.illet~ yarın UfaJD Ankar~dan Cenevr .. 
de arattırma yapmaktır. Zabıta, ler ~e.mıyetının ~uncii ıçtı.~aı- ye hareket edecektır. 
büyijk bir haaaasiyetle bu ihbar na ı.t!ır~ etmek u.zere .. H~ıcıye Hariciye Vekilimizin 17 lkinol 
üzerine bu evde araştırma yapmıt Vekılımız ~ evfık Ruıtü_~u - SONU OÇONCO SAHiFEDE -
ve bodrum kahnda · bir cesede 
rastlamadığı gibi, öldüğü bildiri· 
len zatın da berhayat olduğunu 
teıbit etmiftir. Yusufun Alıan· 
cakta, inhisar fabrikasında çalıı· 
hğı ve İşte bulunduğu anlatılmış
tır. 

Zabıtayı iğfal eden bu kadının 
aklından zoru bulunduğu anlatıl
maktadır. Dün ifadesine müraca
at ..rdilen bu kadın ~lki gece evv~l 
Yusufun, anlattı'iım gibi öldürül
düğünü rüyamda gördüm.• De
miıtir. 

Armutlu 
Köyünde bir 

infilak 

Kahir ede düğün 
Şimdiden büyük şenli~ 

hazırlığı var .. 

Çavuş eğitmen kurs
ları da açılmıştır 

...... Uzundere ...... 
---·---

K6y muallim mek-
tebinin çalışma sa
hasına alınmıştır. 
Köy çocukları bu
rada yeni bir hayat 
yaratacaklardır . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J"ilrk köyü~ün ıiddetle ihtiyaç duydu-

iu ı,ıklı ve bilgili köy Bğretmenlerini ye
tiıtirmek üzere külrilr bakanlığınca Kı
zılçullu köy muallim mektebinde açıl· 
muı k.ararl8§&Jl çavuş eğitmenleri kur-

ıaunda dünden itibaren 5 7 çavuı d~nle
re girmeie bqlam11br. 

l edriaat illi eene devam edecek ve 

IONU DORDUrılCO IAHtFEDE - Maarif t>eJciU B. Ankan 

\ 

• 
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i ERKEK, KADINI ANLAR MI? 
• • • • 

~ERKE • 

• • 

iÇiN 
: 

~ 1 Yeni Anketimiz 1 Bir Muamma mıdır? E 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
!Bn. Handan • 

j Selvili ..• 
" . 
E "Erkeğin kadını ne 
• 

zaman anladığını, 
ve ne zaman anla
maz olduğunu an
latıyor. Cevabını 
güzel bir tavsiye 
ile bitiriyor.,, 

Kadifekaleıinin 
afaçlanması 

-------------------=-------- : 

- - =--
Vilayet. Kadifchlcsini ağaçlandır- Gediz ovasının sulanmaıı iti etrafın-, R · ı t •. c a r"'ı 

ınağııı karar vermiı. geçen llClle olduğu dıııki etkiklcr son safhadadır. Bu kl!lım- oman ya 1 e 
gibi bu 8CDe de ağaçlandırma faaliyeti- da faıı.liyet dört koldan ilerlemiştir. Ba-
ne devam edilmesi munhk görülm~- har gdince in~t faaliyetine geçilecek- a 0 aşma 
t ··.. tir. B . u.. .. t 

ıCeçen lene dikilen 2000 zeytin .ddi- ----- ugun merıy2 
c~ tamamen tutmuıwr. \/'.ali 8. F.azlı Tapular veriliyor mevkii ne giriyor 
,Güleç bu ecne de Kadifckalcsine ağaç Emlaki milliyeden mülk alanların ta·ı lktısat Vekaleti müsteşarı B. Faik 

Zarar 

'd•Lot ••• :--t .. d .. d...... puları. iki idare aruanda mevcut Lir gö- Kurdogwl u · t' d M 1. e 11U1mCIUll ......... mu u ugune ve uy- 1 un n rıyn&c ın e ve a ıye v • 
· il"'- mü~'---~-• .. bild. · · B rüş ihtilafından dolayı ıimdiye kadar ve- A • • • • tınc -.; uuuıuıaııgma ı~tiJ'. u . . . . IKAletı n kıt ı,Ierı umum müdürünün de 

iilemıyordu, Oefterdarlıl: ve ıdareı hu- . . . . . • .. . 

~enin muhtelif yerlerinde, bilhaııta Ge
diz bölgesinde aon yağmurlar dolayısiyle 

ağaçlann bakımı belediyeye aittir. Bü ııe· . d ld d'l l .. ı ı~tırakı ıle geçen ny ıçınde Bukreşe gıde-
ııuaıye arasın n e c e ı en a n aşma uze· 

ne 4000 fidan dikilecektir. . d '. d . ib .. d l rek Homanya ile aramızda bir tic:are t 

mezruatın mühim miktarda zarara uğ

radığı i~ae edilmiştir. Vilayetin yaptı~ı 

--=--
Bir yaralama vahası 
Kcmalpapnın Armutlu köyünde bir 

cerh vak· an olduğunu haber vermiştik. 

Bu ip yapan saraç Mehmetle, yaralı l-la

lilin araları açıktı. Halil bir işret ilemin
den dönüşte erine giderken, saraç Meh
met yolunu bddcmif ve biçalda arkasm

'dan ve elinden ağır suretet yaralamıştır. 

1Yara1a fmıire getirilerek Memleket haa· 

tanesinde tedavi altına alınmııtır. Dün 
eı~ti.ode iyilik mü~hedc edilmiftir. 

rıne un en ıl aren ınuracaat e eıı e-
rin tapulnn vcrilmeğc bnŞ!annuştır. 

--=--
Zorla güzellik 

olur mu? 

anlqmrun imzalandığını yannqtık. Bu 
anlaşmanın iki memleket arasındaki ti
cari inkipflara yol açacak esaslarının 

tatbikma bugünden itibaren ba~lanacnk· 
tır. 

tetkiklere göre Menemen kısmında mez

ruatın zarara uğradığı doğru değildir. 

Ancak Menemen ovasında gayri mezru 

bir kısım arazi henüz: euiar altındadıt'. 

Cedizin suları inmiştir. 
Tirenin Cümütfü çiftliğinde bahçevan --=-- -=--

Hüseyin oğlu Muıtafanuı 15 yaşındaki Bulgurca çiftliği Kız kacırma 
kaa Hasibeyi kaçarmak isteyen Bayındırlı , 

Vilayetçe Bulgurca köylüler: .. e veril · T· • K·· "kk l 1· ·· ·· d M Hakkı oğlu Nııri, ellerinden tutarak sü- ... ırenın uçu a e ıı;oyun en U!lta-
rüldemeğe başlamış ve iki el de tabanca mesi düşünülen Bulgurca çiftliğinin şim· fa oğlu Ali, gece vakti ayni köyden Os
atarak tehdit etmiştir. Suçlu maksadında 1 dilik satılığa çıkarılmaması maliye vek~- man kızı Fatmayı kendi rızasiyle bçır
muvaffok olamamışsa da hadiseden son- 1 letinden ~ehrimizdeki alakadarlara bil· mıollr. Suçlu yakalanarak adliyeye veril-
ra kaçmıı ve Bayınduda yakalanmııtır. I dirilmiştir. miştir. 

• 
BUGON BUTON MUSiKi VE SiNEMA MERAKLILARI 

TAYYARE 
GöSTFRILEN 2 COZEL FtLMI GöRMEIC. OZERE KOŞACAK. VE CANDAN ALKIŞLAYACAKTIR 

Biyiilc . Frcuua arli.ti FERNA.ND GRA.VEY ve IEANNE AUBERrin birlikte çevirdikleri 

EBEDi SENFONi 
CaDp .-e mükemmel filminde ıöıterdikteri hanbllde muTaffakıret büJiik takdicle brtdanacaktır. 

kı1u kabul etmez tadı bir menu 

AYRICA: K.iiçiilılerin uodiii hayiilJ.erUı ttıkdir dtiii ~ Ş I R LE Y T Eti P L E 
T ARAFINOAN YEPYENi BiR TARZDA TEMSiL EDiLEN 

ÇIN ÇIN 
Fewbliclo size1. bmediımde Çince f&l'lalar- Heyecanlı ıahneler .. Eilenc.eli .-e 

ILAVETENPARAMOUNTJOURNAL' 

• 

Güzel muıiki, 

. ~ 

• 

ı acak 

madığı cihetle, manyatizma, ipnotizma 
gibi hUnerler rneUc:nr fıkranın birinci 
bendinde yazılı mahallerde gösterildiği 
takdirde bu hususta kullanılacak bilet-

Tokyonun 
Parolası .. 

Şehir meclisi ıubat deucsi toplantılıı' 
rına ıubatın ilkine rastlıyan .. h cUnü s•' 
at 16. 30 da baolıyacaktır. Azalara dal't' 

tiyeleri gönderilmiıtir. 

Ruznameye göre ilk ııün "ld zabıt 
okunacak: bunu takiben encümenlcrdekl 

itlerle riyaset makamından yeniden ve' 

rilecek çalı§ma projeleri tetkik edilecek· 

lerln, mezkOr bent mucibine& bir ku
ruştan dun olmamak üzere muhtevi ol
dukları meblağın yüzde beşi nisbetin-
d 

t~ 
e. 
Eğer bahse mevzu hilnerler·, ikinci 

ben<ldc yazılı balo, dansing, bar ile bil
umum eğlence ve temaşa mahallerinde 
gösterilirse biletlerin, b~ kuruştan dt1n 
olmamak üzere muhtevi oldukları meb
lağın yüzde on beşi nisbctinde: 

Damga resmine lfıhi tutulması kanun 
hükUmlcrlne daha uygun görülmüştür. 

ismetpııp Bulvannda Dursun oğlu ls
mailin üzerinde bir kama, Karantinada 
Çizmeci Ali sokağında Mustafa oğlu Hü
ucyinde bir biçak bulunarak almmı§tır. 

§ Kemerde SUrmeli sokağında bir ha
dise olmuştur. Şevki ve Mehmet Kaya 
adlarında iki genç, Rebia isminde bir 
kadını dost tutmak istemi~ler, razı ol· 
mayınca kendisini tehdit etmişlerdir. iki 
•uçlu yakalanmıştır. 

-=-
Beraet 

Bir sahtektnhk suçundan dolay\ muha
kemeleri yapılan BB. Sami, Mehmet ve 
Jımail Cökıinin ağırcezada muhakeme· 

leri hitıniftir. Üçü de beraat etmiltcrdir. 
................................... 

----------~-~~~---

Iktısadi tetkikler 
ı:zzzvJrzzz;~zzc?P' 

Çalı süpürgesi 
Tilrkiyenin Akdeniz sahili vasat dere

cede yağmur düşen bir iklime sahip ol• 

duğu için burada Karadeniz aahllincl1 

gördüğUmliz gibi bUyUk ormanlar yoJc· 
tur. Bunun yerine toprağı fundalık '16 
çalalıklar kaplamıştır. Ormanlar iç Jtı• 

sımdadır. 

Beyhude yere toprağı kapladığı görll· 
le.n bu çalıların i>ugiln ihracat maddesi 

sırasına girdiğini görüyoruz. Çalılar :ınıı· 
Ilım olduğu Uzcre kendi şehirlerimizİll 

temizlik işlerinde sUpürge olarak kulla· 
nılmaktadır. Son zamanlarda yabancı 

ülkeler<len, hususiyle Mısırdan süpürg" 
çalılarına talep vukubulmtJi ve bu ta• 

leptcn sonra lzmirden birkaç firma ınll' 
nakasaya iştirak ederek MLSıra sUpu.rge 
çalısı göndermeğe başlam!§lardır. 

Bu suretle çah mıntakasmda oturatl 
1000 nUCusa yakın köylU iş bulrnUf, Sil' 

tıın tilccar istifade etmiş, memlekete dÖ' 
viz gimıişür. 

Mısırın çah süpürgesine olan ihtiyacı· 
~,n,~ ~:2'!2:1'1%%1"9~~ nı hu vakte kadar ttalya temin etmel<le 

Halkevi köşesi idi. BJzlm bu mııhrccl ele geçi~ 
ıtalyaya yapılan ı.ecrl tedbirleı: neticesi• 
dlr. Zecrl tedbirler kaldırıldıktan sorıı1' 
da Mı.sıra çah süpürgesi ihracatı dcYafP 

etmijUr. Uıkin, ltalyada ç.ah sUpUrgcsi 
ihracatçıları hükümctleri.ndcn yardun 'fe 
kolaylık gördUkleri için Mısıra dılha u• 
euz çah süpürgesi gôndermişler ve bİ' 
ı.im bir aene evvel elde ettiğimiz faydıı11 

önfomişlerdir. 

Çalı kesildikçe fışkıran, çoğalan bil 
nebattır. Kesilişinde ise bUyük ağaçlar 
gibi bir zorluk yoktur. 

Kendi kendine büyüyerı ve kesildikÇ8 

Cışkıran, bo~ yere Akdeniz ve Ege deıı1t1 
sahili.nl kapltyan çahlarm ihraç macJ.deP 
oluşu memleket için büy!lk bir kaUtJlg 
olduÇu ~klrdır. 

Bunun içindir kl, Çalı sUpUrgesi iJjrı• 
cat giyle metgul olanları vergi ve ~ 
.slmlerden istisna etmeli, hattl kendiletl' 
ne bir pirim verın~k suretiyle dağı1 tqP' 
rağı P<;>ş yere örten bu plılarm rn~, 
ket nef'ine kıymetlendiriloıesi ik:tJJŞ 
vazifelerimizden birl olmalıdır. 

'NfJ4T BöGORTLS'f 



Deniz bank 
"'ıd . ı· . ·ık~ are mec ısı ı · 

yaptt · Uzun çalışmalardan sonra içtimaını 
'<i ~ 

t . ' lstanbul, 14 (Hususi) - Deniz.bank 

zafer Bu defa da 
Çinliler Si - • 

mın 

çine teveccüh etti 
şehrini işgal etti 

idare meclisi heyeti bugün Millet Mecli
sinde ilk içtimaını yapmı§tır. idare mec
liai azalığına eski Zonguldak mebusu 
Yusuf Ziya ve murakipliKe de Cümhuri
yeti Halle. Partisi muhasebecisi lskender 

.ı.eçilmi~tir. 
) . 

Japonya hariciue nazırı B. Hirota 

Paris, 14 (ô.R) - Şanghaydan bildi
~or : Çin kaynaiından bildirildiğine 
~~ dUnkU gün n bütün ,gece de,•am 

eden şiddetli muharebelerden sonra Çin

llltr Si - Min §ehrini Japonlardan istir
dat etmişlerdir. Bu tehir dördüncü de
fa olarak bir elden diğerine geçmekte

dir. Si - Minin istirdadı zannedildiğine 
ıöre Çinlilerin geniş mikyasta bir rru.ı
bbll taarruzlarının başladığına işarettir. 
Çin kaynağından bildirildiğine göre bu 

tnu\•affakıyclli hareketler Gcar kanalı
nın garp sahilinde tahşit edilmiş olan 
kıt'alar tarafından başarılmıştır. 

Tokyo, 14 (Ö.R) - iyi haber alan 
kaynaklardan bildirildiğine göree impa
ratorluk konferansının kararları ü1.erine 

Yapılan tebligata mareşal Çan - Kay -
Şekin cevap vermesi için verilen mühlet 
bugün bitmiştir. Mareşalın cevap ver-

memesi hemen harp ilanını tahrik ede
cek mahiyette olmamakla beraber Çin 
başkumandanını düşünmeğe sevkedecek 
derecede vahim bazı tedbirlerin tathi
kini tahrik edecektir. Imparatorluk kon
feransından bu hususta verilmiş olan 
kararlar bu haf1a sonunda neşir ve ilan 
edilrcektir. Fak:ıt ordunun talebiyle bu 

ilan keyfiyeti biraz tehir edilmiştir. Bun
dan maksat ta Şanghay ve Na~kinde 
icap eden tedbideri almaktan ibarettir. 
Oralardaki Japon otoritelerini tasarl:ı
nan kararlara hazırlamak istenmekte
dir. Japon matbuat bürosu şefi B. Ka
vanoenin Şanghay seyahati de bu mak
sada atfediliyor. 

Tokyo, 14 (Ö.R) - Jki Japon Şang
hay beynelmilel imtiyazlı rnıntakası po
lis müfettişliğine mıntakanın belediye 
mecfüi tarafından tayin edilmişlerdir. 

Böylece' imtiyazlı rnıntakanın idaresi 
hak.kında ileri sürdükleri taleplerin .bu 
noktasında Japonlar tatmin edilmişler

dir. Diğer talepler hakkında bir karar 
verilmek üzere Vaşingtondan gelecek ta

limat beklenmektedir. 

Tokyo, 14 (ô.R) - Diplomatik mah

filde söylendiğine göre marqal Çan
Kay - Şek Japonyaya karşı husumet va
ziyetini tcrketmck için kendisine gönde-

rilen Japon ültimatomuna en geç bugün 
cevap \'em1ck mecburiyetindedir.. Bu
nunla beraber Çin başkumandanı bu 

ültimatoma menfi cevap verse de bunun 
Japonyanın Çine otomatik bir surette 
harp ilan etmesini zaruri kılmıyacağı 

kaydedilmektedir. 
Japon kabinesi vaziyeti tetkik ıçın 

fevkalade bir içtima yapmıştır. Alınacak 

Kamutay 
Kış tatili Pazartesi 
içtimaından sonra 

başlıyacak 
Ankara, 14 (Hususi) - Kamutayın 

pazarteai top)anllaında elde bulunan iı

Jer bitirilecek ve ondan ıonra meclis kıı
, lak tatiline başlıyacalc.tır. Ayni gün mec

lis toplanmadan evvel Vekiller Heyeti 

Baıvekil B. Celil Bayann riyasetinde iç
baz.ı kararlar alacaklardır. 

• 

Hava 
Kuvvetlerimiz 
Hakkındaki kanun 

kabul edildi 
Çin başkumandanı Ç,an - Kay • Şek Ankara. 14 (Husus) - Bugüa Ka-

kararlar imparatorluk konferansına ar- mutay toplantmncl" 2 4 muhtelif mesele 
zcdilecektir. 'konu§Ulmuş ve intaç edilmiştir. Bunların 

Roma, l4 (ô.R) - Pekinden Japon arasında hava kuvvetlerimizin tah·iyesi 
kaynağından bildirilen haberlere göre 1 husuıundaki kanun başta gelmekte ve 
şimali Çinde Şanzl ayaletindc Japon ile- f yirmi bir buçuk milyon liralık taahhüde 
ri hareketi devam etmektedir. Çinliler 1 giri~ilmesi için hükiimde ıelahiyet ve

şiındi Sarı nehrin sol sahilinde hazırla-' rilmekctdir. 

dıkları müstahkem mevkilerde yerleş- --o-

mektedirler. Hazırlanan proje 
Amsterdaın, 14 (Ö.R) - Çinin Mos-

kova, Faris ve Brüksel sefirleri Çinin yakında meclise 
Avrupa payıtnhtlarnıdaki vaziyetini tet- Verilecek 
kik f'lmı;.-k iizerc Amstcrdaında diğer Çin 
şahsiyetlerinin iştirakiyle bir konferans 1 lstanbul, 14 ( Husu!!i} - lktı!!at w
yapmışlard:r. 1 kaleti ikrazat faizlerini, komisyon da da-

hil olmak üzere yüzde sekiz buçuğa in-

Japonyayı abloka • • 
IÇID 

i diren bir proje hazırlamı§tır. Bu proje

) i yakında hükümct mediıe '\"erecektir. 
Bugünkü mevzuata nisbetle yüzde i.iç 

buçuk gibi mühim bir teQiilİJ'\; iktaıadi 

hayatımızda yapacağı müsbet tesir aıayet 
aşikardır. Bu projenin nisan başından 

itibaren mevltii fiile konması düıünül

mcıılctedir. ln~ltere, Amerika ve Fransa arasında 
hazırlanan plin tatbika konuldu 

--0--

Ha. Vekilimiz 
-- BAŞT ARAFI BiRlNCt SAHlFEDE -

Kanunda yapılacak olan toplan
tıda Hatay meselesi görütülürken lngiliz ve Amerikan 

filosu da Saygon 
filoları Singapor'da, Fransız 
limanında toplanacaktır 

hükümetimizin noktai nazarını 
müdafaa edeceği öğrenilmiftir. 

