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İmtiyaz aahibi : ŞEVKET BıLGIN 

Baş.nubarrir ve umumi neşriyat müdürü: 
HAKKI OCAKOGLU 

1 .A.130~ Ş~İTİ ; 

Devam müddeti Türkıye ıç.niHariç çın 
Sentlık ..... • . 1300 2500 - -- ··- -
Altı av/ılı . .... . 700 1300 

TELEFON: 269~ 
' 

• lstanbuıda kazalar oldu 
lstanbul, 30 (Hususi) - Lodos fı 

imasından Samatyada iki kayık ala 

bura oldu. Bir kızla iki yolcu bi 

vapurdan denize yuvarlanırken kur 

tarı ' dı. Karlar erimeğe başladı. 

Fiatl " & ,, kuruştur. Cıımlmriyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Saba1ılan Çıkar Siyası Gaııetedir Yeni A8ır matbaasında bası'.mıştır. 
·-
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Memurlar ,----B_t\LKAN KONSEYi BU A. Y iÇiNDE TOPLANACAKrzzzz=~~ 

Geçim darlığına ma· 
•uz bırakılmamalıdır 

Hüküm etin hayatı ucuzlatmak 
1olunda devam eden çalışma• 
larını ve bu maksatla yeni yeni 
tedbirlere başvurulmak \izere 
lıulunulduğunu biliyoruz. 

Bir taraftan alınacak tedbir· 
lerin müspet neticelerini bek
lerken diğer taraftan da yeni 
balıalılıklarla karşılaştığımız da 
muhakkaktır. 

• Hele şu son birkaç ay içinde 
ekmek ve et vesaire gibi :aa• 
ruri bavayiç fiatlerinde asgari 
yüzde onbeşten başlamak üzere 
muhtelif yükselmeler kaydedil
miştir. Bunun sebeplerini araş• 
tırmak ve izah eylemek uzun 
olur. Çünkü iktısadi ve tabii 
müteaddit sebepler ~u vazi
yeti doğurmaktadır. Sebepleri 
ne olur i~e olsun yalnız mu
hakkak olan cihet şudur ki, 
ıu veya bu tesir altında ge
çinme bahalılaşmaktadır. 

Geçimin pahalılaşmasından 
en çok müteessir olanlar şe

hirliler ve memurlardır. 
Ekmek, et, yağ vesaire fiat

Jerinin yükselmesi köylüler 
illerinde mühim bir rol oyna• 
maz. Onların ekserıyeti yedik
leri maddeleri kendileri yetiş
tirirler. Bilhassa toprak mah
sullerinin geçen sene ve bu yıl 
iyi para etmesi köylülerimizın 
geçınmesi üzerinde bariz 
bir ferahlık uyandırmış ve 
köylümüz biraz para yüzü 
görmüştür. Bu neticeden ne 
kadar sevinç duyduğumuzu 
ifade edemeyiz. Mevcudiyeti
mizin temelini teşkil eden köy
lülerimizin yuzunun gülmesi, 
memleketin refaha doğru yol 
almasının müjdecisidir. Onun 
hayatı yurt için bir miyardır. 
Köylünün eline para geçeıse 

yurdun da yüzü güler. Mem
leketin iş hacmi genişler. Ne
tekim bu yıl alış vniş içinde 
bulunanlar mesut günler ya
şamı,lardır. 

Hatta daha ileri giderek 
diyebiliriz ki memleket mahsul
leri iyi fiatlerle satılsın. Yurda 
fazla para girsin, istihlak artsın. 
Hayat biraz da bahalılaşsın.Bu 
bahalılı~ı iş hacminin genişle
mesi, elden ele paranın dolaş
ması hissedilmez bir duruma 
diişürebilir. 

Yalnız şurası da muhak
kaktır ki bayat babalılığın
dan en çok müteessir olacak 
olanlar memurlarımızdır. Çün
kü kazançları mahduttur. Muay
yen olan para ile hayatlarını 

tanzim mecburiyet ndedirler. 
Mesela iki ay önce altmış lira 
ile geçinebilen bir memurun, 
:zaruri havayicin son yükselişi 
karşısında feçinme darlığına 
düşmesi gayet tabiidir. Zira 
eline geçen para aynidir. Pa
halılık ise iştira kabiliyetini 
eksilt miştir. 

Umumi bayat şartlarını tan
:zim ederken memurlarımızın 
durumunu da göıönünde tut
mağa mecburuz. 

Müstehlık bir kütle için sa
bit bir kazanç karşısında ha
yat pahalılığının ehemmiyeti 
büyüktür. 

- Sonu 2 nd sav/ada -
~ak.Jir..' <:>c..,.k.oA-ıu 

Türkiye, Belgrada cevabını bildirdi 

Biz Yugos]avyanıo Bulgaristaola yapacağı dostluk misakına taraftarız. Ancak Yuna 

nistan ve Romanya hükümetleri bazı ihtirazi kayıtlar serdedeceklerdir. D. ARAS 

bn hususta Atinada bt>ynnatta bulundu ve lstanbula hareket etti 
Atina, 30 (Hususi)- H.,:ciye vekili Tev

fik Rüştü Aras Yunan kralı tarafından ka
bul o:unarak kendisiyle bir müddet görüş
müştür. Tevfik Rüştü Aras öğleden sonra 
Romanya vapuru ile lstanbula hareket et
miştir. Kendisini Pıre limanında Yunan 
başvekili general Metaksas, haric:ye müs
teşarı Mavrudi, Atina elçimiz Ruşen Eşref, 
Romanya, Yugoslavya elçileri uğurlamışlar
dır. 

Atina, 30 (Hususi) - Türkiye Hariciye 
vekili