Paris, 14 (Ö.R) - Fransada 
zuhur ~cien buhran uzun sürerse 
Hariciye nazırı B. lvon Delbosun 
Cenevre seyahati teehhur etmiye-
cegı zannediliyor. Beynelmilel 
vaziyetin fevkalade nezaketi ba
ıebiyle Fransız buhranı neticele
ninceye kadar konsey müzakere-
lerinin tehir edilmesi de muhte
meldir. 

londra, 14 (ö.R) - Amerikanın en 
lt11netli luuvazörlerinden cBruce>, 
·•Memphin ve cPraitor> kruvazörleri 
ı...tliz hükümetinin davetiyle yakında 
llnıapura gelerek burada lngiltere ta
rafından tesis edilen yeni deniz üssünün 
açdma töreninde bulunacaklardır. Reıı
~ tekziplere rağmen, bu ziyaret Uzak 
Şarkta Japonlara karıı müşterek men
faatleri el birliğiyle müdafaa husunda 
lnaiJtere .,,.e Amerika aıasındaki anlaş-
inanın manidar bir tezahuru gibi telakki Istanbulun inıar 
Hilmektedir. Bu anlaıma Japonların Çin 
-.lıillerinde külli abluka tatbik etmek pi A 

.... hareketlerini genişletmek tasavvurla- an\ 
~ kuvveden fiile çıkardıklan takdir- - BAŞTARAFI 1-lNCI SAHiFEDE-
de tatbik mevkiine konulacaktır. Fran- HAYAT PAHALILI(;/ iLE 
- filosuna mensup cGeorgues leygu- MOCADELE 
.... cMontcalm> ve cClorie> kruvazör- A Je nkara, 14 (Hususi) - Hayal 

rinin de Hindiçinide Saygon limanına h 1 ) ') _ pa a ı ıiı ı e mücadele ve el fiat· 
... uvasalatı bu anlaşma ile alakadar gö-ıti) ı _ lerinin ucuzlatılmasını temin için 

rrıc.ıı;tedir. Japon ba§kumandattı tt k<im1ıarbiyesiyle birlikte 
Amerika, lngiltere ve Fransa arasın- iktııat vekili B. Şakir Keıebirin 

da lon aylarda tetkik edilen bir plan Ja- tir. Biııleıik devletler Japonyanın bita- kümet mahafilinde hale.im olan zihniye- riyasetinde vali Ostündaiın itti-
Ponyayı uzaktan abloka esasını göz raflık kanununundan iatifade etmesini ti çok iyi gösteren bir işarettir. rakiyle toplanan komisyon tetkik· 
anünde tutmaktadır. Bu abloka Pana- menetmek azmindedirler. Japonyaya lerini bitirmittir. Fiatlerin kilo 
bıa k ) S kar~ı uzaktan tatbik edilecek abloka pli- .. b 

ana ı. ingapur boi(azı ve Havai Uç cocuk yandı •tına 8 - 10 kuruş kadar indiri-
adala.rı vasıtui)·le '-'apılacaktır. nının bitaraflık kanunuyla telifi imkan- • l b.l -· • . l br 

.r Prag, 13 (A.A) - Klanooa bir amele e ı eceıı netıcesane varı IDlf • 
A Ei~r Japonya Çine harp ilan ede <le sız görülmemeai mümkündür. . d .. ~ Hayvan ihraç edilen vilayetler-
• nıerika bitaraflıg~ mı ilan etmek mecbu- Her halde Singapura harp gemileri evın e çıkan yangın uç çocugun yanma- d • k'lA 1 d'" ·· 

1 
e yenı tet ı at yapı muı UfU· 

~etinde kalırsa Japonların cenubi Amc-,göndermesi huıusunda lngiltere tarafın- sına sebep olmuştur. ~ nülmektedir. 
~~~~uk~~~ume~d~ketme-~~~~~da~tiV~n~~nh~~m~-~-~~--~--~~~-~~~~~~--~~--~-~---

1 menetmek ıçın harekete geçilecek· tının ıııtıcal ıle kabul etmesı Amerılc.a hu- 1 talyan • y ugosla v 
Tarihte methur TRAFALGAR MUHAREBESi, ıökleri yırtan. 

toplar, denizleri altüst eden torpiller 

LONDRA POSTASI 
Sayısız sanatkarların, milyonların yarattığı filim --- -- --- --- -
Çölleri dumana, vahaları kana boyayan, kızgın 

kumlarda ölüm yanf ı 

VATANSIZLAR CEHENNEM/ 
Hariluılar yaratan JAK HOLT'un en yeni lilmi 

MIKI MA VS ve TORKÇE FOKS dünya bidiıeleri 

Hepai bugün LALE ainemasında 

İktisat komitesi Belgradda ilk 
içtimaını yapmışt!r 

Belgrad, 14 (A.A) - İtalyan - Yuıoelav iktıut komitesinin ilk celsesi 
çartamha aünü Belgradda açılmııur. Komiteye Yuaoılavya hariciye mü.te
ıarı Pilja ile ltalya hariciye nezareti ilc.tısadi itler direk.törü Gianini riyaaet el• 

mişlerdir. 

Bu celıe eanuanda ticaret, maliye ve nakliyat itlerinin tetkiki için iiç ko· 
mityon teıekk\,il etmiftir. Bu komiayonlar iki memleketin iktwadi münasebet
lerini alikad~r eden bu eMalarclaki ....Weti tetkik edeceklndir. 

SON HABER 

Roma seyahati 
B. Hitler Papayı ziya

ret edecek n1idir? 
B. Mussolini Vatikanla Almanya 
arasındaki ihtilafı bertaraf edecek 

Prag, 14 (ö.R) - cÇealc.i Slo> sazetaının Roma muhabiri Romada or
taya çıkan bir rivayeti nakletmektedir. Buna göre B. Muaııolini Vati.ltan ile 
Almanya arasında bir tavaasutta bulunmaia hazırlanmaktadır. Bu tetebbü
IÜn muvaffakıyeti B. Hitlerin Roma aeyabati esnasında Papayı ziyaret etme• 

aiyle kendini göıterecelc.tir. 
Bununla beraber iyi habt-r alan ltaly~n mahafilinde bu mahiyette hiç biı 

müzakerenin cereyan etmemekte olduğu bildirilmektedir. Belki B. Muaolini 
Almanyadaki dini tazyiklerin nihayet bulması için huau!'İ nüfuzunu kullanmak 
iater. Fakat Almanyanın dahili itlerine bir müdahale gibi telakki edilebile· 

cek her tetcbbüsten aalc.~nacağı zannedilmektedir. Vatilc.andan alınan haber• 
ler de B. Mussolininin bu tavrını değiştirdiğini zannettirecek mahiyette de· 

ğildir. 
B. 1 )itlerin Alman devlet reiai sıfatiyle Romaya yapacağı acyahat esna· 

aında Papayı resmen ziyareti imkansız değildir. Romaya gelen her devlet re• 
iıi daima bu suretle hareket etmiıtir. Fakat bu alelade bir nezaket ziyaretin• 

den ibaret kalır. 
Esasen bunun da yapılmaması için bir sebep vardır: Papa Pi Xl doktorla· 

rın tavsiyesiyle yakında Vatikandan ayrılarak Kastel Mondalıoda tedavi ika· 
meti yapacaktır. Papanın B. Hitlerin Romaya muvasaliıtından evvel Vati• 
kandan ayrılmış olması ihtimali vardır ki şu takdirde Alman devlet reisinin 
kendisini ziyaret etmesine tabiatiyle imle.an olamıyacaktır. 

lngiliz filosu 
Şubatta Akdenizde 
manevralara çıkıyor 

Londra, 14 ( ö.R) - Amirallık anavatan filosunun l Şubatta Akdenizde 

maneYrnlar yapacağını bildirmektedir. Bu manevralar 3 gün devam ede

cektir. cDialy T elcgraph> gazetesine göre bundan ııonrn Anayurt filosu~ le 

Akdeniz filosu Cebelüttarıkta toplanarak Atlantilt okyanusunda müşterek 

manevralar yapaeeldanlır. 
Londra, l.f (ö.R) - Gazeteler lnailiz lıükümetiyle lrlanda hükümeti ara• 

sında baılıyan müzakuelere büyük ehemmiyet vermektedirler. Bu müzake· 
relerin-. eaaaı B. de Valera tarafından Jrlandada federal tekilde hfr devlet 
tesisi hakkında verilen projedir. Malumdur ki şimali lrlanda, yani Ulsh~r eya
leti aerbcst frlanda devletinden ayn olup hala lngilııo:renin bir '\ iliıyeti gibi 
idare edilmektedir. B. de Valera Ulsterin yine kendi kendini idare etmek 

hakkını muhafaza etmek ıuretiyle iri anda serbest devletine federal bir §e• 

kilde iltihakını teklif ediyor. Bir anlaıma olursa lnsriltere ve lrlanda arasın• 
da ııon le.almış olan güçlükler de ortadan kalkacaktır. 

ltalya - Amerii<a ihtilafı 

Amerika, kambiyo mürakabesini 
idame eden devletlerle 
muahede ımza etmiyecek 

Va~ington, 14 (AA) - Musııolininin Amerikan - 1ıalyan ticaret mua
hedenamesinin Habeıistan imparatoru namına imza edilmesi hususundaki 
ısrarı ve kambiyo üzerindeki ltalyan kontrolünün kaldırılması hususunda 
Amerika hülc.ümr.ti talebi üzerine muahedenin akdi için yapılan görüımeler 
bir çıkmaza girmiıtir. 

Bu hal iki memleket arasındaki ticari münasebetleri tahdit etmemektedir . 
Çünkü bu münasebetler geçen ay zarhnda imza eJilmiı olan muvakkat bi6 

anlaıma ile tanzim edilmi§ idi. 
Salahiyettar mahfiller MUMolini tarafından yapılan talebin kabul edilemİ· 

yecciini, bu talep iaaf edildiği takdirde harple elde eda.len fütuhatın tanın
maması hakkındaki Vilaon prensibine muhalif hareket edilmiş olacağını \'O 

Amerika efkarı umumiyesince itirazla karıılanacağını beyan etmektedirler. 
Diğer cihetten Amerika hükümeti kambiyo murakabesini idame eden dev• 

)etlerle daimi muahedeler imza etmemeie kat'iyetle karar vermittir. Ame• 
rikan tezi mucibince bu murakabe kambiyo aerbetıtliiini tehdit ettiği için 
} lull'un beynelmilcl aerbest ticareti iade etmeğe matuf gayretlerine bir tezat 

teılc.il etmektedir. 

Fırtınadan batan Kargo 

Gemi personelleri Oran 
limanına getirilmiştir 

lr 
Oran, 13 (A.A) - Cuaruja karaoıunun felakete uirayanlarıni toplama)i 

üzere Almeriadan harele.et eden Pomone F ranaız torpido muhribi dün aktarq 
Oran )imanına aıirmiı ve bir az aonra da 40 kadar zabit ve tayfa le.araya in,.o 
miştir. ı 

Bunların aöylediklerine ıöre Guaruja bir kayaya çarparak ikiye bölünmü .. 
tür. Kurtarma itine derhal baılanmı§ ve fakat bu gidip gelme eınasında ku
mandan da dahil olduiu halde birkaç kiti yaralanmıştır, 

Kumandan hidiaenin sebebi hakkında fırtınanın vapuru yoldan çevirdiiinl 
ve kaya üzerine attıiını aöylcmiıtir. 

Mürettebattan bazılarının beyanatına göre fırtına manevra) 1 imkansız b .. 
rakacak tiddette olmuıtur. Ve Karıonun c~naaya getirilmek i11tendiğini öi· 
renen tayfa buna muhalefd etm~tir. Bunuala bera~r bu haberi ihtiyatla t~ 
-16ıirki etmek icap eder. · · 
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Jeopolitik ,. 

Köylü herşeyden evvel 
~eşitli Örnek istiyor 

"Türk edebiyatında va
tan,,. mevzulu güzel bir 

konferans verildi 

Köyünde bir infilak 
•• BAŞT ARAFI BtRtNCt SAH1FEDE ... 

Muhtelif zamanlarda gizlenip kaldığı, orman filizlerinin bu-

l k
. . . yümesi üstünU kapatmasiy]e bqkaları 

hudut tE: ak ısının tarafından görülemediği, son yağmurlar 
aecirdiği saf hal ar üz:~ne. bu mahalde .~ökünt~ ~ıl ol~~· 
eı • sı uzcrıne dereye duşerek ınfılak ettigl 

-1-
Yazan: ABIDtN OKTAY 

I 

- J - anlaşılmıştır. 
1936 da Jacques Ancel'in cGeopoliti

que> isimli ıbir kitabı çıktı.Birinci kısım
da müellif Jeopolitik keli~ men
şeini ve dolayısiyle Alman ve Fransız 
J eopolitiklerinin fikiilerini tahlil ve izah 
ettikten sonra kitabın asıl mevzuu olan 
hudutlar mesele.sine geçiyor. 

Hadise ğundüz saat 13 te olmuş, fa
kat bu sırada orada hiç kim.se bulunma
dığından kaza olmamıştır. 

kada da Fossa Rcgia vardır. Bunlar Nu
midie krallığı tarafından meydana geti
rilen geniş himaye mıntakalarıdır. Bu 
huduUar küçük Afrikada da mevcut o
lup Almpnyadaki tabii hudutlarla asla 
karıştırmamalıdır. 

Orta zamanlarda henüz hudutlarda 

Bizim iç.in yeni bir isim ve }'eni bir 
mevzu 1:ercn bu kitabın birinci kısmını 
bırakarak, diğer kısımlarını hül.asa ede
rek tercüme ctmeği faydalı buldum. Bi-

katiyet yoktur. Bu zamanda da muvar.erinci makale muhtelif zaman1arda hu-
ncsini bulmam~, yer değiştirmekte de

dut telekkisinin geçirdiği safhalar olup vam eden insanlar sabit devfotler mey
buna müellif şu suretle girmektedir: 

<lana getirecek vaziyette değildi. Golua <Siyasi COb'Tafya devletlerin coğrafya-
siteleri sabit hudutlarla çevrilm~tir. 

sıclır. Her devlet organizasyonunu te-
Şarki Avrupada eski Slavlar nehir kemin ec}en bir merkez etrafında kendine 
narlarında organize olmuşlardı. Bu Slav

ait hudutlnnnll§ bir arazi üzerine yerleş- lar Balkan yarım adasının çobanlarına 
• miştir. Böyle bir devlet, haritada sabit karşı mukavemet ediyorlardL Mesell 

Akhisar (ikinci kanun) - Akhisann ı ıuımak daha faydalı olur. bir merkc.>z, muvakkat hir hudut ve aynı 
• 6 mcı asırda Rus steplerlnden gelen Bul-imar i~lerinden bahsederken şehirde ve Köyde fennin icap ettirdiği şekilde zamanda muayyen bir arazi ile görünür. dak 

garlar Tuna ile Dinyester arasın i Ba-İcöylerde bayındırlığın ne halde olduğu· bir samanlık. bir nhır mı yapmak istiyor· işte esash meseleler bunlardır.> 
i sarabya ve Dobrlceye yerleştiler. Burası nu göstermcğe çalıotım. Bundan sonraki sunuz.. Yine muhtarlık mıntakasının bir• Halkevinin konforanslar s:!risine bü-r meV'Z.uu ~trafmda Türk edebiyatında ilk HUDUT TARIFI 
1 çok bataklığt bulunan yol üstü bir mem• yazı1ar111'da lı:öycülülc ve köy kalkınma· tarafında, köyün hıuusiyetine göre, ya- yük bir :intizam içinde devam edilmek- hediyelerini saydı. • • . . Tarihçilerde hududun doğru olarak ta- leket.tir. Steplerde göçerciliğe alıpış o-

aından bahsctmelc. istiyorum. . ._ .. d b 1 1 . 1_ il k 
1 

tedir. Evvelce be~. on dinleyiciyi biri Hatip, bugünkü vatan teıakkisinın rifinl bulmak asla kolay değildir. Tarihi lan bu ı· .......... Jar Hanlarının :idaresi -:•tm-. nı .:ov e u unan ma zemeyı 11.u anma · • • . 1 · d ,._,. &l 
Müsbet düıünceyi kendisıne hareket : 1 . .1 L :ıraya toplıyaııuyan konferanslar, Hnl-J Namık Kemalla başJadıgıru ıfade enn e j haritalarda kat'i çigiler pek çoktur. Fa· 

. . suretıy e, ıstenı en anırın Teya ıaaman· 
1
. .• da bilhassa ticaret yapmağa müaait top-

rnebdei ittihaz eden bir insan gibı, bır v • • , _ kevinin ısrarla bu iş üzerinde durması lebarü7. ettirdi ve Namık Kema ı, ıgne 1 kat bunlar devlet1erin muvakkat olan :raklar ı"stiyorlardı. Yani milbadele ye"' 
_!

1 l . d b . f dd. lıgın ta 'kendm vapılrr. \ e ornck olarak . d . d" ki ..._,. d'nl · · kil ·ı k ka .. t rd·-· l a · 
1
. · - t · 1 T "ht k b mu etm e en arız vaa ı ma ı ve ru· .. .. •. . ·. sayesın e, şun ı seç n uır ı eyıcı - ı e ·u~·u zarcasına gos c ıgı ça ışm - , vauye ım gos erır er. arı en anca u 

ht h&d~lerin muayyen kanunlara göre koy!uye gostenlır.. Ondan sorlra rla lesiyle doluyor. larda ne karlar sert bir bünye olduğunu~ hususta hukukçular istifade eder. On- leri olan hudutlara yerlepneği diişilnil• 
B d b 1 1 LI 1 yorlardı. Fakat asla muvaffak olamadı· hardtet ettiğine inanarak Jcafuında ol· < un an sonra •. a ır aranızı, saman •K,".· ı ,Dün akşam saat on yedide Kız ~Si dinlcyicilel'in gözleri önün. e koy. du. ların hudutları mücerret bir görüş ha-

• d lar.Imtiyaz elde edebilmek için pratik ç• gunlapn düıünceleri tatbik etmek ikti- rınızı bunun ~ıbı yapacaksınıu eneoı· direktörü, değerli şfür B. Ne~tlin •Ha'- Büyük şair Fikret. hatıbe gore, Na- lindedir. Eğer Staat Wiorenschaft <şahıs- -~ 
1 

1 
1 reyi Avrupa medeniyetine girm~ ... e bu .. darını göstermesiyle belirir. lir.. lil brafındnn <Türk F.dehiyahnda Va- mık Kemalin fevkinde değilse bil.e ona ların bukuku>ndan hareket edilirse on- dular. Yani ortodoks oldular. Bunu. ya .. 

Uğraşmak. c:lidi~ek... Bin netice ta· Hulasa; kö)·de y•pılmaıu icap eden tan> mevı.uu üzerinde ~k istifadeli bir yar.m koyu bir milliyetçi ve mefkureci~ lardım pek aziyle uyuşulur. Onlardan 
1 ' l pan dokuzuncu asrın .sonundaki kıra .. bin ta hakim olmalı: medeni insan için Lütün i~er, bütün knlbnnıa hareketlerini 

1 
konferans v~rilmi_rt.ir. · ~1:- ko'.11ut.an idi. Abdülhamit iç.in hazır!~an. ve ~u- 1 bir kısmı yalnız !iz.iki ~emanı. (Tabii hu- la.rıdır. O zamandan itıöaren ~l gesıiş-

kat"1 Ye zaruri bir gayedir. bahsettiğim ekilde mi.i hhas bir hale general Rasuıı. vaü mu.avını Cav1t ol- vaffak olrunıynn bomba hidısesı muna· l dutlar) hesap eder. Diğerlen de 1-alnız ledi. Bulgarlar diğer hıristiyanları talCtit 
Nüfusumuzun dörtte üçünü te~kil eden koymak , e köylünün l!Özü önüne ııer· 1 

mak üzere seçkin bir dinleyici kitlesi sebctiyle Fikrctin yazdı~ı Ilomb~ man-1 entcllktüel elemanı (sun1 hudutlar) etmek )"Olunu aradılar. Şeflerine krali
(köylü) kütlesinin kalkınması İ§İnde ya- mek suretiyle &.öyl.-rimiz. i stediğimiz Halkevini doldumışutu. Doldurmuştu, .zumesiıtl okudu. Daha hır çok mısaller- 1 düşünür. Bazılan da ekonomik düşünce- yet süsü verdiler. Onlar Çezar ve Çar 
pılacalı:: ille it (köy) ün ve (köylü) niin şekle girer. Yoksa vaz ve na$İhatle köy kelime.sı belki de mübaliıgalı bir anlatış- le, bilhaı>5« büyük şairin Haluk için yaz-

1 
leri ve sosyal tc.şküatı ele alırlar. Fakat oldular. Fakat onların çarlıkları da mah~ 

ne olduğunu anlamaktır. Köy d~yince 1 lk . • _1 k b 1 _ tır. Fakat, mevcut dinleyicilerin konfe- dığı bu mevzu etrafında seçkin manzu-J hunlarm hepsi de vaziyetin k.arışıkJJğın- dut de;;"ıldi . Ancak sonra kral Sun" eon 
_ •• 1__ _ • rn ınması tenunıne çaıı~ma a es e Uıt· 1 • 

1
_ k d - ünk'" h d o 

hatıra gelen teY koyun, .ı;oylunun otur· k b k l . d ""td· S ransa gösterdikleri içten alaka şayanı melerınden parç;awr o u u. \da müşkülata ugrnrlar. Ç u u ut na- bugu··nku·· SelaruA .k •·e yahut ta Istanbul .. raşma tnn aıı a >JT ~ey cgı ır .• on- 1 A "d' E b · d ı• ah v duğu yer ... Bu sahanın cografi vaziyeti.. . . . _ dil:katti ve güzel bir neti::eydi. Ifamittcn, Hamı ın ~ crın en par-• .dir olarak ya tamamiyle sun ı ve Y ut demiryoliyle hudutlamnış bir impaca-
Zirai kabiliyeti .. Köyde yapılan i~ler ... ra b~ .bır ay, beş alt.ı av. ık~. se_ne, ııç 1 Kıymetli t'debiyal hocas ı, konferansı·· alıır okuyan, misalJer gL'tiren B. Nec-

1 
ta tabiidir. Daha ziyade hukukçu, hu- torluk kurabilmictir. !ate böylece Bulgar y . t h 'K'. .._ d' k- sene ıçınde yapılacak ııı de degıldır. An· . I . , . lt ,. · tti H n k nf .,.!tın son kısının d d .ki .. b' b.rind b" v ı· anı sına ayat.. oy ıdısa ı,yatı, o- na tanz:.ıınat c ~vrın •n mısa er geurmeK ıne n a ı , o eraru: - u u ı arazıyı ır ı en ayıran ır imparatorluğu muayyen hudutları o1n:u• 

yiin evleri, samanlık.lar1, damları, adet· cak beş ve on yıllık bir plan içinde yÜ· sul'eliyle basladı. ..., ınevr.uunun bu d1, dinleyicileri pe,k mütehassis eden, c.izci gibi düşünür. Fauchillenin klasik 
ki l • ı yan bir Etats Routier>dir. imparatorun leri, ananderi, hurafelere karıı vaziyeti .. rüme c 

0 
ur. · <l~vi.ı'<le nasıl ifade cdtldi~ini a:'!altı. O büylik T~rk istik ifil . ~vaşından so~_ra ~bir kitabı olancTraitlı .de doite interna~- veyahut ta Çarın oturduğu merkez kısmı 

Kadın erkek münasebetleri ve kültür, ııc- ABiDiN OKTAY zamanki tclakkide (Vatan) ın ıiade ct-J yazılnn bır manzumesını okudu ve ~oz- onal pubbique'>de tabıi hudut olarak gos 
ı isyanlarla değişebilir. Bu suretle şlm. .. viycaidir.. • <ii ınan:ıya i~ret etli. Sonra, büyük Türlt lerinc, ÇQk müessir olan bu manzumey-

1 
rJlcn verlcr bugün t:ımami}·le geç.ilebilir 

ı h ~ J ~~~~~~ 
Köyün m•ddi ve manevi bayatını hü· K J z 1Iru11 uda milliyetp~rveri •anuk Keınalia vatan le nihayet verdi. - bir vaziyete gelmişlerdir. Daha ziyade gibi ~{eristik bir Balkan imparator. 

tün ıümuliyle. etüd etmek gerektir. On- ~ · hukukçular Slalique ve değişmiyen hu- iuğu me\•cut olmamıştır. 
dan sonra lcöyde ne yapmak istiyor,Alc __ BAŞTARAFI ,B!RL'JCl SAf~.t-:r:or: _

1 
s Bı•r kadının ' dut nıefuhmundan ~endi kendilerine u- cEtat-CitC>ler de ço'lt kapalıdır. Fakal 

yapmalc istediğimiz ~eylerin örnelcJerini ,·va Set zaklaşırlar .. Her vaz.ı~rette hudutlar, dev- b k l l ğ 
1 

k l>!l---d 
0

_._ ... yetişenler köy muallimi tayin ~ilcc:,.,lt.· . l u apa ı ı ı an ama M1ZUJ1 U'. • .. _ .. 
vücuda getirmeliyiz. Mesela filanca köy letler-~a.sında geçilmesi müşkül bir yer-, mantarda şehirler tecrit ve takviye edil• 
bol auJu bir derenin kenarında lcurulmu,- !erdir. Kursa devam eCf.enlcrin ımym yü-ı Ve spor arasında K af asını keserek <le degildır. • 'm.işlerdir. Bunların hudutları surlandır. 
tur. Bu köyün toprağında çok güzel seb- ze çıkarılacaktır. öldürmüsler N • o)ursa olsun hukuki hudut bir haı<: J Ispanyol sitelerinin ne kasabaları. 
ı:e yetiıebilir. Falcat köylü bu ifi bilmi- Köy muallim ıne.b'"bind-= talebenin alaka )'O k , hududu olarnk kalabilir .. Şu halde bu, kö J • rd Ç lak ii nrio. 

n~,L-.ı 10 ott..!....cı· Kan~ ,., h . l ne y en va ır. ıp ara şe yor .. Halbulci lcöylünün bilmediği bu iş ~öy mevzuu ve köy yıı.pısiyle alakasını Şika,...0 , 13 (A.A) - Amerika olim- Dnı&\llC1. uan ,... milcecret görü~ü arita üzenne nası :kapısında başlar. 
o lcöye ehemmiyetli bir varidat getire· maddileştirmek iı,:in, Krr.ılçullu civarın- piyat komit• .i reisi A.Tcry Brunda~e .. . .. .. • naklet'.ıı~1idir; ~ Geç~t mıntaka:arını ~asıl Yeni zamanlara gelince: Bilhassa bl( 
celc, lcöy halltının eline bu yüzden epiy- da bir 1':öyün, mektebin çaJqnıa mevzu- ı 1940 olimpiyat O}"Unlarmın Tokyodan Dun sabah Vcldvezelt te butun Lım- 1 çizmelıdır?. Eğer hız onu harıtaoa gost.e- devirde Rönes;ans bir inkılip meydana 
ce para geçecek •• Köylü rahatça, sıkın- b L b. ı L t ıJtl" e dair olan burg vilayetini heyecana düıüren bir ci· 1 recek olursak basitça iki devlet ansın- eti·mı· ·t"ır. '.l..'-ki mu"'ellifler y·-'erın· "t ...... farına l..atılması münasip görülmü~tür. att .. a ır mem c.-e e n ın ı g ış ~ en _ 
tısızca yaıayaca'lc, köy mamur olacak- • · ı J L:L: d ha ·a atta bulunarak nayet iıtenm~tir. On. Rooks admı ta~ı- da:ki mania gibi düsünn1ilş olun.ıı:. F"ızikl ı·h· lt • v af acılara vemuş· t: .. 

O h 1.:L J---'- iJL • b 1 _ oy mua ım oıı.:u u ırr .. tor ugunun ıs e- d b l'. al 1 d h d tlar 1 K.. 11 · ı. 1 d" '- .. ı ·· v.. .. . ı şayıa :ır ıa ın :ı LJI n 1 . . ~ . a ıye ar yem cogr y "4• 

hr. a ac yap ~ .ı; lf u ıı;:öyde .. . - - . . bu meselenin halen mev7uu bahsolma· y:ın 63 yaşında dul bir kadın evin e a· urız ara, ı arı u u ı, ınsan grup a- Bunlardan bir kımu tabiata bakarak A.1.-
b t • t" le I'" .. Jc•· ı·· ·~ uı uzerıne UTundere l:.oyu bu ışe veni· k •k 1 '- b t "-=~- ı. · b•-t..· · ka Mınnış oluruz Şu hal •e ze ye ı~ ırme usu unu oy uye ogre ., • 1 dığını. Amerika l:omiteıin.in kanaatince şı ·csı o ara~ u unmuştur. ...,.~ :ıır 1 rınt uvı'?ne n11~ . . . . . - manyanın haritasını çizen Alman coğ~ 

tebilecelt. olan bir örnek sebze bahçe- mi~~i.~. . • . politikanın spor :i~erine müessir olrılll- odada bahtsız kadının 25 ya~ındalti oi· J de fevkalade sert h~dutlar ıçıne .hır ın- rafyacılandır. Bu suretle bunlar hudut.-
sini o köyde kunna~tır. Koy ~OC:~~lan. muallimlenyl~ b~r~ılı.:·' ması icap edeceğini bununla beraber lu Giyom Roob ta öldürülmiif bulunu·! san gnıbunu yerl~nnek tamamıyle y~- lan çizmek diqilncesini ortaya atıyorlar. 

Deniliyor lci köy evi, fU tekilde vapıl· te bu koyu ımar edecclder, . ekıp oıçe· ı k d ~ ·.ı • j h 1 Lı . ._ )'Ordu Cinayetin ~bi heoüı: aydınla· ni bir fikirdir. Hudut mdhwnunun hü- Bunları jrinde en mühimmi er~ ... 
3 uza Oi:U ı,.erı apon B7tr ı.uarınıo 111.· • r ~ 

malıdır. Çok cür:el.. Fakat, bu iı yal- cekler ve modem bir Türk köyü haline ınaline mani olduğu takdirde l 940 oy•Jn· blmamqt1r. tüıı tenevviiluini ortadan kaldırmak, raphie> adlı bir eser yazan Sebastien 

mz, köylüye tarif edilmekle bitmez... ııetireceklerdir. Ders proı;:ramma dahil tarının tehiri laDmıreleccğini, çünkü ha~- dünya siyaset tarihini birkaç sahifede Munster'dir. Bu adam kitabında hudut 

Köylü. ıchirlinin tarifinden ve hatta -.ak- bulı·- hu köyün ltall:ınmut temin edi- 1 kabir ınt-.mleket tarafından haz:ırlıllann Esrarlı cinayetler hüllsa etmek gibi olur. ~im.di ~~t~lif .meseleleriyle ve lisan ayrılıklariyle u!· 
lamaia ne hacet onun konu§masından lu İ teminine kifayet t-decelc kadar zamım zamanlarda hudut tele:kkilenni gorelim. raşllUJhr. cRen nehri Cemıanyayı Got. 
bile pek fazla birıey anlamaz.. Y apda- • Paris, 13 (A.A) - Gueteltt Roselli Eski Yunanistanda hudut sabit d~lidi. Jardan ayırın diyor. Bir mmtaka, insan-kalmadı~ını bildirıni~tir. 
cak iş, o köy mıntakaaında veya muh- Y, kardeıJerin katillerinin yabl.mması Yunan Sitesi coğraft çerçeveyi :kabul et- tarının konuştuğu lisanın bittiği yere ka-
tarlık mıntakaaı içinde, İstediğimiz ıe- angın B. B ek :münasebetiyle verdikle.ri haoolerde talı- miyordu. Isparta ve yahut ta Atin.a, ta- dar w:anır. Bu sure~ birçok: mıntakalın-
lı:ildelti evin bir Örnciini yapmak, :köy- Dün saat 17.30 da Sandıkçılarda ÇCl'· Berlin, H (Ö.R) - Eo'ührer Leh hari- kikatt yapanların Bais De Bologne de I bil hudutlarının haricinde uunıyorlard.ı. Al.manyaya aittir. Bu ~irlere ~eni do! .. 
lünün göz:ü önüne koymaktır. ı;i o~lu sokağında 24 numarada sandıkçı ciye nazırı bay Beki .kabul etmiştir. B. öldürülen Rus cltonomisti Navaainin de Devletler arasında ne ask.er Dl! de bırlmağa başlamlJ olan ha~tada hır Pl'IJPlt"' 

Hatti biraz daha ileri aiderelc diye- Mehmet Ali, ıaz ocaıiında kola layna· 1 Bek bundan sonra hariciye nazın Von Caar gi.zli tct!Ulatı tara(md;ıı.n katledit-1 gümrük hududu vardı. Emtealardaıı ya I ganda vasıtasl oluyor. Nihayet yavaş ya .. 
ceiim ki, yapacaiımız bu örnek evin ka- tJrken ıraz ocaiınm i1tiali üzerine yan- Neurath tarafındaıı şerefine verilen bir d.iği htı .kanaatine vardıklarını bildiri- ?UUiarda veyahut ta limanlarda vergi 

1 
vaş tabil hudut fikiileri canlanınağa bat-

pısına o evin masrafını da hesap edip gın çıkmıı ve aöndürülmü,ıür. ziyafette hazır bulunmuştur. yorlar. alınırdı. Hudutlar ancak mUU. sahibi l lıyor. 11 inci Ltii ilk deia krallığının Ren 

MEVLI.NADAN BiR PARÇA 

cSevgilimin baıkalariyle hembezm 
~imasına rağm~n vallahi aıönlümde on
pan başka hiç kimsenin a~k ateşi yolc.
iu.r. Güneı batın.cQ karanlıkta ltalan. zü· 
nC9 ycrint- lı:andil yaltmaır. mıh r 

MANtLER 

Yalvardım koı ed bana 
Uzatmadan el bana 
Diledin ki uzatan 
Elini ecel bana .• 

Yıir sende yara bende 
Jşliyor yant bende 
Mazlum gibi ağlarım 
Yfırim ;yok di)•e ben de .. 

Yarim 1'.p~ın çat,mıŞsın 
Kaygılara batmı,sın 

Hayat denen kuyuy 

Yarın güller açar mı~ 
Yiirim beni nnar mı 
Gözümdeki yaşlara 
Acaba gönlü kanar mı~ 

Zeytin yaprağın dökmez 
Muhabbet candan gitmez 
Bu gönül ııcni sevdi 
Baokasına meyletmez 

1 

fi 

.,, rr vatandaşlarm topraklarını birbirinden ve Alplarla çevrildiğini illn etti. Birçok 

oUaklar da vardı. Biraz sonra hudut çiz- ler. Halbuki devlet adamları tabii hu· 

Yanıyor d~num .ö~~ da ooğrafi mahiy~tte değildi. Yunan Si- yeniye lisani hudutlar meydana çıkmağa J 
Bir görü,ıen .abnm kalmaz mek diqilnceleri ortaya çı~ da bu dutları istihza ile karş.ıladılar. Yeniden 

Bu aşkı çekmiyen bilmez ,t.es.inin ..lcüçlik oluşu da gösteriyor ki, başladı. Bu suretle {Ren bir Alman neh .. 
a •ı - -•M!Wd 2 Yansın o vefasız:, ahımdan ....:.:ı'r, "- '-at b: .. Alman hududu deg-ildir)' milli arazi itibariyle bir çizgi ile kısmen aU& .LAA .... Yaneın cihan z8.rımdan 

Bebeği sıuturmak için ninni ıöyliyeyim mi? 
Hayır baalr •• A i lann daha iyi .. 

Bahçede &iil d~eıUeodi 
Koynumda çevrem lcirleadi 
Çağırdım ynrim eelmew 
Y armn o ..,.efaav., iJumdaa 
Yanım cihan %İlrımdan 

Alma ~üzel benim ahım 
Göklere çıkar eflcimm 
Ne suçum var ne günahını 
Yansın o vefaaız ihırudan 
Yansın cihan ü.rımdan 

BiR ATA SöZO 

Adamakla mal eksilmez 
Hak korusun ödemekten 

BtR BtLMECE 

El kadar yüzü var 
Kuk elli gözü var 
Bir taklak auma 
Bir çift eö:ıüm var. 

Cevabt: Y ann .• 
Diinlü btlmec;emiz: Kan d.rna11o 

hudutlanmı~ olup toprak öb\ir tarafta deniyordu. Halbuki hudut fikri esas m-
g&zün görebildiği yere kadar uzanır. bariyle milli bir §Uurdur. Kı!za aynı ZA• 

Roma imparatorluğuna gelince: Hu- manda bir Asafil meselesidir. Bir millet 
kukçular pek eyi bilirler ki, Romalılar koınşulariyle hudullandığL zaman. keadl
u1a birbiriyle lcarı~ımyan idari ve hu· sine karşı gelecek taarru.zlara kup koy
kuki bir hudut biliyorlardı. Ilk Rona mafa çal11ır. '.Dağlar, nehirler, denizler 
uaz.isi (Ager.romanus) asla imtidat et- ise, bir yerck oturan milletin anca.lc et
mez 'başkalannın arazisiyle mahduttur. rafını çevirebilir. Yani bunlar demek.lir 
çe>k knl'i ve .çok hakiki olan «Limen ida- .ki, Alplar. Ren nehri, denizler, Pireneler 
rt sahanın sonu olup asli askeri müdafaa harslara bir mania teşkil eder. Bu su
hattı değildir. Roma haricinde bütün sa- retle Rousseau sayesinde tabii hudutlar, 
o:rahatiyle hudut yoktur. .siyaset adamlarının fikirlerinde yer al .. 
Avnıpnda ilk hudut <Limes iınperii>ya- mağa başlar. Ilk defa olarak Caınpofor

ni imparatorluk lıudududur. Bu da Ro- mio muahedesinde hukuki madde yeni
ınalılarda oldugu gibi tedafüi bir mania j ıeşti. Bu muahedede hudutlar ilk defa 
değil mukaddes arazinin sonudur. Im- sarahatiyle yazıldı. Fronsanın R en hu
paratorluk bir arazi değil bir kuvvettir. dudu ile Avusturaya ve Cisulpin cümhu
Biııacnalcyh onun hudutları hükümdar- .riyetleri arasında hudutlar bütün tafsi. 
ların arzusuna göre değişir. Daha ziyade latiyle ,·azılmıştır. Fakat buı:ııdan sonra 
asırlar geçtikçe hududun kıymeti anla- yapılacak bütün muahedelerde göz ö
şıldı. Şüphesiz ki nehir, Çcuırın tekrarla nünde bulundurulması icap cdc.>n yeni 
söylediği meşhur cümleye göre nazari bir mefhum diati hudub meydana çık· 
bir huduttur. (Popull Romani imperium mıştır. 
Rhenum finir). 'Fakat ne Ren ne de 'l\ı-
na bir hudut aa1a olamam~dır. Afrı. 

öMERORHUN 
-BiTMEDi-
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BiZANS SARAYININ IC YUZU 
.............................................................. : .................... . 

lngiliz siyasetine bağlıdır. Kral 
yolunda yürümektedir babasının 

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

Bodrum odasında bir f icia • • 
götürdüğü adamla 

zındanında diri diri 
Genç kad!n, ölüme 
rada bu bodrum 

beraber bu-

kurbanı ile beraber ölüme mi 
gömülmeğe .• 

nıahkum olacaktı 
Sofia Simbatyoau adeta •ürük-1 tı... . Sofia a~ağıya mıp Simbatyosu 

.er gibi ıofadan geçirdi. Herif mü- Y okaa çevrilen dolabı anlamış yate.: .. a yatırıp yukarı çıkacağı 
temadiyen: mıydı? zamanı hu beş dakikanın içine sığ-

- Ah Teoaya.. Ah Teosya.... Fakat bir kadının yanında ve dırmağa mecburdu. 
Sakın geç kalına Teoıya.. yatakta bütün ihtiras kuvvetini Halbuki onunla beraber ve sen-

Diye keaik keıilc söyleniyor~~:. bulan S~~b~t~os aarho!luğu iç?ı: deleye sendeleye merdivenlerden 
Bodrum zmdanı yoluna gotü-•de Hergul gıbı olan eskı kuvvetınıı· k .... d b b d-'-"k 

d 
· ·ı b l mme yuzun en u es cw.t anın 

ren oda kapıam an gırdı er. u mu~tu. .., · b' k ·. t' 
G ld'k · B T G k dı ak l d w b'l mumm ır ısmı geçmıı ı. - e ı mı.. uraaı.. eosya- enç a nın y a a ıgı ı e- S. • . .. . .. . 

nın yatak odası burası mi 1 gını bir mengene gibi sıkıyor ve .. ımdı ıse a.şagıda, bılegınden 
- Hayır.. timdi merdivenden bırakmıyordu. yakalanması onuda burada diri 

inecegız. Sofia bir can acıaı çığlığı ko. d~ri gömülm:ğe ve ölüme mah-
Bacaklan dili gibi dolqıyordu. tıardı. kum edecektı. 

Fakat Mısır mille-: 
tinin büyük ekseri
yeti Mustafa El
Nahas paşa etra .. 
fında toplanmış sa
yılabilir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kahire (M.H.) - Mısırda zuhur eden 

kabine buhranı bütün Avrupa ve şark 
matbuatını ~gal ettiği gibi bilhassa Mı
sır maLbuatında uzunca lefuir ve tahlil 
edilmektedir. 

Kral Faruk ile Vefd partisi ve 1ıükli
mct arasında.ki ihtilafın yeni bir hadise 
olmadığı ve bunun mebdei iki buçuk 
ay evvel başhyan bir ihtilaftan doğmuş 
bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Sofia hem kendi düşmemek ve V akıt geçiyordu. Simbatyosun elinden kurtulmak 
hem de onu dütürmemek için Sim- Merdivenden inerken manive- İçin bütün kuvvetile çırpınıyor ..• 
ba.tyoaa ıım atkı ıarılmıtll. lap itletecek ufağa i,aretini ver- Onun elini, kolu-:--· ısırıyor, Fa ... 

Etraf karanlıktı. mitti. kat Simbatyos, ıaıtl;i yapıfmtf gi-
Buraaını karıt karıt bilmiyen Plin üzerine utak merdiveni in- bi yakaladığı bileği bırakmadık· 

bir insan bu karanlıkta el ve ayak direcek ve demir kapağı kapaya- tan başka obir elile de Sofiayı be
yurdamı ile de olsa değil yolunu cak manivelayı Sofianm işaretin· linden kavramış .• yatağa çekmeğe 
bulmak, bir adım bile atamudı. den bet dakika aonra itletmeğe I çalışıyordu. 

Hlbuki Sofia buranın yabancısı başhyacakta. -BiTMEDl-
değildi. Ayni zamanda daha bir 
kaç-dakika e-.vel buraya girmif •• 
merdiYenden inmit ve hazırlığın 
tamam olup olmadığına bakmıtb. Tacikistanda 

Mesele şudur: Vef<l parlisi ile eski 
başvekillerden Ali Mahir paşanın arası 
açıktır. Kral Faruk Ali Mahiı" paşayı 
krallık divan riyasetine tayin ettiği za
man Vcfd hükümeti buna muarız kalmış 

ve Ali Mahir paşanın tayinini benimse
memek yolunu tutmuştu. Ali Mahir pa
şanın divan reisliğine tayininden dolayı 
açık kalan ayan azalığına hükümet na-
mına bir namzet gösterildi. Halbuki kral klif 1 hak 1 . "st 

. . . gerek te o unan em erı ı eme-
Faruk bu namzedi kabul elıruyerek dı- k olundaki ısrarı üzerine kendisine 
ğer birini ileri sürdü ve llyan azalığının ::10.:1 azil mektubunu yazmış ve baş
tayin hakkının sırf kendisine taallılk et- ekal ti Ahmet Mahir beye teklif etmiş 
tiğini iddia eyledi. Böylece kral ile Mus- v e ise de onun kabul etmemesi üzerine 
tafa El Nahas paşa hükümeti arasında Mehmet Mahmut paşayı başvekil tayin 
başlıyan ihtilaf gittikçe genişledi. Kral etmiştir. Yeni kabine şu sııretle teşek

Şurasmı da ayrıca işaretlemelidir ki 
Mehmet Mahmut paşa tarafından kuru
lan yeni 'kabineye kopt ricalinden hiçbir 
kimse i.şl.i.rak ememektedir. Mısır mat
buatının yeni kabineye karşl aldığı va· 
ziyete gelince şöyle hutlsa olunabilir: 
«El-Mısri• ve cEl-Cihab gazeteleri Mus
tafa El-Nahas paşayı harareUe tutmakta 
ve gerek Ali Mahir paşaya ve gerek kar· 
deşi Dr. Ahmet Mahir heye şiddeUe 

hücum etmektedir. 

Bu hazırhk, Simbatyosun yap. 
tığı büyük fedakirlığa uygun bir 
tekilde ölmesi içindi. 

T eoaya utaklarına bodrum zın· 
Üanına bir karyola yapılmasını ve 
yatak baz1rlanmaaım emretmitti. 

Sofia bu emrin yerine getirilmit 
olduğunu gördü. 

itte timdi kolundan tuttuğu a
damı buraya, bu odaya, bu yatağa 
ölüm yatağına götürüyordu. 

Asma demir merdiven ikisinin 
ağırlığı albnda esnedi .. sallandı. 

Sofia merdivenin yayindan kı
rılacağından korktu. O zaman iki
si beraber bodnıma yuvarlanacak
lar ve merdiven yayından kopar 
kopmaz da yukarıdaki delik ken
'diliğinden kapanacağı için Sim· 
batyoıa hazırlanan akıbete ortak 
olacaktt. 

Nihayet aon basamağa gelince 
'derin nefes aldı. 

Çok tükür merdiven yayin'dan 
kopmamııtı. 

Simbatyoıu yatağına yabrdı. 
Herif: 
- Teoıya.. Bu ıenin yatağin 

'değil mi? Burada aenin kokun 
var değil mi?.. Ah T eosya.... T e-

Faruk ihtilafın halli için eski başvckil kül etmiştir: 
lerden ve eski adliye bakanlarından ve Mehmet Mahmut paşa: Başbakan ve 

Mekteplerde Rusç
·a okut yeni mebusan ve ôyan reislerinden mü- Dahiliye bakanı, Isınail Sılkı paşa: Ma-

rekkep bir hakem heyetinin toplanmast liye bakam ve devlet bakam, Abdüliet-
nı teklif etti. Kral aynı zamanda ınuhte

tah Yahya paşa: Hariciye bakanı ve dev-'"' 1 J lif partiler reislerinden mürekkep bir let bakanı, Ahmet Mehmet Hosba paşa: maga ça ışıyor ar eo mi111 hükünıetin Mustafa El-Nahas paşa A 1live bakanı, Hilmi Isa paşa: Evkaf 
riyasetinde kurulmasını da ileri sürdü. 

•••n•n•••••••••••••••••••••••••••••n• ._r El has ·u· kab' bakanı, Baha<'!ttin Berekat bey: Kültür 

S ı b dd 
: ay evvel bazı ıslahat yapılmt" olmasına Musuua - Na paşa mı 1 ıne L k H s brl M'" k l't 

t 
.. .. -1 ıua anı, asan a paşa : una a a 

3 JD3 a a : rağmen dairelerde henüz bir iyilesme teşkilini kabul etmemekle beraber, Ayan bak Ge l HU . R·t'-• . . . anı nera seyın LIAl paşa: 
--o- : eseri görülmemiştir. Tacikistan maarif tayın ve muhtelif konstıtusyonel mesele- . '.. .. . • ı · h k h ti h 1 . . k bul Mılli mudafaa bakanı, Huseym Sırrı pa-

Mıualll.m/er bı·r kon=: komiserliği, tacik, özbek ve dig~ er milli- enn a enı eye ne ava esım El' d 1 k b ka M t V-'-b" •t· An k h k h t' . ki b şa: Bayın ır ı a nı, ura t:.U ı pa-
• yetlere mensup mekteplerde Rusçayı öğ- e. L ca a em eye ının es aşve-

gre yapmışlaı· .Köy E retme meae1esinde hala naııyona.list bir killerden ve adliye nazırlarından teşek-
• (d k d H küfı.lıiü muvaitk bulınıyordu. Buna se-

mekteplerı.nı·n va- _: yo a yürüme te ir. atta resmi kayıtla-
ra nazaran 4, 132 melttepten ancak l 50- bep olarak, bu zevatın kanunu esasiye 

ziyet/eri C, ok kötü. =·. 200 mektepte Rusça okutulmaktadır. muarız olup merhum kral Fuat zamanın-
B da diktatörlük kurduklarını gösteriyor-.............. •••••••• ••••••••n••••••••• urjuva nasyonalisleri tarafından 

Moskova (M.H) - Gazeteler cTa- tanzim olunan müfredat progrıimlarında du. Mustafa El - Nahas paşa noktai 
'k" kt l · d R ı · b R nazarmı müteaddit defalar ger.ek ınec-cı ıstan me ep erın e us ısanı• aş- usça di.li üçüncü, .yedinci ve onuncu 

lığı altında intişar eden bir yazıda ez· sınıflarda olmak üzere haftada ancak iki liste, gerek ayandaki Ve{d partisi grup-
cümle şunları yazıyorlar: saat, dördüncü, beşinci, altıncı ve seki- larmda izah etmiş ve sözleri Ali Mahir 

şa : Ziraat bakanl Ahm~t Kamil bey: 
Ticaret ve sanayi bakanı, Mehmet Kil
mil el-Bin<lari bey: Sağlık bakanı. 

Abdülaziz Fehmi paşa, Ahmet LüLfi 
el-Seyyed paşa, şair Mehmet Hafiz Ra
mazan bey ve Mehmet Hüseyin Heykel 
bey, d~lel bakanları tayin edilmişler
dir. 
YENt KAD!NE lNGtLtZ StY ASET1NE 

BACLIDffi ~ T acikistandaki mil il mekteplerde zinci sınıflarda haftada üç saat olarak paşanın biraderi Dr. Ahmet Mahir bey 
hariç olmak üzere bütün parti tarafın- Bazı basınlarda bu kabinenin Italyan 

Rus dili tedrisatı gayet fena cereyan et-
1 
tesbit edilmiştir. Köy mekteplerinde ise, noktai nazarına hizmet edeceği hakkında 

mektedir. Bu tedrisatı yapan muallimle- zaten az olan bu saatler ~imdi bü~bütün · ·· · · .... · ... "· .. · "· · · .. · · · · · · · .. · .. " .. · .. · · .... ileri sürülen iddia şayanı kabul değildir. 
rin ekserisi cahildir. tenkis edilmiştir. olmamaktadır. Köy mekteplerinde İ!\e Çünkü yeni kabinenin İngiliz siyasetinin 

Tacikistan maarif komiserliği bu va- RUS EDEBiYAT[ vaziyet büsbütün fenadır. Muallimsizlik bağh olduğu yeni başvekilin kral Faruğa 
ziyetten haberdar bulunduğu halde yine yüzünden bir çok mektepler esasen hiç _..ı k if d yazdtğt teşekkür mektubuuıua i · a e 
böyle unsurları işe almak gafletini gös- Tacik mekteplerinin ders proğramla- açılmamaktadır. Mahalli teşekküller.par· 

d 
tarzından anl•":.ılıyor. Bıışvekil Mısırın 

ter iği için senelerdenberi Tacikistan rında Rus edebiyatına hiç yer ayrılma- ti ve hi.ıkümetin kararlanm baltalamak- -; 
f · ı · d k ı · · uh f dig" er memleketlerle olan dostluk müna-maari ış enn e mev i ennt m a aza mıştır. Halbuki tacile. mekteplerinde hat- ta ve muallimlere fena muamele etmek· 

d bil · l b · al sebctlerini idame cdeceg" i hakkındaki oaya... e e · mış o an urJuva nasyon ist un- ta orta mektepler için bile tacik dilinde tedirler. Mesela bazı mıntakalarda mu-
Diye saçmalamalarına devam surlar tacik çocuklarını Rus diline ve fen ve edebiyat kite.plan mevcut değil- allimler altı aydanberi maa, alamamış- fıkrada bilhassa büyük müttefike karşı 

edl.yordu. R d cı b lam bir merbutiy.et gösterileceğini bil-us kültüriine uzak tutmak i~in ellerin- ic. -ıatta ir çok derslerin programlan lardır. 
- Simdi Teosya gelecek .. Siz den geleni yapmaktadırlar. Bunun neti· bile yapılmamıştır. Tedris illat ve edevata STAUN ABADDA KONGRE ·~ dirileceğini bildiriyor. 

yatınız.. cesi olarak Tacilcistanda, orta ve yüksek da yoktur. KRAL FUAT TA BÖYLE YAPMlŞTl 
Sofia böyle aöyliyerek Simbat- tahsillerini ikmal eden gençlerin ekserisi KöY MEKTEPLERiNDE Bir kaç gün evvel Tacikistanın merke- Gariptir ki Mustafa El-Nahas paşanın 

yosu bırakup çekilmek üzere idi. Rus dilini bilmedikleri ic;in bu dilde mev- .VAZIYET KöTODOR zi olan Stalin Abadda muallimler bu va- Mehmet Mahmut paşa taı·aiından istih-
F akat Simbatyos birdenbire o- cut eserlerden istifade edememektedir~ ziyetleri konuşmak için bir kongre yap- laf edilmesi ilk defa vukua gelmiyor. 

nun bileğinden yakaladı. ler. Şimdi tacikistanda şiddetli soğuklar 

1

. mışlar ve maarif meseleleri üstünde esas- 1928 senesinde kral Fuat ile Vefd parti-
Sofia korktu. RUSÇAYI öôRENME.K tŞl hüküm sürmesine rağmen mekteplerde lı konuşmuşlardır. Fakat parti merkezi sinin aralan açıldığı sırada kral Fuat, 
Herif. Teoayayı beklemeden o- yakacak yoktur. Hatta hükümet merke- I de buraya bir mümessil izamına bile lü- Mustafa El-Nahas paşayı azlederek ye-

nun yerJ~e_ kendine mi aaldıracak- Tacikistan maarif komiserliğinde i.iç zindek.i mekteplerde bile tahsil kabil zum görmemiştir. 1 rine 'kral Faruğun bu sefer yapmış oldu-

;if'.ıi:J&• ff j G -· # m~siiiii~..17~-r~ zi':ı~ beraber Otursun dedi,. Sadık sahte - ~-velinimetimin Sevın.li ikba- arz~~ bu- k;dar inat etmeyi~i:. 

HALK MASALLARI 
bir tavırla: line değil a,' en adi cariyesine ~lle gözil-iNerede ve nasıl buluşup gö~üyorsanız 

- Aman efendim, dedi. Kölem !}im- mü kaldırıp bakımaktan Allah esirgesin! lütfen nakletmenizi kulunuz da Dilara 
diye kadar benim yanımda sofraya değil, Bu mecliste Haa,ımın ismi bile yad olun-1 larafından hassaten rica ederim. 

E 1 Z 
karşımda yere bile oturmamıştır. Nasıl masına müsaade edemem! Sonra Dilaraya döndü: 

'vve aman olur? - Acayip! ihtiyata şimdi riayetiniz _Efendim, bendeniz kendisinin sır-
- Bu ~adar şiddetli davranmayınız. neden lazımgeldL? Diln Gülendamın d ld ğ halde Gülendam mesele-

L .. tfedi h.. . l aşı o u tını u . niz, otursun, o da neşelenirse bizi usün anuu o kadar hararetle tasvir edl- b ld v • • · · kati ana açın.a.ıruş o ugu ıçın 

YENt HüKüMETtN TARAFTARLARI 
«El-Belagct ise bir seneden beri yap~ğı 

veçhile Mustafa El-Nahas paşaya şiddet
le hücuma devam etmekte ve yeni baş
vekili tutmaktadır. 

BtTARAF KALANLAR 
cEl-Ahraın• gazetesine gelince yalnı'l: 

hadiseleri etrafh bir şekilde izah ve tef
sirle iktifa etmektedir. 

«El-Mukattann ise bitaraf bir vaziyet,. 
te kalmakta ve kanunu esasiyeTiayet e
dilmesi lüzumunu müdafaa etmektedir. 
NAHAS PAŞA BtrYOK EKSERIYE-

TE DAYANIYOR 
Gerek parlarunelo ve gerek senatonun 

kal'i ekseriyeti Mustafa El-Nahas pa~ 
şayı tutmaktadır. 

Kan' da 
Dük ve Düşes 

--0--

Son gecelerlnl bir Ame· 
rlkan aklerlsl nezdinde 

geçlrdller 

Dı,şes Dö Vindsöriin Iskoçyu. kıyo.fe~ 

tinde bir resmi 
Paris, 10 (P.S) - Bir miiddetten be-

rl Kanda bulunmakta olan Dille ve Dll· 

şes Vindsor Parise gelmişlerdir. Di..l1i daha ziyade eğlendireceğine şUphe yok- yordunuz ki ona meftun olduğunuza j sını yen . .. . . 
••••••' tur. hükmettim. Sevdiğinizden eminim, o da ben de sizden zıyade bu serguzeşti dinle- ve Düşesin Pariste y~rleşm.ek niyetin· 

Dillrarun bu kadar ısrarı üzerine Sa- sizi seviyor mu? Arada sırada gizUce gö- meği merak ediyorum. de oldul<lar1 haberi teeyyüt ediyor. içinde 
Ya~an: METiN ORBAY dık Han'a sofraya oturmasıru emretti. rüşüyor musunuz? Carum Sadik. bize Han'm bu sözleri Sadığın zihnini bü!t- Sabık kral ve zevcesi Kanda son ge-

Di.lara da bu emci. tekit etti. Han oyna- doğrusunu söyleyiniz{ biHUn karıştırdı. DllAranm Iatifesinl celerini Horl-z<m şatosunda me.,,"ohur Amer 
dığt köle rolünü bomıamak için emrin Sadık bu stizlerin neticesini pek fena Han ciddl olarak telekk1 etmiş ve müte--6-
üç defa tekrarına kadar oturmadı. Son- görclüğUnclen bozuldu, sarardı soldu: essir olmuştu. Burasını Sadık derhal id- rlkalt artist Elliot'un nezdinde geçinniş-
t"a sofrada Dilara ile Sa,ı·~ın arasında - Allah Mı...~~ Dilara, bu lAtifeden terdir. Bu sııvareye eski Ingillz nazırla· 

~ ~ rak etti ise de meclise bir bozgunluk ge-
gösteflCiikleri yere geçti. vazgeçiniz. Ben hiç bir zaman gizli olsun, tirmemek için sük.0.t etti. Işi latifeye vur- rm.clan Vinston Churchill'de davetli bu· 

Aşkına Sadık Adam ... 
Koca karı daha ziyade iUraz etmedi. 

Sadığı diink:i.i gibi yine kOOın kıyafetine 
koydu. Han ise köle kıyafetinde arkala
rından gitti. Aynı sur&tle havluya, ora-

dan da havuzlu, mükellef divanhaneye 
girdiler. 

Dilara orada Sadığın vüruduna inti
zar ediyordu. Selamlaştıklan sonra kö
l~ini ne için getirdiğini sordu. 

Sadık Dilılranm bu sualine karşı: 
- Efendim, dedi. köleın bana çok mu

ti ve sadıktır. Kendisi aym zamanda gü
.ı:Pl şarkı söyler, şiir okuı·, ince zevkten 
anlar. Eğeı· kalmasına müsaade etmez-

Dilira, köle kıyafetine gimıiş olan Ha- O zaman Dilara bir altın tasa şarap A~iklr olsun dediX.:niz kız ile göriişme- 1 rd I 'tiz di 1 D k n:.ı ~ s• du. Biraz sonra işünuş arasında mesele unuyo u. ngı P.0matı Ü u 
nm yüzündeki asaleti görilnce hayran doldurttu. Tası kendi eliyle kölesine dim. Han benim velinimetimdir. Böyle unutuldu. Vindsorun Ingiltereyi terkett.iği günden 
oldu. verdi ve: bir ihaneti asla irtikAp ve ıkahul edemem. . . 

- Kalsın, dedi. Benim de hoşuma git. _ Bunu benim sıhhatime iç! diye em- Dilara Sadığın hiddetlendiğini görün- Fakat Han şarabm ~erdiğ~. a_ennesll ben tlk defa olarak kendisiyle görü,ü· 
ti. retti. ce kahkahalarla gülerek daha ziyade I ile oynamakta olduğu kole r?lunil unut- yordu. Eski başvekillerden Loyd Jorjun 

- Madam ki hoşunuza gitti, onu arlık Han bu gibl meclislerde mutat olan ısrar etti. Kölesi zannettiği Han,a dedi tu. Şevk ile Dilaraya dedi ki: Kanda Dük Dö Vlndsorla ıniilikal etti· 
size verebilirim. Sizin köleniz olsun. tazim merasimini ifa ederek şarabı içti. ki: - Efendim, sizin fevkalade güzel ve ği malumdur. Bu mülakat ta Horizon p• 

- Çok teşekkür ederim. Yalnız 0 be- Bütün sofradakiler de içtikten sonra - Efendine sen de söyle benden emin müessir .sadanızın vasiuu işittimse de tosunda olmuştu. Dilşes Dö Vindsor gö-
niın kölem ohnakla beraber yine sizin Dilara ayrıca kendisine bir tas doldur- olsun. Bu sırrı kimseye ifşa etmem. Şu henüz dinlemek şerefine nail olamadım. ı:Uşmede hazır bulunuyordu. 
yanımzda kalsın. Siz buraya gelip git. tup Sadığa teveccüh elti: Gülendam ile aralarmda cereyan eden 
tikçe onu da beraber gelirlrsiniz. - Sadık, bunu Han'mızın sevgili Gül- sergüzeştleri bize anlalsın. 

- Emredersiniz. endamına olan meyil ve muhabbetine Bunun liU!rine Han Sadığa şöyle hitap 

Bir şarkı okumanızı acizane rica ederim. 

Bu söz ve teklif Dilaranın pek ziyade 
hoşuna gitti: 

Sofraya oturmuşlardı. içi.yorum. etti: 
Dilara Sadığa : Deyince Sadığın az daha 8'klı baıından - Madam ki hanım Gülendam ile o-1 - Istediğiniz şarkı olsun• 
- Müsaade edinir; de köleniz de bl- 2idiyordu. Yüzii atq gibi kızardu lan muhabbetinizi hiklye buyuıman.u:l --BITMEDI-

Ceza görenler 
Kemeralb. caddesi üzerinde uzun 

müddet duran bet binek araba.aiyle iki 
tabi otomobili 40förü tecziye edilmiıtir. 

~~--------~~~~~~~___._~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~.L._~~~~ 
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BÜYÜK l'E T ARiHI MACERA TEFRİKAMIZ 

fi:Nt ASIR 
? ...... -- 15 SON KANUN CUMARTESi i; - ., 

Ateşi sil''h a 
sa 

-33- Yazan: N. 

r 
ORBAY 

Almanyanın dış 
dil· r darbe er 

ticaretine 
vurmakt 

hisse 
dır .. 

• • adın orsa reısın aşkı .. •••••• Vageman ······· 

Çin 
iki 

denizini haraca kesen korsanlar 
başı kendilerine ku a da eden 

aşkını paylaşamıyorlardı 

ordudusunun 
bu kadının 

Neşrettiği bir eser .. 
de hem askeri hem 
de iktısacli bir ta
kım sevkülceyş ka
nunlar bul mı yaca-

' 
lışı yor ... K~rsanlar, !>en~, ~rkad~~anmı ~al ki rehinele:i. de ~edava salıvermeğe c bildim. Yegane üzüntüm bu müdtlet 

kendı seferlerıne ııtırpk ettınnek u- taraftar degıllerdı. içinde san denizi haraca kesen ka-
tiyorlardı. Tabii derhal isyan ettim. Diğer taraftan, Ingilizleri alacağız dm !efin yüzünü bir kerrecek olsun •1t••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••· 
Ne ben, ne de arkada§larımın böyle diye para getiren lngiliz gemicileri- uzaktan cile göremeyi§indir .. » Mo~kova (M.11) - Pravdada Sov-
1:-.~ ?e>:e ~sl~ muvafakat etmiyeceği-j n~ kendilerini bir pusuya dü~ürme- • * . yet matbuatının Almanyanı_n iktısadi du-
mızı bıldırdım. lerınden korkuyorlardı. Paunun, kor~anların lcadm şefi 1 rumunn karşı olan noktaı nazarlarını 

T erc~man gitti. Biraz sonra tek-1 B~ plan hazır]a~~lar. 1 ~İs ters Şing ile ~P;Y zamandan be- l g~stermek b~kırnınd~n. ~ayanı dikkat 
rar geldı. Bır korsan gemısı, Glaıpul ve nr-. rı başlamı~ ve hala devam etmekte· hır me\"Zu teşrıh eden ıkı yazı çıkmıştır. 

- Şef diyor ki, dedi, eğer siz, kadqlaruu alarak Antilopenin bu-1 olan İyi ve mahrem münasebetlerin-1 DöRT YlU .. lK PLANA MUHALEFET 
arkadqlannızdan biri ile geminin lunduğu yere doğru gitti. iki gemi ı den bahsetm~tik. 1-----------
bdüyük !oplarıd~~ idarek edtme1 ği kabdaul blarirbirlerdini uzakta?) görünce olduk- P~u gibi bir de. O - Po: Tao adın-; c Faşist Almanynnın iktısadi mü~kil-
e ersenız ve ıger ar a q arınız ı yer e atop ettı er. da bır konan ,efi vardı ki o da ken- Jeri> başlığı taşıyan birinci yazıda e:zcüm-
bizimle beraber yapacağımız baskı- Sandallar vasıtasiyle anlaıtılar. dine mahsus ayrı bir filoya kuman-~ le {'Jnlar knydedilmektedir: 
na gelirlerse o zaman geminize iade lngilizler, ladronlann i.tedikleri da ediyor ve yine Misterı Şinge tabi 'ı Al 1 . • kt '" · ı···· .. d" 1. • • h klan f'd · . . .c manya 11.onJon ur enıı ı.uau 11er.;-
ediJmenız a da kaptanınızın ı yeı necattan baska ıki fıçı barut, bulunuycrdu. Bu O - Po - T ao, Pa- t"" ·· f .. \ ' h' k 

kl'fl • • kah 1 • b" • • t oru pro esor agemnn a ıren ço ~a-
te ı ennı u edecek. Akaı tak- tt top, bır pusln da hedıye gönder- uyu iki cepheden kıskanıyordu. . d'kk t b" . t. y 
d~-..ı h• b• kl'f k • · 1im · l d' . . yanı ı a ır eser neşretmış ır. agc-
ırue ıç ır te ı e arıı sızı tes mıs er ı. Bıri Paunun çabuk yükaelmesı.. b 
t · k A • d d l -GI 1 h d f · D"w . d k d f k d d w man u eserinde ikıifıadi organlarla ns-c: mıyece • ynı zaman a a anı a-. aanu un atım e terı §U satır- u~erı e a ın Je e arşı uy ugu 1 . • •• 

1 
• • 

tar f d '"ld"' ··1 k h ç· 1 ] b't kt d' k 1 ~en muesııese er 11rasmda ve faşıstlerın 
nnız a m an o uru ece er ın- ar a ı me e ır. : af .. .. . • • 
liye mukabil yirmi dolar verecek. 8 KANUNUEVVEL _ BlTMEDl _ I dotr yıllık. ı~tıs_a~~- ~lan~nın tahakkuku 

M 1 . . d w• • t' 1 . !yolunda hır ışbırlıgı ımkanlarım amştır-
ese enın rengı egı,mış ı. ıın 

ucunda hayatımız, kurtulmamız vn- Nihayet kurtulduk.. Ak§alll saat ( 1) l ngıliz gemicisi Glaspulıın not defie- maktadır. Eser Almanyad.a dört yıllık 
tanımıza dönmemiz ihtimali v:....dı. ye<Gde AatilOPC'un güverteaindeyiz. rinde Çmliler için aynen Lu tabir ı:ar. 1 

plana karşı muhalefetin, her cepheden 
Daha sonra kiminle harp edecektik. Ve en bir hcfta Ü:; gün süren esaret Unut11lmc.malı ki bu talıirin kullanıldı- 1 geni.,Jediği bir tıırnda inti;ar etmiştir. 
Öldürecelderimiz Avrullalılar mı hayatından sonra ilk defa kendi va- ğı tarih ~öyle böyle lıir buçuk asır ev- HE.M ASKERi Hf..M iKTiSADi 
idi.? - tand~lanmla rahat bir yemek yeye- t•cliılc .. Yani 1809 yılına rıittiT. SEVKOLCEYŞ 

• Bir 
Hayır .. Sarı köpeklerdi .• ( 1) 

* Gemici Glaapulun hatıralan hun-
dan sonra korsanların yaptıkları bir 
ıürü baskınlar, gerek Çin ve gerel; 
Portekiz harp gemileri ile ôlan çar- Suriye - Filistin 

Bav Stovadinoviç Vı:ıgeman eserinde hem nı.keri, hem 
• . , iktısndi bir takım !evkülceyş kanunları 

---•--- b l 
B l d 

J u mıya çalışı) or. Bu cihetten Vagema-
er in e aÖrt gün nın mesnisi Alman askeri nazariyecileri 

ve kalarak B. J-Jit/er/e tarafından büyük bir tasvibe mazhar ol-

. ' . 

l 

t1 

. ~ 

i 
~1 

pqmalanna ait tafsilat ile doludur. 
Bu çarpışmalann heman daima kor
aanlar lehine olan neticelerinden 
bahıeden Glupul bundan sonraki 
notlarında (Ladronlar }, {Haydut
w), (Korsanlar) tabiri yerine (biz) 
demel<te, (biz §Öyle hücum ettik), 
~Bize JÖyle saldırdılar), (bizimkiler 
adamakıllı dövüştüler) kayıtları ile 
ladron1arın kanlı vurgun ve ha.skın

ş k " E J • b • J 1 k • muştur. Hatta bu nazariyeciler iktıııadi ar l r enln lT eş• go'"ru'"şece tır Ik Bir Alman 1ıarp gemisinde talim i irlerin « nııkerile~tirilmesi > yolunda 
firi/mesi isteniyormus :-BAŞTARAFI BJRtNCt SAHiFEDE- geç kalındığını bile 11öylemektedirler. SiLAHLANMA HUMMASI lııanılmış olan Almanyanın bu müca<te• 

lannı da benimsemektedir. 
Nihayet 2 kinunucvvelde Anti

lope Ingiliz gemisinin kaptanından 
bir mektup aLyor. 

Hint sularında seyrüsefer eden 
bütün lngiliz gemilerine, Gabpul ve 
arkadqlannı rehine olarak ellerin
de tutan korsan gemisini bulmak ve 
her ne bahuma olursa obun onları 
kurtarmak emri verilmiftir. 

( Companie des lndes) aeyrüsef er 
kumpanyuma mensup Antilope ge
m.İli de, balıkçılar vaaıtaaiyle Glas
pul ve arkadqlannın bulunduğu ye
ri öğrenmİJ ve ona yine bu balıkçı
lar vuıtuiyle ladronlann istedikle
ri fidyei necatı vermek suretile ken
dilerini kurtarmağa hazır oldukları
nı bildinni§ti. 

Glaspul bu mektubu Pauya ver
di. 

---o- ~ 1 lilini davetimiz, sırf arada mevcut v ACMANIN BiR NOKT Al NAZARI leyi başarabilmesi ve ayni zamanda ha-
Eleyyam gazetesinden: olan samimi bağları takviye için- BECENILMEDl Faht bu silahlanma hummHı, Alman riçten yardım görmeksizin hu eilahlanma 
Suriye, Fili tin ve Şarkierdenin biı-\dir. Eulsen bu dostluk, Avrupa dtŞ ticaretine hi~şt-dilir darbeler vurmak-ıprogramını ıonuna kadar yürütmesi çok 

b · · } d' tadır. Alman sanayii, elinde iptidai mad- ıüphclidir. Çünkli fn§izmin dört yıllılc hUkümct halinde birleştirilmesi hakkın- arı,ı ıçm e zem ır.» Ancak Vat•emanın bir noktai nazarı 
y l b k'I. d b deler bulunmadığı için ihracatını gitgide 

1 

programı Alman iktısadiyatının temel• 
da sa.bık Mısır kral Naibi Prens Mehmet ugos avya a~ve ı ı e fU e- ı Alman askeri mızariyecilerince hoş gÖ· 

yanatta bulunmu.tur. 1 .. 1 . . B k • d azaltmak mecburiyetinde kalmaktadır. lerini tahrip etmektedir. Yine bu sebep• 
Ali tarafından ~eçen sene ortaya atıltnı~ Al ·ı ' k' b - ru memıştır. u no taı nazar a tıpkı or• 1929 da 12 milyarı hulan Alman dı1 . ledir ki eski Belçika ba,vek'ili Van Ze& 

f k fk t. • • d b"' 1 « manya ı e aramızda ı ag- du erkanıharbiyesi gibi iktısad erbabının 1 · 
.. . . arın a vıyeaıne a ım o an gay• da J!erek ıulh, gerek harp zamanında ve a nt :ırap e urJ uınumıyesın e u-ı 1 t k · · hA d' 1 1 ' ticaret yekunu 1936 da 4 milyar markıı lland tarafından, fooist devletlere beynel• 

yuk heyecan uyandırmış olan proJenın retlerimiz, Berlini ziyaretimde 1 •• .. • düşmilotür. Geçen eene ithalata nazaran milel mali yardımlar yapılması hakkında 
yeni baştan menuuba-hs:?Cildiği anlaşıl-ı daha maddi bir tekil alacaktır. l soz ve. ~ey hııklarının musavi derecede ihracatta ancak 550 milyar marklık hir yapılan proje Almnnyada pek fevkala· 

kt d i nazarı ıtıbare alınmaındır. Bundan ba.,ka I l l ' - ·· "1 ·· .. B'lh · b' d b" k ) ma a ır. Almanyaya Yugoslav milletinin . .. . " aza'" goru muotur. ı assa yenı ır e ır surette arşı anmı,tır. 
M d b'ld' ·ıd·~ · .. .. , Vageman halı hazırda mutemadıyen oe. b h b .. · Al h . ,.. IR DURUM ~ ısır an • ırı ıgıne gore son gun- 1 muhabbet ve selamlarım getiriyo- . . . .. . . .. . n u ran a, goıterırae manya em cı- AoJR B ~ · 

]erde Londrada Filistin meselesi tetkik 1 rum.» nışlıJ en asken tahsıaat mesele91 uzennde han ticaretinde yerini, hem de eilahlan· 
• • • •• .. •• 

1 
H b l d w •• Dr S durmakta ve bunun aayet mUhim b·ır ma plaA ı t t b'J le.· • le. k ·· H l" ·· ·· ·· · l k 1937 edılırken bu proJe d:! goz onun~ alınmış- a er a m ıgma gore • to- .. ~ . . nın u a ' me ıçın pe ço muı- u aaa •uçuncu ımparator u , ı 

tır. Şimdi Mısır, Fılistin Şarkierden Ye yadinoviç Almanyada dört gün mevzu olarak tetkıkını uıtemektedır. ki~ler~e .l:.aroıl~ıaca~tır.. Bu itibarla hu 1 yılını böyle ağır bir ~urum içinde tamam• 
kadar kalacak, B. Hitler ile de OÇONCO RA YŞIN ENDiŞELERi gUnkü ıktıaadı vazıyetı zaten bu 1'adar lamış bulunuyor,;, Berut arasında bu hususta muhabere ve ________ _ 

müzakereler cereyan etmektedir. görüşecektir. \ F 
Berlin, 14 (ö.R) - Yugoslav- Çünkü Alman fa,izminin asileri prog-

Elcemaatülislamiye gazetetl, Emir Ab- b k l · · ' ransız ya atve İ i B. Stoyadinoviçin ramı ıc;ın yıne para membalan bu1!11ak .. 
dullah ile doktor Şehbender arasında da Berline yapacağı ziyaret münaıe- mesele!İ c:üçilncü imparatorluk> da ıon 
mC!ele için müzakereler cereyan ettiğini, betiyle cDiplomatik ve Politik f zamanlarda hayli endife uyandınnışbr. 
Irak ba vekili Nuri Sait paşanın yakında Korrespondenz» gazetesi 4unlıırı 1 Bir fsviçre gazetesinin verdiği hesaba 
Şarkierdene giderek bu konuşmalara iş- yazmaktadır: göre silahlanma malr.sadiyle Reischbank 
tirak edeceğini yazmaktadır. «Yugoslavya Lı riciye · nazırı tarafından çıkarılan huauıi çeklerin yal

Zaten Ingiliz müstemleke nezaretinin 
gazetelerde intişar eden son tebliğinde, 
Filistine yeni bir ınutahassıslar komitesi-

- BAŞTARAFI BlR1NCl SAHiFEDE -
nl Fransız buhranının bunu tahrik eden 

tadır. ~ 

lNG1LlZLER1N T AHM1NLER1 • 

Londra, 14 (ö.R) - cDaily Herald) 
İngiliz hazinesinin Fransız hükümetin .. 

Korsan tefi de, büyük kadın ıe- nin gönderileceğinden ve bu komitenin, 
fin arzusuna uyarak Jngilizlerle kö- Filistinin taksimi fikrinin adilane olup 
tü bir vaziyet ihdas etmek İdemi- olmıyacağını tetkik edeceğinden bahse
yordu. dilmesi de Ingilizlerin taksim fikrinden 

memleketinin istiklal ve refahını nız 19 3 7 yılı 30 eylülünde hali tedavülde 
temin hususunda sarfettiği jlayret- bulunan miktarı 1

1

2,6 milyondan fazla
lerin Alman milleti tarafından dır. Vergileri izami hadde çıkarmak ıu· 
derin bir sempati ile takip edildi- retile de ayrıca milyarlarca marklık ei
ğini burada görebilecektir. Al- lahlanma sermayesi elde edilmeye çalı
manya Belgrad hükümetinin bü- tılmıştır. 1933 - 34 de 6, 8 milyar olan 
tün devletlerle dostane mÜnaıe- bu vergiler 19 3 7 • 38 de 14 milyan bu). 
betler tesisi İçin gösterdiği tema- mu~tur. R~,mi vergilerden hatka clu~lık 
yülü de memnuniyetle mütahede yardım> namı altında toplanan ve yine 

maU vaziyetin vah~ti sebebiyle şiın
diye kadar geçen bütün buhranlardan 
daha vahim olduğu fikrindedirler. Yeni 
Fransız .kabinesinin kambiyo kontrolü
nü kabul etme.sinden korkulmaktadır .. 
Ingiliz mahfili bu buhranı beklememek-

den kambiyo kontrolü tatbik etmemesinS 
istediğini yazarak bunu tenkit ediyor ve 
diyor ki : •Faşist hilh."Ümetlerin tatbik' 
ettikleri kambiyo kontrolü ile bir halk 

Ancak heriflerin derdi gücü pa- vazgeçmek istediklerini ve ortada yeni 
ra ve vurgun olduğundan ellerinde- bir proje bulunduğunu göstermektedir. 

~ ~..r/..L:l:ZZT.L/Z/.Y.XX/%0'L/Y..L~Y.../...LJVZJU/.YLLY.././.~,~/.; 

Parisli Kadın 
Nakleden: A. öZY AMAN 
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. kadar aptal değilim. Buraya gelir

ken bütün tertibatı aldım da ge!dim. 
Eğer buradan aağ çıkiiııyacak olur
:;am ölümümün yegane meaulü siz 
olacahınız. Netice değiJmiyecek. 
Görüyorsunuz ya •• Dolambaçlı yol
lardan gitmenize hacet kalmadL Va
kit ta kaybetmiyelim. Haydi. Çabuk 
olun, bana planlan derhal verin .• Bu 
l:adarlıkla ve ucuz kurtulduğunuza 
da ıühediniz. 

Zerçiano bir plan çevirmek iste
di : 

- istediğiniz planlar timdi ya
nımda değil.. 

- Yalan aöyliyouunuz? 
- Ne.aıl yalan söyliyorum. Onla-

n bu sabah sattım. 
Yalan söyliyorsunuz .. 

- lsterıeniz gidiniz ve .• 
- Ve •• Fon Skoffen'i gorunuz 

diyeceksiniz. Kabahat yok. Çünkü 
aizin beı milyon teklifinize bu Alma
nın iltifat sıöıtemıediğini biliyorwn. 

Zerçiano bir küfür savurdu. 
- Burada evimde bir casuı var. 

Kimdir bu casus.. Diye diiJündü. 
Gözleri gayri ihtiyari liboratuvar 
tarafına kaydı. Acaba casus .. O mu 
idi ... 

Fakat hayır .. Buna imkan ola
mazdı. 

Pariali l:adın, Kontun §&!kınlığm
dan ~tif ade ederek elini el çantasına 
götürdü. 

Çantayı açtı. 

Ufak bir tabancanın kabzesi 
çantanın aralığından gözüktü. 

Zerçiano kar§ısında bulunduğu 

tehlikeyi sezdi. Kobiçkiyi çağırmak 
için ağzını açmak üzere idi. 

Tam bu sırada dı§81'1da bir takım 
sesler, ayak patırdılan oldu. 

Kapı hızla açıldı. 
Etikte ve çılgın bir .ne,e halinde 

Evanın elinden tutmakta olan Luigi 
göründü. Luigi. .. 

te idiler. 

etmektedir.» ı mecburi gibi olan ianeler de vardır. 

Vaşington, 14 (ö.R) - Frangın suku
tu halinde Amerikadan Fransaya altın 

akınının devam edeıniyeceği anlaşıhnak-

JX- Zavalhkadın, bili fftfkmlığı geç- Yeniden bqlamak!.. 
REHiNIN DöNOŞO · memit bir halde idi. Eva daha ziyade Acaba Parisli kadının buna sabn, 

tahammülü kalmq mıydı? Parisli kadın boğuk bir feryat ko- yaklaştı. · .. 
parmak üzere iken kendini güç tut- Belki bir hadise çıkacaktı. Fakat Biraz evvel haydudun üzerine aık

mağa hazırlandığı tabancasının kab
zeıini olqıyordu. 

tu. Kont uzaktan bu vaziyeti görünce 
Gözü karadı. , . müdahale lüzumunu hissetti. 
Odanın ~ö,esine kadar çekildi. - Madamla çok mühim bir Jne-
y ere düşmemek için duvara da- selenin müzakeresinde idik dedi. Si-

Bu tabancayı 9imdi kendisine çek
mek istiyordu. 

yandı. zin gelmeniz görüımemizi yarım bı-
Gözünün önünde ve bir ais ta- raktırdı. 

O zaman ve bir in evvel bu utı
rapb hayatan kurtulmuı olacaktı. 

bakasının içinde gördüğü manzara 
onu ezecek kadar müthif ti. 

Luigi Zerçianoya kofmUJ kollan 
arasına atılarak haykırmı§lt. 

- Babacığım.. Sevgili babacı-
ğım.. . 

Ve çocuk Kontun ıeytani bir gü
lüıle parlıyan yüzünü gözünü öpü
yordu. 

- Ohh .. Babacığım .. Seni tekrar 
bulduğuma ne kadar seviniyorum, 
beni çalan haydutların elinden tek 
başıma .. Kimsenin yardımı olmadan 
kaçtım. 

Kontes Eva bu müddet zarfında 
etrafına bakınmıı ve odada.. Köıe
de Paris]i kadını görerek titremitti. 
Dehıet içinde : 

- o .. 
Diye mmldandı. Ozerine yürüdü. 

· - Burada ne anyoraunuz? . 
Diye tordu. 

Birazd~.yine. m~~er~~ de- Fakat Luiginin aeai onu bu feci 
vam edece~z. Şundı bıze Luı~ .na- kararından timdilik vazgeçirdi. 
sıl kıı.çınldıgını anlatsın da dinliye-- On d' 1 k · ti' d 

• • A • • u ın eme ıı yor u. 
lim. Zannedersem bu hıkiye bızını Sesini duymak istiyordu. 
kadar madamı da alakadar eder. O L . . · t • t · · f kınd 
d b d ak 1 

uıgı ıse yap ıgı eıırın ar a 
a unu uym tan memnun o ur. im d "t d' anlatı d . . . o a an mu ema ıyen yor u. 
Parıslı kadın cevap veremıyordu. L . • l k ld w ki • . . uıgı nası açın ıgını, çocu u-
V erecek halde degıldı. ğun safiyeti ve kurtuluşu neıeai ile 
Bir . in içinde bütü~ .ümitleri, e- anlatıyordu. 

mellerı mahvoluvennışh. O bir az 
evvel vaziyete hakimdi. Kuvvetli Pınarın başında, suyun kenarına 
idi. Hayduda karJı intikamını alacak eğildiği ıırada arkasından üç kİ§inİn 
halde idr. hücum ettiğini, burnuna kokulu bir 

Şimdi iae birdenbire galip vazi- fCY tutulduğunu, taarruz edenlerin 
yelten mnğlup vaziyete diiJmÜftÜ. yüzlerini görmeden bayıldığını ve 

Luigi, yaptığı itin ağırlığını bilme- nihayet kendine geldiği zaman her 
den kendi ayağı ile gelmif bu hay- tarafı kapalı ve petrol limbuiyle 
dutların kucağına atılml§tL Artık aydınlanmıt bir t?Cf ada bulunduğu-
her§ey mahvolmuıtu. nu gördüğünü söyledi. 
· Daha doğnuu berteye yeniden Ve devam etti 
bqlamak Jizımgeliyordu. -BITMFDI-

cephesi hükümetinin tatbike mecbur 
kalabileceği böyle bir kontrol birbirinin 
ayni değildir. Fransada halk cephesi hu .. 

kümeti ticari müvazeneyi korumak için 
bazı istih1Ak maddelerinin ithalini tah~ 
dit ve sermayelerin harice kaçcmasına 
mfuıi olacak tedbirler tatbik etse bu ka .. 
bule şayandır. Zira bunun neticesi sa .. 
dece frangın şimdiki kıymetini muhafa .. 
za etmek ve speküla~yon tesiriyle daha 
aşağı düşmesine mfini olmak olur.> 

tTimes> gazetesine göre Fransada1d 
mali buhranın saikleri siyasidir. HtikU· 

met milli birlik lüzumunu göstermiştir. 
Ve umumi efkarın büyük yığınları e™ 
düstri aleminden sulh ve sükunetin İa• 
desi için hükümet tarafından sarf edilen 
gayretleri tasvip etmektedir. 

AMERlKANIN VAZİYET! 

Roma, 14 (Ö.R) - Vaşingtondan bi1c 
diriliyor : Amerikan ha1Jnesi Fransada• 
ki buhranın inkişafını dikkatle takip eı.. 
mekte<Jir. Hazine naı.ırı B. .l\forgen .. 
tau'un gıyabında hazine işlerini idare 
clmekte olan B. Tailorun dairesine Pa
risten ilk ekonomik, mali ve siyasi ha
berler gelıneğe başlamıştır. Vaşington 

hükümctinin üç taraflı para anlaşmasiy4 
le alakadar olarak Paristc bir teşebbfü .. 
te bulunup bulunmıyacağı soruşturu14 

maktadır. Amerikan gaı.eteleri bir müd· 
detten beri Amerikadan Fransaya altı~ 
akını hareketinin ransadaki son vaziyet 

•• üzerine tekrar durac:ığını giz emiyorl:ı.r, 
• • 1 
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Moskovadan F ranko ordusunda - ~ .. 

Yerli v~ yab~ncı _ _:-,::: Yenilen F avsta bak 

------Y-az:.: Mlşel ;:vako Beynelmilel vaziyeti 
'_Ona olan islih:.nl%, ~ pa; =--· mUsaado od~man'"" , nasıl görüyorlar? kimler harbediyor? -
Roıiyerin eserinden istinsah olunmuş iki Her türlü ihtimale kaqı hançerini ha- ==· ..... A ..... m .... s···ı··e···r··d···a·· .m... ..•... 1 görUşmel~ri ve .sulh meselesi• başlığı 
f{1z n\bha sayesinde lllem.e ar7.0lunmuş- urladı. altında inti~ar eden utwı bir makalede 

~~ 
tur. Işe müdahale :zamanını bekledi. E ..., ezcümle ~öyle denlhnektedir : 

c1'iearet mukavelesi akdi hakkındaki 
-Buna kinue itiraz edemez;. Favsta da tehlikeyi anlamıştı. : An/asmasının e -
Favata : Bu finda hayatı ile oynıyordu. • A Inigliz - Amerikan görüşmek!!. ~nel-

ld h • f • 1 ·ıt milel vaziyet için oldukça büyük bir - Evet, dedi. Müellifi müstesna ol- Buna rağmen yerinden bile kmu an- emmıye l ngı e- • 
inak şartiyle.. madı. ehemmiyeti haizdir. lngiltere ve Birl~ 

Duk Dö Giz, bembeyaz kesildi. o ... Ya Dille Dö Gizi her emrine ram re Amerika ile bir Şimali Amerika gibi iki bUyük kapitn-
d list devletler arasındaki mütekabil mti-

Dik ~ Favstanın yUzUne baktı. etmek veya.·· ölmek istiyor u. ı·şbı·rıı·ğı· yapabı.le-
d b nasebatın bey~lmilel münasebattaki ro-Bu sefer ~ı darbe o kadar Sabahki mağlubiyeti ona bun an aş-

ıdd k •J• ? ıu·· hcrkesre mnlfundur. 1 eUi idi ki .. Iki tarafa sallanmağa ka çare bırakmamıştı. Ce mı lT. ~ 
bnşladı. Dük Dö Giz, ikadife perdenin önüne ....................................... GüMRüK TARIFELERlNt YARIYA 

Favsta, yerinden kaikmad.an, yanında k::ıdar geldi. Moskova (M.H) - Pravda cLondra- 1ND!RMEK MESELESt 
duran bir masadan ince bir kitap alarak Pardayan onun nefesinin sıcaklığını Amsterdam kombinezonu> başlığı altın- Mnlüm olduğu üzere, Birleşik şimali 
Dük Dö Gir..e uzattı : hile duyuyordu. da neşrolunan makalede ezcümle şöyle Amerika hükUmeU ve bilhassa hariciye 

- işte, dedi b~ peskopos Fransuva Fakat Dük Dö Giz., Favstayı öldür- denilmektedir: nazırı Hull, gümrük tarifelerinin indiril-
Dö Roziyerln yeni bir eseri .. Dedi. Si- mekle kendini de ölüme mahkum -ede- DEHŞET VEREN BiR VAZIYET mcsi ve devletler arasındaki iktisadi har-
t.in hakkuıızda mahza nUfu%UD.uza ta- ceğini anlamıştı. <Uzak şarktaki hadiseler Ingiltereyi l;ın tahlifi meselesini son zamanlar<la 
bt olarak Y&mı.1§ olduklarını birer birer '!1ekrar yerine döndü. gitgide daha fazla dehşete düşünnekte- fevkalade bir gayretle ileri _çiirroekte-
red ve c-..!Ledlyor ve bu •• n-ıen ı~1 .. ....,,.. Oturdu. dir. Bu sebepten T~...;Itere Avrupadan e- dır·. Hull, Amerikanın mukavelelerle -'- d b k .:ı_ z l\f" r l '--L· k~ uu .Y"""" ~~ .u.c& Oiimnııriyctçi O'T unun 4§ ·ınnanuamgcnera ıaga ve $p(lnyo ı=unıc er ·um 
olduAu günahlardan affını cenabı hak- - Madam, dedi, batta karşı biraz sert- Jini çekmeye çalışıyorsa da, buradaki va- bağlı .bulunduğu devletlerle mutabakat «Dört ay Franko o~usiyle, harp sa- cılar !ejiyonundadırla:. ıı 
lan yalvarıyor. Açık okuyabllirahıi%. ... çe muamele ettiniz. Açık konuşalım. ... ziyet te buna imkfın vermemektedir. hasıl olduğu takdirde, Amerikanın güm- halarına gayet yakın bulundum. Bu iti- FASLILAR VE YA.BANCI LE.JIY-ONU 
Fa.kat şwıu da söyliyeyim ki bunl&n o Benden ne istiyorsunuz? Hurbı körükleyicllerin caniyane ha- ri.ı1c tarifelerini yüzde 50 indirmek hu- barla yuacağım bu yazı, gayet mevsuk- Fa!Slılarla yabaneı. lejiyonu, lspanyat 
ll~ından UjdurmamıJU.r. Pek Al! bilir- - Ileri ~ürdüğüm deliller size kafi rcketlerine sebep, demokrat - burju\•a su.sunda kongreden salahiyet almış bu- tur : iç harbinin en tehlikeli kısmı!arına giri· 
siniz ki vakmAk. yapmaktan çok kolay- görünmiyor mu ? Si;i sevk.eden, sizi devletleri ve billıassa lngiltere tarafın- Junmaktadır. Bugün asilerin kumandası altında 500 şirler. 
dır. himaye eden elemin tlzcriniulen kalktı- J dan faşi-;t mütecavizlere nisbeten cüdü- Amerikan ihracatının yilı.de 18 i Ingil- bin kişi vardır. Bunların içinde Italyan- Y:abancılar lejiyonunda on be§ bin ki-

Dük Dö Giz korku ve hayretle kitabı ~ı gün kral olamıyacağınıza kani oldu- len taltif at siyaseti olmuştur. h..ove i .... bct etmeldedir. Bıitanya impa- F b" c:ı'd- :faila mevcut uoktur. Bw:ılu <la 
ıc. . ...,.~., - lar, Almanlar, bir miktar ·ransız. ıraz 'V .._... .J 

e~ aldı. Yaprlllannı ütriyerek çe- nuz mu? Yalnız kral olmamakla kalını- AKDENiZ VE MUSSOLINI ratorhı.ğu dahilinde husuSt bir tarife sis- lngiliz ile \ıidikte Futılar ve lspanyollar biner ıkişilik müfrezelere aynhn111ardır. 
~· yacak, ayni zamanda asi de telakki edi- Ingiltere ~ Ilitle_rci Almanya arasın- teminin tesbili hakkımla dominyonlar bulunuyor. Bunda yalnız yabancılar bulunmaz ..• 
"'Fvsta devanı ediyoıdu : leceğinizi anladınJ.Z mı ? daki görüşmeler gayretli Lord Halifaks arasında 1932 senesinde Ottavada yapı~ ITALYANLAR Bunların bir çoğu lspanyoldtır. Bura}'l 

- Bu ldtçtan Parlste otuz bin, Li- Dük Dö Giz, teslimiyetle : ile Monlegü Norm.anın iştirakiyle biraı: lan anlaşma, Amerikanm Ingiltereye italyan'lann hususiyeti şudur : Bun- tettih etmelerine .sebep, orduda gUnde 
Y

0
nda on bet bin, Tulozda o kaclat, di- - Evet, dedi. yoluna girmekte i-'C de, lakin faşist Ital- yaptığı köy iktısadiyatı mahsulitı ihra- Jar, ispanyada bulwıdukları halde Fran- bir nefere yarım peçeta gilndelik ve-

ler yerlerde de ke:ıa ..• Velhasıl Fran- - O .halde Dük, si·t-e uultığını şu el ya ile vukubulan müd.avclei efk.ir sek- catınn ağır bir darbe vurmuştur. Bu an- ko ünitelerine dahil değillerdir. Bunlar rildiği halde bu yabancılar lejiyonunda 
saya tlbl bUUin vlllyetlerde bu eserden Ue sizi himayeden vazgeçecek olursam teye :uğramıştır. Mussolini.Akdenizi Ital- laşm:ı neticesinde, Amerikanın 193! s_e- Ita1yan üniforması giyerler, siUhları ilç peçeta verilmektedir. 
ı>ek çok mlkclarda tmevcul Canan dört d~cweceğiniz. vartayı nasıl anlattı isem, yarun bir ciç denirl> haline sokmıya cid- nesinde Ingiltereye iharç ettiği 4,63 mil- Jtalyan silahlandır, mhhiye t~kilatları Yeni muharebede bu yabancılar leji4 

YÜZ bin kitap basıl~tır. Bu k1taplann -kuvvctlcriıni1i birleştirdiğimiz zaman di olarak çalışmaktadır. Ingilterenin Ak- yon kental buğday, 1936 senesinde yüz.- Italyandır. yonuna karşı olan itimat ve bu kuvve.-
halka verilmul için :münasip zaman sizi bekliyen şan ve şevketi de gösterece- denizde.ki vnziyeti de gitgide daha m~- de 50 eksilmi§tir. Buna mukabil domin- Demiryollarmda 4"ivil bir müfet~, tin eski intizamı kalmamıştır. Halil, 
beklenmektedir. ğim.. Yarın, Hnnri Dô Valova ölecek .. ·· külleşmektedir. Italya lngilterenin Arap yonlnrın bu yıllar zarfında Jngiltereye bir Ispanyol yüzbaşısına evrakını vesa- bunlardan bir klSmmın kalben hükiime~ 

DUk Dö G~. elinde tuttu~· kitabı şld- Aleksandr Fameı: de lı'rnnsaya gire- ülkelerini tehdit etmektedir. Mussolini dek" ·t.h 11.t bl.r iresini sorabilir de bir Itah.-aıı neferine çı"lere taraftar oldu:ıtn•ndan bile şüPhele-'"... aynı mahsuller ür.erin ı ı a a ı - " ı> .. 
detle fırlatarak ayağa kalktı. cektir. gerek Mısırda gerek Filisünde lngilterı.? denbire yükselmiştir. Aynı zamanda bu tek bir sual soramaz. Bu 15tisna1 mua- niliyor. 
Pardayanın saklı bulunduğu perdeye Dü1c titredi : aleyhinde propaganda yürütmektedir. anla~a sayesinde Britanya imparator- mele, çok defa Ispanyollar arasında ho~- FaSl11ar, orduda daima en iyi harp 

dotriı ~ .. nr0meı... ba•ladı. - Fame7. mi ? LONDRANIN TEŞEBBüSLERI ks nu•··1J2luk uyandırmaktan geri kalma- eden Uk.erlerdir. Bunlann yaralı ve 
, ..... .... 'S • ' 1ug~u dahili"nde gerek iktisadi gere e .... 

Sap aan 7fu:ihıde kapanıtllf olan ya4 
- Yani onun Jngiltcreye sevkedece; Londra Roma ile uzlaşma yolunda bir ı bulm t maktadır. ölil olarak harbin bapndm beri venfik. 

ı · .. . . siyasl milnasebat takviye uş ur. . .. . . 
l"&run yerl bnıyor gibi blr manzara bA- ğl ordu demek istiyorwn. Gayri mağ up kaç defalar tt'şebbustc bulmuştur~ Lakın ~ imdiki halde Ingiltere istihlak madde- . Italyanlar, bır ~oyü işgal etüklerl va- !eri kayıpların mecmuu 7etm: İbi.1l ki4 

ııl olrnuttu. · · addedilen cArmadu mağlup olduğun- bu teşebbüsler her defasında akım k~l- Ş . .. ...% d ki .th ı·t n ·u··de 80 nl kit, oraya 1.amamıyle ltalyanca livha'lar, şidir. 
nx.,, _ _._ "' k 1 d Ingilt . ' . , l len uzenn e ı a a ı ın Y .. ' • • la B .. ISP'"' "nTQT T .a.a ~ yanan ate§te bir cinayet <lan o lspanya ra ın an ereye gır- mışlır. Şimdi ise ortaya mutavassıt bır . . d . t tabelalar, iliıllar asar r. unu goren .n;.•... ~ 

tasavvuru Vardı. mek için emir bekliyordu. Eğer ben emir ~ehi devlet çıkmış bulunmaktadır.Bul Britany~ mlisterolckelenn en temın e - bir kimse, kendisini büyük bir Italyan Frankonun Ispanyol askerleri üç kt• 
Pardayaıı mırıldandı : vermezsem o Ingiltercye gidecek. mutavassıt dev'let ise Hollandadır. Ho- ınektedır. . . manevrasında sanabilir. Italyanların iı- sundır : 
- 0 ....•• Fav.stanın hayatina Şlııidi Dük Dö Gıün gözleri parladı. landa Italyanın :r.aptettiği Hapeşlliln Amen"ka, başgöstennekte olan iktisa- gal ettı1Cleıi ibölgeler tamamiyle onların l - Reketler (Yabancı lejiyonundı 

bir metelik bil venneın. :Fakat beb." bu- Favsla ! • üz.erlnde'ki hakkı hükümranisinin ça;,t! di buhran karşlSlnda ~ mallar ve ba- hUlcUm ve idaresi a1tındadır. Bunlarda bulunanla~ 
radayım. Onun glSx •göre glire pldürUl- -BiTMEDi - . devletleri ta afmdan 1anınm~ mese e!f husus hububat, ~omu~ ~U, meyva n ke- meseli bir )Avh:a göril.rSünüz : cCoın- 2 - Falangistler (Faşistler) 

• 

1 

' si.n'de, muta\•;ıssıUık :rolünü kendi ıüzır- reste hususunda ıtha1at ıfuklnlanııın ge- numdanitit lüı.1ianu • 3 - Nizamiye ordusu. 

m
~-----------· --- • lerine almak hususunda Isveç, ~orv~,,~etl~esinl 'l'ngiltereden. ist~::ljr. Bunun altında bir tütrien, Yalfut bir Ilk ikisi esa. itibariyle göDUllüle.rden . 1ıaro., R s AtRf 'Lü bna odan. Danimarka ve Fjnlandtyadan mti;ek~ep B{ı vazıy~t karşısında lngılten! ıçın ya- bo1ük numarası vardır. mürekkeptir. llarbin ba,Jtahgıcında ~ 

1J . ~ •' _ _ ~ !J h bulunan şimal devletlerine teklifte l)u- • pılac:ık bırşey varsa 0 da - Ottava anlq- Hele cephane depolaruıı Italyanl.a.r ls- böyle idi. Fakat .sonra bir çok r.ayiat Ye-

La,· zki ye ye şiJö: .. ı "" . · maslyle tesbit ~len tarife sisteminden panyollara ull ibırakmar.lar1 çünkü rilm~ ve eksikler, .kurası.çıkan ne'.fer-
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ilJ.SO 16.. kaçakçı/ığı ' U:~;~~E HAB~ tLTlHAKIN~ ;:;ı::~r~~::~i:~~~~~~::'u~~ kendilerine itimatları yoktur. lerle doldurulmuştur. 
13.25 Berot - Lübruından U:r.kiye mınta- TANIYAMAZ Tayyarecilikte de öyledir. Alınan pi· Eğer bunlar, kasabalarda, şehhiet'de 11

• ' · · lat ta bundan gelip çılanaktadır. lotlarından bir k.ımıı [spanyol tayyare- oturur, ltAtip sınıfından 1rlm.Ee1ene Fa· 
13.75 l6. kasındaki Alevilere silB.h kaçırıldığını Garp devletleri ifadesiyle evv 1 ~- BüYOK MOŞKULAT 

1 
ıcs· 

1 
d v h ld Ital la . :k 

1 
__ , R-'- turlu 

haber alan Lübnan jandannası, yolları de lngilterenin men.uubahs o1dµgunıı • I ·ı· Am rikan ti t 1-~ası erine ta ım o un ugu a e yan4 ngist, öy ü İ:;eıer ~et o • 5
·
75 

1'. -'-· bir kontro1 altına almıs ve bir oto- \ E" 1 l Londra qgı ız - e care an~.. lar, yalnız kendi tayyareleriy1e uçarlar, Reketler 80 bin kipdir. Bunlanıa OD 
11.25 13.iO ısu..ı. herkes anlıyabi ir. .ger ta ya 1 da d bil ilk .. ""küll in ().. I 1 ...:L. ' ,_, _ _3_ L--L , __ .lan ı.._....ı... ; • .:-k 

mobilde yaptığı araşl.ırmada muhtelif .. 1 yo un uran Y mu:iu er Italy.an tnyyaresi, ta yan .,~tu.. .eıW:w:n yü~ Olllil ı:uuve .or-.. 
10. 13. 7S ile görüşmelerinde muayyen bazı ~u.sa-ı nüne geçmek kabil değildir. Çünkü In.- 1talyan tayyarelerinin bulunduğu tay- edaler. Daha küçük olanlan da harp 
15 .E_A 1"- "O sistemlerde sekiz mu7.er ile külliyetli nahal rda b 1 ba dı r~c~ 

·- .J .. ı ı a u unmuş 0 iY • giltere imparatorluk içı"n tesbit edilen yare meydanları yalnız. 1ta}yaıılaruı ku- için haurlanır. 
ll miktarda cephane ele geçirmiştir. ftı..~~· ü - dekl hakkı ' 

13. · Italyanın H~ıstan z.enn tarife sistemini mühim bir surette gev- mandası altmdadır. Bunların sübayları, Falangistler -45 büı ~di.rler •e bu 
ı_. 11.A ı_. 50 Bunlınn Lübnandan satın alıİıa.rak. hilk · · · d Lakin IngiltCJ:'e-

'Lill'W ... • ümranı. s.ını tanll' 1
•• _ • şetmeye ve dominyonlariyle olan alaka- yar sübayları, erbqları civar köylerde mikdarm :rü~de onu sönüllüdür. Geri-

11.. 17 Lhkiye Ale\•ilerine götürülmekte oldu- · ır.ı..: tt h fili H-h..~stanın 
• nın sa cı.ruye •r me a ...,'7' • sını %erre kadar zaafa dUiünneye raı.ı otu-lar, bunt.rı her ...ün oetirmek, gö- ye kalanlar mecburi hiı:met ~k 

15 15 CUv anlacılm• .. tır. J'andumanın yaptığı h l..1---3- ltalya ıle •w• .. - ... 
• • 'S ~ zaptının tanınması •~ olamaz. Böyle olmakla beraber her hangi türmek içiıı muntauu:n bir C1tornobil ser- iir.ere gelirl~. 

tillilı:ata aöre bundan baıh birçok açıktan açığa müz.akettlere gi~~ye bir uzlaşma çareler'i bulunacaktır. Maa- visi vardır. Yür. elli bin kifilik niumiy~ oıdusu-
kamyonlarda Lübnandan Uz.lciye~e kül- cesaret edememektedir.Böyle bir ~uza- mafih bu ticaret mukavelesinin beyne1- Bunlar er.ken kalk:mazlar. Uyanma nu da yukarıki rakkamlara illve edeceE 
Hyetli silah kaçırıldığı tesbit olunm~- k · · v I ·ıt · muteca- ' 

h ereye gınşmege, ngı eremn milel iktisadi vaziyete her hangi bir mü- ;saatleri y-.:ıı seki:r:dir. Otomobiller, ön- olursan~ o zaman lspanyol UileriAin .tur.Yakalanan silihJarla kaçakçılarına - ltif · ünd olını ~ 
8.SO kemeye verilmiş ve bu kaçakçılığın ö- vi~; .. s;::;,e um:U~:n~:'ıeı ol: him tesir :yapamıya~ı bedihidir. Baı ce erbqları, sonra maJdı:üstleri, sonra güvendikleri yanm milycxıluk ordu 

S.SO nüne ıeçmelc üz.ere ıidc!edi tedbirler yanktad ız e göstermekte bulun&n yeni iktisadi buh- sübayları alıp götilrilr. öjleyin y~eğe meydana çılcm.ıt olur. 
ma ır. "k · dl lib r · · i gelirler, ikide dönerler ve ~tada işleri -IDvardıı1v 

Çekırdeblt füüm orta fiatleri : 
alınmıştır. HOLANDA _ lNGlLlZ ANLAŞMASI{ ~an cı .tısa . era ~znı• proıesın n rea-

Bu sebepten ortaya Halan.ela hüküıneti ı lız~ edıl~uesıne ve ticaret harbın~ ;;:- biter. Ta bit eecelerl nöbetçi olanlar ka- • ••·••·•••• •

1 
... L .. ·····A· · · ·· ·· ·N·· · · · ............. ··• 

lolo. T 12.50 
No. a 13.25 
ko. t 13.75 
~o. 10 15.ZS 
:No. 1l 11.25 
ko. 12 Kal yok 

ZAHiRE 
19~0 Çuval Buğday 

20 ton 
5.75 6.llS 

B h U sürülmektedir. MalQm oldu-u ~re Ho- :şet~esıne asla yardım et~cme t.. . • Jır. Dr • e Cet Z g .. . le Faşıst devletler, tam manasıyle müfrit lspanyada ne kadar İtalyan vardır ? 
1 landa hükilmeti Ingilte~ hükumetiY 1 ikf d' 1" . 1 ·ktis dt Benim tahm..inime göre ytiz; yirmi bin ki-

lbazı mukaveleler aktetmiş bulunmaktiı- •· ısa tlı nasrl dyona ızm e~rı 0 
kanl 

1
di ~. 

ÇOCUh hastalıkları "ltere "ıyase e n en vazgeçmıyece er r. ~- şi.. Bunlar dört mUst&kll tümen.e aynl-
d.ır. Bu mu1'aveleler mucibince Ingı te :ı...__ ,_ t hi ki 1 -ı· Amer.:ı.· -·~1---3·-. Bwı-3.:::... bıu::ka bir de cSiyah . ··tke--1 vu aeuep en ç mse ngı ız - - ~ıuuıc U4Ll -,-

mü f ehas&IS I Holandanın Hindistan civan~d.akı u kan ~birliğinin iktisadi pre.spektifine h!r o~1aD :Wmli bl.r ~önüllüler t~~i vadorl- Akdeniz Gemi itleri Türk Ano-
Hastalarmı her gi.lıı saat 11.30 lerini himayeyi tekeffül etmıştir. hangi bir iimit bağlamamaktadır. dır ki bunun zayıatı Iııpanyouana - nim Şirketi scneHk adi heyeti 

dan 1 e kadar Beyler aokağında Ingiliz emperyaliuninin Holaııdanın Amerika lie iJbirliği yapmak yolunda duı:ıınqtur. Bu i~ar~ plilHi tümeni- umumiye içtimaı 15 Şubat 1938 

RUZNAME 

Ahenk matbaası yanındaki hususi Hindistan civarındaki ülkelerini bu ika- lngilteredekl temayüllerin <mesut yal- Din yilzde otuzu ~mdı Ispanyoldur. ıah günü ıaat 10 da tirketin mer· 
dar büyilk bir ihtimamla himaye etmek- 1 k ·· ALMANLAR 1 vagon •rna 4.25 muayenehane.!inde kabul eder. · il :nız ık. ın bir daha dönmeme uıere ma- kezi olan lzmirde Atatiirk cadde-

80 çuval ç-;;d'ar 4.815 Muayenehane Telefon No. 3990 te bulUJlrnasının sebebini anlamak g ç ziye karışmı~ bulundujundan ve Britan- Almanların vazlyeti bii.~ütün farkh- ıinde 148 Nu. h binada yapıla-
46() kental palamut 460. EV Telefon No. 2~1 birşcy değildir. Biltün mesele, bu ülke- ya imparatorluğu için mühim olan her dır. Bunlar, bir takin1 teknisyenler, pi- cakbr. içtimada hazır bulunmak 
371 balya pamuk ~25 33.50 , lerin Britanya hAkim.iyeti altında bulu- hangi bir harp ınlıasında evvelemirde lotlar, muallimler r:öndennişlerdir v~ isteyen hissedarların, hisse ıenel· 
~~==~==--~:~-==~~:::::::::::::~m~~~~~~m~~~~~~~~~H~~~~~b~arb~~~o~~~~~~~ma~~~U~~b~ 
• de bulunmasıdır. loıilterenin Holanaa na mevküni müdafaaya muktedir olamı- mıştJr. ispanya harplerinden hiç biri- hafta evveline· kadar •İr'ket mer-

(Arti) 
En kibar ve kıymetli 

lllobilyaları her cinı 
tahtayı boyamak için 
~~ ~uda veya alkol· 

e erımek üzere Al 4 

~anyanın Barmen teh 
rındeki en büyük bo
Y_a fabrikasından ge
lırtın .. d .. ege muvaffak ol-
uıuınuz ART/ mar

kalı boyaları 9 EY LOL 
La.harat deposunda \"e 
diier baharatçı ve bo
Ya cı lar da ara yı nız. 
lienı çok karlı 'hem de 
:--~~c~t boyaların en 

1Yı•ıdır. Her cinı gom-
aJc:, untrak :pomza v b , 
e enzeri marangoz 

An elin Boyaları 

levazı t d d • ' illa ını a eoomuzda bulacakımı.z... 

ülkelerini himaye hususunda göstermek- yacağından neşet ettiği ıüphesizdir. Çün- sine hiç bir Alman askerinin iştirak et- kezine veya bir bankaya tevdi 
te bulund\.1iu bu himıetine mukabil Ho- kil Amerikan filosiyle işbirliği - Ingilte- medit<i söylenebilir. Fakat burilarm as- ederek mukabilinde duhuliye kar
landa da tasavvur olunan Inglliz - Ital- re~ 'karşı Japon tccavUWne yapılacak keri harbe hazırlamak husu.c;unda oy- tı almalan lazımdır. 
yan müzakerelerinde bir mutavassıt ro- mliessir mukabele için :ı:aruri bir şarl- nadtkları rol büyülctür. Müzakere edilecek maddeler 
lilnü ifa etmektedir. tır. Bütün telsiz irsal işleri Alınanlarm afaiıda gösterHmittir: 
ISSKANDlNA VYA VE INGILTERE 1ŞB1RLlCil TEMAYÜLLERi kontrolü altındadır. Kullanılan bütün 1 - idare meclisi nponı ve mü-

_, k t Ingiltere ile ıpl..frliği yapmak yolunda- malı.eme ve nıiitahassıslar Almandır.. rakı"p "'aporunun okunma•ı lngilterenin Skandinavya menue e - i1U " 0 

d ki temayüller ise, harbı körlikleyicilerin Tayyare ve tank dafi toplan <la tama- 2 _ Bı"la-nço, karü•arar hesabı leri üzerinde oldukça bir nüfuzu var ır. .... 
teşkil ettikleri üç taraflı bloku neticesin- miyle Almanların elindedir. ;ıe mevcudat defterinin tetkik ve 

Ingiltere bu nüfuz.unu idame ettirmek 1 k d ord 'b 

1 

de Amerika için doğan açık tehi ·e en Asil unun iitün gem; sübay ve tasdiki ile idare mecliıi aı:atarı-
için son seneler zarfında faşist Alman~.·a •"' ld k hu ··b ı Alm lliml 

neşet etmektedir. Hatı.a o u ça meş r yar su ay annı an mua er ye- nın ibraıst. 
ile mücadele edegelmektedir. Maamafıh 

Amerikan dış siyaseti adamları, Britan- tiştirlr. 3 - İdare meclisi azalarının in-
Londranın Italya ili! yakınlığı elde et- ya imparatorluğunun _ Amerika için bi· Bunlar, her iki ayda bir, başlarında tilıabı ile hakkı huzurlarının t • 
mek için Skandinavya memleketlerini rinci müdafaa hattı olduğu hakkında blr Alman muallimleri olduğu halde teftiş- yini, a 
bir alet ittihaz edişi fevkalade bir zeka U!z bile ileri sUrmı-ktedirlcr. ]er verirler. Kaç Alman vardır? .Aşağı 4 _ Mürakip intihabı ve ·· 

1 eseri sayılamaz. Ingiliz _Amerikan işbirliği, ancak kol- yukarı 20 bin kişi .. Bu Almanlar, bütün tinin tayini, ucre--
Bütün bu Londra - Amsterdam. kom- lektif emniyet ve dünyanın her kısmın- memlekete ynyılmıştır. 5 Mccl;·ı· ı"d • 1 

an1 T - ... are aza annın 
binezonu, Ingilterenin Roma ile ~- da sulhu yaşatma karuılından cereyan lNGILTZLER - F'RM"SIZLAR ~irketle ticari muamelede buluna. 
makta istical gösterdiğine dalr bir delil- ettiği ve bu işbirliğinden mütecavizlere ~ lspanya ordusunda bir mikdar bilmeai ve ayni neviden muamelei 
dir.> bir sürü mU.Saınahalarda bulunmak yo- .tngiliZ de vardır. 2000 Fransız da Frıın- ticariye va--Lilmesi h d 

INGIL'n!:RE-AMERIKA !undaki lzıgı1iz taktiği ihraç edildiii tak- konun tarafında bulunuyor. me un k ı" f.HU" US&ı&Un a 
z ı ınması, 

Aynı guetede «1ngili% - Ainerlkan dirde sulh için bir fayda bahşedebilir.• Bir çok eski Fransız askerleri yaban-
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SIEMINS • 

ELEKTRiK 
MOTORLERI 
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Sanayide Siemens Motör ve 
malzemesini kullanan rahat eder 

M. TEVFiK 
BAYKENT 

METALLUM 
lambaları deposu 
Pettemalcılar 77 /79 

Telefon : 3332 

--~ .................... ~5 .. llSlmlc~~ 
iLAN 

1ZM1R SULH HUKUK MAH
KEMEStNDEN : 
Hililiahmer cemiyeti ile ölü Rü~- · 

/ 

• 

Osram ID lambasını kullanınız. 
U<'uz bir ışık temin eder. 

iyi ışık 
Söglam iş 

. tü kansı Zeynep ve oğlu Tevfik ve 
kızı Seniye ve Fatma Afeviyyenin 
taYian ve iuen mutasarrıf bulun
dukları Bumovanın Kürt Ömere ve 

· Kars okulu sokakları araımda kain 
ve 23 numarada mukayyet iki katlı 
yedi odalı ve üç evlek mikdannda 
bahçeli ve havuzu muhtevi ve 1500 

OSR ·m 
Dekalüınen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

lira muhammen kıymetli evin mah
kemece verilen izalei ,uyu kararına 

o:;:.,. -. •#; • .. - ~ _., : .. • • ' - ..... , - - - • •• • • • .. • 1 - • •• -

istinaden 18-2-938 tarihine müst> dif 
cuma günü S:?at 15 te Izmir sulh hu
kuk mahkemesi salonunc1a satın ya
pılacaktır. Bu arttırmada tahmin r. 
olunan bedelin yüzde yetmiş beşi 
nisbetinde bedel verildiği suretle 
müıterisine ihalesi yapılacak aksi 
takdirde sahş on bcı gün daha uza-

öKSORENLERE VE 
Gö CUS NEZLE.LERtNE 

rDt/7/,///77J77..7L/7/7/X/Y/..7J"' 

Göz · ei~mi ~ 
.. 

tıwak ikinci arttırması 7 mart 938 N MJTAT QREL 
pazartesi günü saat on be§le yine ~ 
dairemizde yapılacaktır. Gavri men- Adres - Beyler Numan ı.ade ~ 
kul üzerinde hak talebinde bulunan- N ı1okağı Ahenk matbaası yanın- ~ 
lar ellerindeki resmi vesaiklerle bir- ~ da. Numara: 23 . ~ 
likte yirmi gün içinde dairemize mü- Muayene sne.tlen : 10--12, 

t tm ı · lA d Ak· h ı 15,30 - 17. Telefon: 3434 racan e e erı azım ır. sı a • ~///.'l &:ı:Z,'7YZXZl'.7.77/..xY7r/YZTLZJ 
de haklarında tapu sicili malum o!- tZMtR BELEDlYES!NDEN : .J 

madıkca payla§madan hariç kala- 1 - Jandarmn teşkilatı ve vazife 
caklardır. 

S rtn 
. 

28111938 
.h. d nizamnamesinin mer'iyle konulma-

a ame tarı. ın en l • 56ı2 ı /1 , . ' • .. ., . • • 1 sma cımr 77 num~r.ı ve 24 2 
ıhbııren her k~sın gore~~tmcsı ıçın 

1

937 neşir tarihli kararname. 
e.çıkta ve gayrı menkulun evsafı da 2 _ Bazı m~den hu:-dalarmın dı
§Mtnamede yazılıdır. Müzayedeye §arı çıkarılmasının yasak edilmesi ve 
İ§tİrak etmek istiyenler · kıymeti satın alınması ha'd~mdalci 3284 nu
muhammenenin yüzde yedi buçuğu maralı ve 25/12/937 nesir tarihli 
nisbetinde pey akçesi veya milli bir kanun. · 
banka teminatı ibraz etmeleri lazım- 3 -. · Gümrük tarif esi kanununun 
dır. Gayri menkulün vergi ve sair değiıtirilmesine dair 3283 numaralı 
kanuni mükellefleri satıcıya, yüzde ve 25/12/937 neşir tarihli kanun. 
iki buçuk delliliye ve ferağ harçları Herkesçe okunmak üzere bcledi-
alıcıya ait olun ihale bedeli defaten ye ilin tahtasına asılmııtır. 
ve peşinen verilecektir. ihaleyi mü- 141 (90) 
teakip müşteri ihale bedelini verme- - Şehir meclisi şubat toplantıla-
diği veya veremedi~i takdirde gay- rına 1 /2/938 ıalı günü başlanaca
ri menkul tekrar on beş gün müddet- ğından nşağıda. yazılı ruznamede 
le arttırmaya konuluo talibine iha- gösterilen işleri müzakere etmek 
lesi yapılacak arada tahakkuk ede- üzere sayın aznmn o gün saat 16.30 
cek ihale farb hiç bir hükme hacet da belediyeye gelme eri rica 0

1
• :lur. 

kalmaksızın vecibesini ifa etmiyen RUZNAME : 
müşteriden tahsil olunacaktır. Daha 1 - Geçmiş zabıt hüla.ı;~sı 
fazla malumat almak istiyenler mah- 2 - Encümenlerdeki işler. 
kemenin 937 /329 savıh dosyasına 3 - Riyaset makamından yenı
müracaat etmeieri lüzumu ilan olu-, den verilecek işler. 
nur. 145 (93) 147 (91) --

KATRAN HAKKI EKREM 

EG KSI 
TELEFON No. 3·270 

Muvaffakıyetimi temin eden sayın mü,terilerime bir fÜkran 
olmak üzere mevcut otomobillcrime ilaveten bu sene Paris Bey
nelmilel Otomobil SerP,isinde birinciliği kazanan KREYSLER 
YP. PILEYMUT markanın 1938 modellerinden 7 tanesini daha 
ilave ettiğimi bildirmekle kesbi ~eref eylerim. 

Mezkur marka modelleri eskilere nazaran daha konforlu, 
sarsıntılara kar~ı hususi tertibatı havi olması müıterilerimi 
memnun edeceiine eminim. ' 

Her zaman olduğu gibi 3270 numaraya gece ve gündüz tele
fonla emirlerinize amade olduğumu arzederim. 

Otomobillerim son derece lüks olmakla beraber fiatlerimiz 
her yerden ehvendir. 

EGE TAKSi 
OTOMOBiLLERi ve OTOBVSLERI 

lnönü Caddeıi No. 12 
NECMEDDIN AKANBEL 

• 

Denizbank lzmir liman işletmesinden Ji 

l<P=~ 

Karşıyaka Alaybeyinde tersanemizde bulunan yedi mavna, 9 
tal, 20 salapurya, iki sandalın alıcısı tarafından bozdurulmak ve 
bozulan ankazı tarttırılarak tesellüm etmek tartiyle ankazınm 
beher kilosu arttırmaya konulmuştur. Arttırma ikinci kanunun 
on yedinci pazartesi günü saat on beşte Denizbank lzmir Liman 
İşletmesinde yapılacaktır. İsteklilerin muayyen olan günde 50 
lira teminat akçesiyle müracaat eylemeleri ilan olunur. 

! 1·-15- 89 (52) 

iLAN 
il dain1i encümeninden: 
ödemit kuvvetli ilk okulunun ikmali inşaatı (1390) lira (97) 

lmru~Juk ke~fi gereğince 15 gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulduğundan isteklilerin 24SO sayılı yasanın hükümlerine göre 
hazırlayacakları teminatları ve müteahhitlik belgesi ile birlikte 
27 ikinci Kanun 938 Perşembe günü saat 11 de il daimi encüme-
nine ba~vurmaları. 100 (86) 

··~te;iıllıı::aml ....................... 1111! ........ ., ........ !&I ...... ... 

iLAN 
il daimi encümeninden: 
ödcmit Emmi oilu okulunun ikmali intaatı ( 4769) lira (94) 

kurut bedelle 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan 
İsteklilerin 2490 sayılı yasanın hükümlerine göre hazırlayacak
ları teminatları ve müteahhitlik belıesi ile birlikte 27 ikinci Ka
nun 938 pertembe günü saat 11 de il daimi encümenine hatvur-
maları. 99 (87) 

Daim on 

No. 9260 No. 9360 
DAIMON markalı bu fenerler iki ve üç pillidir. iki yüz elli ve 

üç yüz metre mesafeyi tamamen aydınlatır. Ayarlıdır. · · 
Bu fener ucuz olması itibariyle çok satılmakta ve takdir edil

mekedir. Geceyi adeta gündüz yapan bu fenerlerden çok istifa. 
deler yapılmaktadır. 

Bu fenerlerle canlı bir. mahlaku "diri diri tutmak mümlrlndör. 
Çünkü :ziyasi aö:adeld ha..ayı kabl&fbrır, ~yıiye ederiz. 

.. .. 
16 SON :KANUN CUMAR~l J8 

Jzmir Gazi bulvarında Sağlık evi 

HUSUSi HASTANE 
Operatör Milat Ba

ran tarafından yeni
den İnJ8 ve tesis edi
len bu hastane bmir 
ve civannm büyük 
bir ihtiyacını karııla

mqhr. En modern 
konforu haiz ve en 
mükemmel fenni teç
bizab haizdir. Hasta
ların temizlik., istira
hat ve ibtimamlanna 
aon derece dikkat ve 
itina edilmektedir. 

Kabul feraiti fev
kalade ehvendir. Gece ıündü.z daimi doktoru bulunan müessese, müracaat 

edecekleri her an kabul eder vıe hastalar diledikleri hekimler tarafmdan teda
vi ettirilmektedirler • 
.............................. __ lllliı ______ •• 

Bayanın hakkı var 

RADYOLIN 
Ditleri ve dif etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatmak ve uzun 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik di• macunudur. 

Sabah öğle ve akfam her yemekten sonra günde 3 dela 
di,lerinizi lırçalayınız. 

lzmir Deftarlığından: 
Satıt Nu. 

1164 Retadye Oçkuyular fOıeıi üzerinde 430,431 Nu.lı 
331,50 metre murabbaı arsa 

1165 Re.adiye Oçkuyular Urla Şosesi üzerinde 428 

Lira K. 

248 25 

Nu. lı 73,80 M.M. arsa 55 35 
1166 Retadiye Oçkuyular mevkiinde 30 taj Nu. h ev 40 00 
1167 Reşadiye Oçkuyular fOSesi üzerinde 426 Nu. lı 

194, 75 M.M. arsa 
1168 Reşadiye Oçkuyular mevkiinde 28 taj Nu. lı 288 

M.M. arsa 
1173 Kahramanlar Sepetçi S. 63/1 taj Nu. lı 67,20 

M.M. arsa 
1174 Kahramanlar Sepetçi S. 63 taj Nu. lı 79,10 

M.M. arsa 
1175 Kahramanlar Sepetçi S. 63/2 taj Nu. lı 144,20 

M.M. arsa 
1183 Kar4ıyaka Bahariye Yeni S. 5/1 taj Nu. lı 253,80 

M.M. arsa 
1184 Karfıyaka Alaybey Şimendifer C. 81 taj Nu. lı 

146 06 

S8 00 

16 80 

19 78• 

36 05 

63 ()() 

82 M.M. arsa 65 60 
1187 3 üncü Karataf Adalet S. 17 Nu.lı 217,50 M.M. arsa 65 25 
1189 Salhane Yeni Turan S. 16 kapı Nu. h 84 M.M. 

arsanın 5 de 2 hiısesi 
1244 Tepecik Kağıthane C. 178 taj Nu. lı dükkan 
1245 Güzelyalı Ferah S. 24 taj Nu. lı ev 
1246 Buca Yukarı M. Zafer C. 7 Nu. lı dükkan 
1247 Göztepe Şahin S. 27 taj Nu. lı 86,25 M.M. arsa 
1248 Buca Yukarı M. Zafer C. 5 Nu. lı dükkan 
1249 Tepecik Kızılçullu Buca C. Hamam S. 21 taj 

Nu. lı 113,25 M.M. arsa 
1237 2 nci Süleymaniye Mısırlı S. 131 taj Nu. lı ev · 

6 72 
215 ()() 
200 00 
125 00 
45 ()() 

125 00 

136 00 

ve arsa 125 00 
1241 2 nci Karantina Yeni Turan sokak 71 taj Nu. lı ev 50 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 15 gün müddetle açık 

arttırmaya konulmu,tur. İhalesi 27 /1/938 tarihinde Per,embe 
günü aaat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müra-
caatleri. 15-20 122 (88) 

Istanbul sıhhi müesseseler artırma 
ve eksiltme komisyonundan: . 

Eksiltmeye konulan i§: Şişli çocuk baslô\ncsindc yapılacak kalorifer t~isatı. 

K~ıif bedeli: 16923 lira 94 kuruş 
Muva1'kat garanti : 1270 Jira 
lstanbul Şi§li çocuk hn!!tancsinin kalorifer tc.-.i~atı kapalı 2arfln eksiltmeye: 

konulmuştur. 

1 - Eksiltme 2/ 2/ 938 Çarşamba KÜnÜ saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat 
ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında kumlu komisyon tarafından yap• 
lacaktır. 

2 - Mukavele, elc.tiltınc bayındırlık i~ler1 Kenel. hufü~i ve fenni şart na• 
meleri, proje ve keıif hulaaaıiyle buna müteferri diğe; evrak 85 kuruı muk11.
bilinde komiıyondan alınabilir. 

3 - lıtekliler cart !!eneye ait ticaret oduı vesikasiyle 2490 '!ayılı kanun
da yazılı belıcler ve bu iıe benzer 10.000 liralık it yaptıklarına dair Nafıa 
vekiletindcn alıntı oldukları mütuhhitlik veııikalriylc birlikte 111uvnkkat ııa· 

ranti makbuz veya banka melttuplannı havi teklif zarflarını ihale ıaatindcn 
bir nat evnlinc k.aclar komisyona vermeleri. 173 

15~20~24~29 1•~ (92) 
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TURAN rabrikalan mamu!lbdır. Aynı zamanda 1 uran 
tuyaJet aabanlarını, traı ıabunu ve kremi ile gOıellik krem· 
lerini luıllannuı. H•r yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa· 
bflar için lmılrde Guf Bulvarında 25 numarada umum acen· 
lelik Nef'l Akyaıalı ye J. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

Poeta Kut. ••• Telefon :a••& 

KREM BALSAMIN 

. \ ... 
~ ~ 

Kumral, sarııın, e.mer her tene tevatuk eden yegine ııbhi 
kremlerdir. Cildi beıler, çil, leke ve sivilceleri kimilen izale 
eter. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
11 hı gllzeUik kremleridir. 

Krem Bataamin d6rt tekilde takdim edilir: 
l - Krem Balsamin yağlı gece için peobe renkli 
~ - Krem Balaamio yağsız gündüz için beyaz renkli 

- Krem balaamin acı badem gece için penbe renkli 
- Krem Balıamin acı badem gilndilz için beyaz renkli 

lnsriliz Kanzuk eczanesi Beyoilu latanba.l 
A 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

Mi ELE 
Krema makinalan geldi 

Bu makinalar dünyanın her yerin· 
de ıütçülük ileminde büyük töh· 

• ret kazanmıt ve en verimli maki· 
~ ne olarak taninmıttar. 

Son ıiıtem yeni modellerimiıır: 
· Ay gelmiftİI'. · 
\tıt NI F ABRJKANIN: IDnir amum .afif del'Mtf: 
P.fı LE BiSiKLETLERi M. D. TIMUR ye A.. KAUKI 

ELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvan Nu. 17 Telgraf: 
Mıt RI. · · KAUKI .. IZMlR) 
· LE ELEKTRiK SOPORGE- Telefon 3858 

LERJ ... 

Fiatı her keseye elverifli' 
BüyOk raclyolartn evsaf' 

· ve kudretinae 
Lüks e6ateriflj. , 

bir radyo 

n. .... 
Olivi Ve Şüre. 

LıMITET 

Vapur acentası 
BİRiNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

ALGERIAN vapuru 20 son kanunda 
gelip Londra, Hull ve Anversten yük 

I
DEUTSCHE LEVAN· 

TE-LINIE 
G. m. b. H. . 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEV ANTE • LINIE 

HAMBURG, A. G. 
ATLAS LEV ANTE - LINIE, A.G. 

BREMEN 
çıkaracalc ve ayni zamanda Londra ve ERNST L. M. RUSS vapuru 5 ikin· 
Hull için yük alacaktır. 
~oN vapuru a-'Jl_ d el kanunda bekleniyor. Rotterdam, Ham 
~ son A.1U1Un 10nun a • • 

ve ıubat ipUduında gelip L<>ndra içhı burg ve Bremen ıçin yUk alacaktır. 
yUk alacaktır. KONYA vapuru 19 ikinci kanunda 

POLO vapuru §Ubat ortasında Lond- bekleniyor. Rotter<iam, Hamburg vı 
ra, Hull ve Anvemten gelip yük çıkara- Brcmen için yük alacaktır. 

O 
cak ve ayni zamanda Londra ve Hull AMERICAN EXPORT LlNF.S c n RJi -~ için yük alacaktır. The Export Stcamship CorporaUon ., r, l ~ LlVERPOOL HATI'l EXECUTIVE ~apunı 12 lkinci kanun-

' ~8 MODELİ. . .- MARDlNlAN VAPURU şubat iptida- da bekleniyor Nevyork için yUk alacak· 
sında Liverpool ve Svanseadan gelip tır. 

SATJŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyük Karıliçalı Han) 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: Am Güler 
SöKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi Faiz 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende ıuretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde sahlmaktad1r. 
Adreı : Keıtane pazarı Bardakçılar ıokak numara 12 

F. PERPINYAN Telefon : 3937 · 

~··············~;·~·~-~~····~~·i;·~~~~;·············~ 
. . . . . . 
: Norveçyanın haliı Morina balıkyağıdar. iki E 

defa ıiizülmüttür 
ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

~ Sıhhat eczanesi 
• • ! ....,... S•l•sioilu Hw ~...,._...&mir : . . .••••••...•.•..........•.........•........••.....•...........•........ : 

BRISTOL 
Beyoğlu oda 

u:;: 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin en eıki oteleiıi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idareaiyle bütün Ege 
halkına kendiıini ıevdirmittir. 

Otellerinde miıafir kalanlar. kendi evlerindeki rahab bu. 
lurlar. 

Birçok huıuaiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur 
latanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluı~Iar. 

• • ES • 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üş.ütür ! 

daha 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soiuk alıanlıimm fena akıbetler doiurmaama 
mani olmakla beraber bütün 11tıraplan da dindirir. 

lca6uula ~Wule 3 hH oluuıbilir 

yük çıkaracak ve ayni zamanda Liver
pool ve Glasgov için yük alacaktır 

STE ROYALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
LFSBIAN vapuru şubat ortasında Li

verpool ve Svanseadan gelip yilk çıka- TISZA motörü 11 ikinci Ununda 
racak ve ayni zamanda Liverpool için bekleniyor. Port - Sait ve Iskenderlyt 
yUk alacaktır. limanlarına yük alacakttr. 

DEUTSCHE LEVANTE _ LIN!E SERViCE .MARITIME ROUMAIN 

lLSE L. M. RUSS vapuru 31 son kA- BUCARFSI' 
nunda Hamburgdan geli .. k k - DUROSTOR vapuru 16 birinci Jc&. 
caktır. P yu çı ara nunda Köstence Jçln hareket edecektir, 

Tarih ve navlunlardald değişiklikler- DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJll 
den acenta mesuliyet kabul etmez. OSLO ı 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

BAGHDAD motörü 14 ikinci kAnun• 
da bekleniyor. Dieppe ve Norveç umUnt 
limanlarına yCik alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

NORBURG vapuru 10 ikinci klnu~ 
ROY AL NEERLANDES 938 de bekleniyor. Anvers ( Do~ru -

KUMPANYASI • Hamburg ve Bremen için yük alacak~ 
SATURNUS vapuru limanımızda olup tır. , 

Rotterdam - Amsterdam ve Hamburg 
Umanları için yük almaktadır. Ilfuıdakl hareket tarihleriyle na~ 

OBERON vapuru 18 kanunusanide l~dakl değişikliklerden acenta me< 
L-'-' ---'- sulıyet kabul etmez. ı ue&.aellllteAte olup Burgas - Varna ve 
Köstence limanları için yük alır. Daha !azla tafsUAt almak lçln Blrln.1 

TRiTON vapuru 24 kanunusanide el Kordonda V. F. Henry Van Der z~ 
beklenmekte olup Rotlerdam _ Amster- ve Co. n. v. Vapur acentalığına mllra1 
dam ve Hamburg limanları için yük caat edilmesi rlca olunur. 
alacaktır. TELEFON No. 2007/2008 

SVENSKA ORIENT LIN1EN 
!SA vapuru 24 kAnunusanide beklen- nide limanunıza gelip Malta ve Marsi.11 

mekte olup Rotterdam, Gdynla, Danttlg ya limanlan lçin yUk ve yolcu kab~ 
Danlmarlc ve lsveç ve Baltık limanları eder. i 
için yük alacaktır. 11Andaki hareket tarihleriyle navl~ 

ZEGLUGA POIBKA lardakl değişlkliklerden acenta m~ 
LECHlSTAN motörü 13 kAnunusanl yet kabul etme-ı. 

tarihinde gelip Gdynia - Dantzig Umaa- Daha fazla tafsllM lçln Fratelli S~ 
lan Jçin yUk alacaktit. co vapur acentaJilına mWıaeaat ~ 

SERVJCE MARlT.lME ROUMAlN a rica Olunur. 
ALDA .TUL YA vapuru 25 kAnunusa- Telefon : 2663/4111/4221 

Grip ve Nezleye 
30 kurutla silahlanmak gerektir 

( Korizol Kemal ) 
Grip, nezle ve enfluenza gibi mikroplan aiız ve burunda 

yafayan haıtahklara kal'f& 

( Hilal eczanesi ) ve ( Korizol Kemal ) 

HiLAi. 
ECZANESi 
KORIZO~ 
KEMAL 

Bayan - Kız o fİ~ (Korl:ıol Kemal) mit 
.Kız - Bilmem iizerinJe (Hilal Ecuıne•İ) yazıyor (Ke.nal K4 

mıl) yazıyor •. Evet evet (Korizol Kemal) Je yazıyor ••• 

IZMiR 
Pamuk Mensucatı Tür 

Şirketin1.~~!!~~ ,Ş.~!.~!:!!.rd.Q 
Yerll Pemuıunden Al, Tarr•re, Klpek...;. 

Dellrmen, Geyik va Leylek markalanaı bayi berneri 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupama •Jai tip 
menıucabna faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
Te-1 raf adresi: Bayrak lzmir 



- .. 

SA\~~A: 10 YENi ASIR -15 .SON K.AN_UN CUMARTESi ~ 

lı 

Fransada kabine buhranı çıktı .................... 
Şotanın komünistlere sert mukabelesi yüzünden kabine düşürüldü 

~ . 

Cümhurreisi temaslarına başladı. Halk cephesi parça-
lanmış gibidir. Hi · s ransada eyecan yandırdı 
Paris, 14 {ö.R) - Mali vaziyetin yeni bir kabine buh· 

ranına sebep olacağı hakkındaki tahminler tahakkuk etmiş 
ve Chautempa kabinesi mecliste sabah saat beşe kadar de
vam eden münakaşalar nezdinde ekseriyet kazanamıyarak 
düşmüotür. Buhran aııağıdaki §artlar dahilinde çıkmıştır: 

Ak§am başlıyan müzakere hükümet için müsoit bir vekil 
almıştı. Fakat ba~vekilin beyanatında ameleyi disipline ve 
nizama riayete davet eden ve Halk Cephesi ekseriyetinden 
bir kısmının hükümete kafi derecede ııadakat göstermeme
lerinden şıkayet eden fıkralar sosyalist vtı bilhassn ko.'llü
nütlerin gücüne gitmiş ve hunlar bu beyanatı pek soğuk 

k~~ıııiamışlnrdır. 
KOMONtsT P ARTISt REtstNtN SöZLERI 

Başvekilin nutkundan ııonra komünist partisinin mümes· 
sili 21öz alarak başvekilin halk cephesine sadakatsizlikle ba,. 
ka1annı ithama hakkı olmadığını, zira kendi izah ettiği pro· 
gramın halk cephesi programına uygun diişmediğini, komü
nistlerin bu gö~lere İştirak edemiyeceklerini bildirıniştir. 

Bununla beraber §Unu da ilave etmiştir ki komünistler hük5-
met aleyhinde ıey vermiyccekler, fakat lehinde de rey vere· 
miyecekleri için reye iştirak etmemeği etrcih edeceklerdir. 

Bnşyekil B. Chautemps komünist partisi namına verilen bu 
iznhnti asabiyet ve heyecanla kar§ılayarak sert bir cevap vcr
mİ§ ve komünistlerin verdikleri izahatin kendisini kaygılan· 
dırmadığını, bunların isterlerse kabine aleyhinde rey '\·ere· 
bileceklerini aöylemiştir. 

Bu mukabele üzerine ekseriyet saflarında bir tereddüt ha
sıl olmuştur. RadikaUer başvekili alkışlıyor, sosyalistler ne 
yapacaklarını pşırml§ vaziyette duruyor, komünistler ara
ıımda ise 8. Chautempsın ph~ına ltarşı husumctkar bağrış· 
malar yükseliyordu. Bu karışıklık arasında komünistlerin iza
hatına başvekilin verdiği asabi cevaptan ileri gelen vaziyet 
hakkında grupların görüşerek vaziyetlerini tayin edebilme· 
lcri için celse tatil edildi. 

CELSE AÇILDl~I ZAMAN 
Celse yeniden açıldığı zaman, sosyalistler de komünistler 

gibi itimat reyi esnasında müstenkif kalmağa karar vermiş
lerdi. Filhakika sosyalist partisinin parlamento grubu bu ma
hiyette bir karar suretini ittifakla tasvip etmişti. Bu karar 
suretinin bizzat parti reis ve başvekil vekili B. Leon Blum 
tarafından ihzar ve teklif edildiği temin edilmektedir. Ka
rar suretinde başvekilin ekseiryet grubunu teşkil eden par
-tiye karşı 11-ullnndığı sözlerle halk cephesi birliğini kırmış o!
duğuna, bu sebeple ııoııyalist nazırların ortık kabinede k l..ı-

mıyacakları ve dolayısiyle partinin hükümete itimot reyine 
iştirak etmiyeceği bildirilmekte idi. 

KABiNE ADEMi tTtMAT REY! iLE DOŞOROLDO 
Bu şerait dahilinde itimat reyi B. Chautemps lehinde bir 

netice verememi' ve B. Chautemps kabinenin istifa halinde 
olduğunu ııöyliycrek meclisten çekilmiştir. Bu sırada 21aat sa· 
bahın beşini geçiyordu. Saat 5.30 da B. Chnutemp8 Elize 
sarayına giderek Reisicümhura kabinenin i tifasını vermiştir. 
B. Chautemps Reisicümhurla üç çeyrek saat kn<lar görü~e
rek ııant 6 da ııaraydan çıkmıştır. Bu müddet zarfında H. 
Chautemps mecliste cereyan eden hadiseleri bütün teferruatı 
ile Rcisicümhura bildirmiştir. Elize 21arayındnn çıkarken mÜ3-
tafa başvekil gazetecilere buhranin sükunet ve medeni teS<I· 
nüt havası içinde süratle halledilebileceğini ümit ettiğini 
öylemi~tir. 

AY AN VE MEBUSAN REtSLERI ELIZEDE 
Reisicümhur B. Lebrun yeni kabinenin te~kili için hemen 

ist~arelerine ba~lamış ve sabah saat 1 O da sır:ıEiylc mcbusan 
meclisi reis! B. Herriot ile fıyan meclisi rcisi B. Jonen~yı 
kabul etmiştir. Reisicümhurun bu zatlardan birine yeni ka
bineyi t~kil vazifesini teklif edeceği zannediliyorsa da kn
bulleri şüphelidir. Şu takdirde yeni kabineyi teşkil vazifesi
nin radikal partisi tefi B. Daladier"ye veya bu parti lider· 
lerinden B. Albert Sarraut"ya verilmesi muhtemel görül~
yor. 

Puis gazeteleri hu sabah hususi tahılarla kabine huhra· 
mm bildirmişlerdir. Sağ cenah gazeteleri vaziyeti son der<·· 
cede vahim bir mahiyette gösteriyorlar. Bunlarn göre halk 
cephe21i parçalanmış bulunmaktadır ve buhranın halli için 
bu teşekküle mensup bir hükümete müracaat edilemez. Sol 
cenah gazeetleri İse daha mutedil görünerek yeni bir ıah
siyet etrafından halk cephesi partilerinin müşterek program 
esası dahilinde tekrar birleşmelerinin imkansız olmadığını 
yazıyorlar. Merkez gazeteleri de halk cephesinin kırıldığını 
mü§llhede etmekle beraber hunun daimi mi, yoksa ~uvakkat 

Fransız mebusan meclisi toplantı halinde 

mı olacağını soruşturuyorlar. mck istiyorlar ki Alman gazetelerinin fikrince böyle bir te· kümete yeni bir istikamet vermiş ve bunun halk cepheııi 
. En sol gn~ete~rin ba.zı1arı sosyalist ve komilnist partiler)- şehhüs Fransız hükümetini bolşevik hakimiyeti altına koya· hükümeti ufatına nihayet vermiştir. Parti huna binaen sos· 

nın tek partı halinde bırle~mcleri zaruretinden bahsetmekte- cnktır. yaJist nazıılcırın kabinede iş birliğine devam edemiyecekle-
dirler. Yeni kabinenin nasıl olacağı hakkındaki tahminler tsTIF ANIN SEBEBi rine karar vermiştir.> 
de muhteliftir. Sağ cenah gazeteleri bir merkez veya cüm: Pairs; 14 (ö.R) - B. Chautemps"ın istifasına sebep ııos- B. LEBRUN B. BLUMLA VE DALADIYE iLE GöROŞTU 
huriyet birliği kabinesi ihtimalinden bahsediyorlar. Bununla yalist partisinin sosyaJist nazırları hemen kabineden çekil· Paris, 14 ( öR) - Reisicümhur B. Lebrun' Ün yeni kabi· 
beraber böyle bir kabinenin tutunabilmesi pek §Ü helidir. meğe mecbur eden bir karar sureti kabul etmi' olmasıdır. neyi teşkil edecek zatı tayin için istişareleri devam ediyor. 

Çünkü. yeni hükümet ameleler tarafından ka:uı.nı~mış olnn 1 Bunda başvekilin komünist partisini hükümet aleyhinde rey l Reisicümh~r. ııaat 14.30 d~ sosya)i,t partisi reisi B. Blumu 
haklara rıayet etmez ve amele hareketinin inkişafına set kur- vermekte serbest bırakmak suretiyle halk cephesini bozmu' kabul etmıştır. B. Blum F.lıze sarayından çıkarken beyanat
mağa çalışırsa komünistlerin ona karşı çok şiddetli bir mu- olduğu kaydedilmiştir . .Sosyalist nazırlar hunun üzerine he· ı ta bulunmaktan İstinkaf etmiştir. Saat 15 te B. Daladier 
halef ette bulunacakları gizlenmemektedir. Şu takdirde ko-1 men B. Chautemps nezdine giderek istifa kararlarını bildir· Reisicümhur yanına girmiştir. Radikal-sosyalist partisi reisi 

münistlerle birçok sosyalistlerin ve umumi mesai konfede- mişlerdir. Bu vaziyet karşısında B. Chautemps hükümetin de bu mülakattan sonra bir şey söylememiştir. 
;a~y.onunu~. ~.eniş ve umumi grevler tahrik ederek sosyal tam olmıyan bir halde kaldığını ve bu sebeple mecliste iti· GRUPLARIN VAZiYETi 
ıhtılafları koruklemelerinden ve bu 21eheple sosyal nizam ve . . . . . ·ı .. k · t" · · b ki w "h Parlamento grupları henüz yeni vaziyet müvacehesinde .. k. . mat reyı ıçın gırışı en muza crenın ne ıcesın ı e emegc ı -
su unetın bozulmasından korkulmaktadır. tiyacı kalmadığını bildirmiş ve nazırlarla birlikte Elize snrc, 1 vaziyet almamışlardır. Bununla beraber halk cephesi milli 
ŞOT A.N KABiNEYi TEŞKJL TEKL1F1NI KABUL ETMEDl yına giderek kabinenin İstifasını vermiştir. komitesi mühim bir içtima yapmış ve cepheye dahil olan 

. :~rıs, 14. (ö.R) - B. Chautemps yeni kabineyi yine ken· istifadan sonra ııosyalist parti grubu tarafından şu karar partilerin delegeleri vaziyeti aralarında tetkik etmişlerdir. 
dısının t.~kıl etmesi hakkında Reisicümhur tarafından yapı- sureti neşredilmiııtir: cSosyalist partisi halk topluluğuna sa· I Dün ayan meclisi riyasetine yedinci defa olarak tayin edi· 
]a.n t~klıfı re.d.detmiııtir. Bunun üzerine B. Lebrun yeni ka· dakntini bir daha teyit ettikten sonra intihabat esnasında ı ]en B. Janeney söylediği nutukta vaziyette keder verici ala-
bmenın teşkılı ve buhranın hail" h kk d k" · · l · · · 1 1 ld v • 1 · b l 'l l · · d w • • 1 a ın a ı ıstışare erme tayın- edılmiş olan siyasete devam kararını gösterecek her met er o u~unu gız ememış ve eyne mı e vazıyetın e agır· 
devam eylemıştır. h ""k "" •· h A d ld w • d D h"ld 1 ı t w •• h d tt"kt h k t 1 b · u umete muza erete ama e o ugunu teyıt e er. a ı c j aıı ıgını mu~ e e e ı en sonra ru un uvve e ga e C!ı 

ALMANLARA GöRE cümhuriyelİn müdafaasına ve hariçte sulhun korunmasına hakkındaki inanın ~ayıflamaması icap ettiğini söylemiştir. 
Bcrlin, 14 (ö.R) - Alman gazeteleri B. Chautemps'ın lüzum mevcut olan böyle bir sırada partinin hareketi daima 1 B. Janeney bazı memleketlerde otarşik rejimlerin kabul 

istifasını derin bir alükn ile takip etmektedir. Alman gazete- milli menfaat kaygısından ilham alacaktır. Bununla beraber edilmesine rağmen Fransada cümhuriyet ve demokrasi bağ· 
lerinin fikrince B. Chautemps halk cephesine yeni bir istika- meclisin aon celsesinde bir taraftan komünistler ekseriyete lılığının lıer zamandan daha kuvvetli olduğunu temin etmiş 
met vermek istediği İçin buhran çıkmıştır. Fransız komünist- İ§tirak etmemek niyetini bildirdiklerinden, diğer taraftan baş· ve bunun kuvvetini azaltebilecek fütilaflardan sakmılma21ını 
leri hundan istifade ederek yine bir Blum kabinesine dön- vekil komünistlere serhestilerini iade ettiğinden bu hal hü- tavııiye eylemiotiı. 

Sosyalist partısının idare komitesi toplanmıştır. Vaziyeti 
etkik ederek partinin usulü olduğu üzere milli konseyi top• 
lamağa lüzum olup olmadığını tayin edecektir. 

BERLIN HAYRET ETMiYOR 
Paris, 14 ( ö.R) - «Paris-Soir» gazetesinin Beri in m\14 

habiri tarafından bildirildiğine göre Bcrlin mabafili Fransıa 
buhranına hayret etmiyorlar. Kabinenin mevkii son gıevler, 
sebebiyle sarsılmıştı ve bu netice mukadderdi. Alman siyasi 
mahafilinin kanaatine göre yeni Fransız kabinesi en sol ce .. 
nahtan uzaklaşarak merkezde Flandin partisine kadar uza .. 
yan bir ekseriyet arayacaktır. B. Chautemps" a halef olaralıi 
B. Al bert Sarraut veya B. Paul Reynaud" nun yeni kabineyi 
yapmaları ihtimalinden bahsedilmektedir. 

GAZETELERlN MOTALAASI 
:r-aıis, g (Ö.R) - Sabah saat dörtten sonra çıkan siyaş\ 

buhranı sabah gaıete]eri uzun uz:ıdıya tefsire imkan bula4 
mamışlardır Mnk&lcler sabah saat üçe kadar olan vaziyet~ 
makes olmaktadır. 

cPopulaire> <Sosyalist) yaz.ıyor : Vaziyet vahimdir. Di~ 
rektörümiiı. Brat.ke tarafından dün ifşa edilen vak'a, yani 
spekülatörlerin franga karşı ani hücumları mecliste dram;:: .. 
tik bir celseye sebep olmuştur. Başvekil B. Chautemps tara
fından akşam yapılan beyamıt ekseriyet ~aflarında derin bif. 
heyecan uyandırml§tır. \ 

Sosyalist partisinin grup rcisl Albert Ferrol müdahaled~ 
bulunarak başveki!den cümhuriyet düşmanlarının rejim "'l 
frang aleylündeki hareketlerini knt'i tedbirlerle ezmesin~ 
rica etmiştir. B . (.hautemps tarafından verilen cevaptan son~ 
ra grup vaziyeti müzakere için yeniden toplanmıştır. · 

.MüTHtŞ HEYECANLI BtR GüN 
cPeuple> (Sendikalist) şöyle diyor : Dünkü gün müthiş 

heyecanlı bir gii:ı olmuştur. Sabah Matignon konağındaki 
kabine içtiu,aiyle para meselesinin tazyiki a1tında bU§lamı~
tır. B. Bonnet franga karşı taarruz hareketine yeniden baş-1 

lıyan spekiıl3törler tarafından günlerden beri yapılan çal
kantıları kahine &rkndaşlarına bildirmi§tir. Buna nasıl kar-4 
şı konulalJilir? Maliye naı.ırı B. Bonnet'nin bu mesele üze• 
rinde az ç·,k şahsi bir görüşil vardı. Sosyal çalkantılarıl\ 
frangın vaziyetini sarstığı iddiası üzerinde israr ederek nai 
zır sosyal sulh lehinde amelelere amirane bir hitap yapılma• 
sını istiyordu. 

BlR TARAFLI GöRüŞE PROTESTO 
Bu bir tarcllı görüşe karşı sosyalist nazırlar arasından pro• 

testo1ar yükseldi. Dahiliye nazın B. Marks Dormoy asayi~ 
şin hiç bir suretle bozulm~ olmadığını ve esasen bütüıt, 
Fransada grev halinde olan amelelerin on bir binden iazl' 
olmadığını söyledi. Sosyalist arkadaşlarının vaziyeti ka:rşı~ 
smda B. Bonnet tornistan yapmnğn mecbur kald.J. üç buçuM 
~aat devam eden müzakerelerden sonra nazırlar parlamen• 
toyu ve memlekc·ti frangın müdafaası hususunda birleşme•' 
ğe davet etmek üze.re meclis kürsüsünden bir hitapta bulun-. 
ması için B Chautemps'a salfıhiyct verdiler. 
«Oeuvre~ (Radikal - .sosyalist) bu tarihi celse sonund'.\ 

kabinenin istifasına takaddüm eden hfıdise hakkında şu taf~ 
silatı veriyor : cSöz B . Chautmeps'a verilmişti. Başvekil ek 
seriyet saflarından geniş bir alkışla karşılandı. Bütçenin '0'8 

hazinenin son derecede sağlam vaziyetini, bunun şimdiki en· 
dişelere asla hak vermediğini anlnttığı zaman yine alkıştan-• 
dı. Hükümetin Jş ihtilaflarına slir'atle nihayet vermek az•~ 
mi hakkındaki Eözleri de ayni surette karşılandı. Fakat bu-:1 

mı takip eden cıim]e bir soğukluk hll$ule getirdi. Başvekil 
umumi hi1.met r.ıemurlannın serkeşliğine tahammül edile:. 
miyeceğindcn, ücretlerin (Amelenin) millete karşı vazüele• 
ri olduğundaı: ve ekseriyeti teşkil eden bazı grupların hü•' 
ıkümete karşı daha ziyade sadakatle hareketleri lüzumundan 
bahsediyordu. Bu cümleler sosyalist ve komünistler tarniın
dan soğuk bir sükOtla knrşılandı. BiJôkis şimdi sağ cenah 
mebusları başvekili elleri parçalanırcasına alkışlıyorlardı ...• 
Işte bu hava ıçinde<lir ki B. Camille Chautemps nutkunu bi· 
tirip itimat meselesini ileri sUrdil. Hlid.ise vahimdi. Sol ce· 
nah gruplan bedbin bir hava içinde grup toplantılarını ya~ 
tılar. Bundan rnnra partilerin mUmessilleri nasıl rey vere• 
ceklerini izaha başladılar. Komilnist partisi namına verilen t 
izahatı başvekilin Asabiyetle karşılaması yeni bir fırtına ko
pardı. Ve her taraftan ahvalin tetkiki için celsenin bir arn• 
lık tatili istendi. Bundan ötesi mahlm .... :D 

PARA HüRR1YETt VE SOSYAL SULH 
«Ere No•.ıvelle> (mutedil rad. Sosyalist) B. Chautemps'm 

lieyanatı hak.kında şu mütalaaları yürütüyor : c BaşvekH 
hükümetin ana prensipleri olarak para hürriyetini ve sosyal 
sulhu ileri sürdii ve meclisin bu prensipler üzerinde kşrar 
vermesini Medi. Maısele daha .sarih olarak tahlil edilemez
di. Şimdikl buhran bir para mesele.sidir. Baz.ıları kambiyo1 

ikontrolil suretiyle bunun diktatörvari halledilmesini istiyor) 
lnr. Hüktiınetin idaresini ve milletin mukadderatını ellerin·, 
de tutanlar ise bunu radde<lerek sosyal çalkantıya artık ni
hayet verilmeı:ini istemektedirler. B. Chautcmps tarafından! 
mildafaa edilen tez aklıselim tezidir. Zira frangın spekülas-1 

yonun hilcur.'lle>rından korunması için bütiln teknik şartla~1 mevcuttur. Verg"!er tahminleri geçmektedir, biltçenin kal;ı 
~ınması t.ihakkuk etmiştir. Frank için korkacak bir şey o~' 
madığı o kadar doğrudur ki şimdiki hilkilmet tarafından aiti 
aydan beri maliyenin tedbirli idaresi sayesinde kambiyo 
müvazene ııermnyes> bol bol döviz bulmuş ve Ingilterede ya• 
pılmış olan !stikraz tesviye edilerek Fransa bankasının altın 
mevcudu arthrılmı.;ır. 

KOMüNtSTLERE GöRE 
Nihayet cHümanite> (Komünist) vwyeti şöyle g&ıerl .. 

yor : cFraJıg~ karşı patronların yeni bir hücumu karşısında 
bulunuyonlz. Spekülasyon her gün kambiyo ni'ibetlerinl 
aleyhimize çevirmektedir. Yükselme temayülü halinde ster• 
lin satın almıyor. Bu dn frangın düşmesi isin bir primdir. 
Patronlar diğer taıaftan işçilerle anlaşma teşebbüslerini bal .. 
t.alıyorlar. Onlar halk cephesini yıkmak zamanı geldiğine 
kani olmuş~ardır. Mnksatlnn sosyal kanunları imha etmek, 
işçilerin hı.Teketleıini kırmaktır. Bunun önUne geçmek için 
hükümetin halk cephesi progrnmına sadık kalacağını, sui· 
kastı ezec ğını, spekülasyonu mat edeceğini bildirmesi kA· 
fidir. Ve bum~ komünist mUmessili mecliste söylemiştir. Iş
te bu ifade Jen sonradır ki B. Chautemps ikinci nutkunu ver· 
miştir. 

Paris, 14 (A.A) - Meclis celsesi bu sı:ıbnh saat 4.45 te 
açıldığı vakit hükUmet azasına mahsus sıralar boş bulunu· 
yordu. R el.3 l3. Ilt'..ryo, bnşvekilin müzakerenin bundan son
rasiyle alfı:.-adar oimaktan vnz geçtiğini bildirmiş ve biraz 
sonra da ~dseyi tatil etmiştir. 

Komünistler ~akmu terkederken : 
Halk cephesi .. 
Diye bağırmışlar, Sağ cennh ta buna : 
Moskovcıya .. 
Diye cevap vermiştir. 
Mebuslar ba~ka bir btıdisc cıkmadan çekilmi§lerdir. 


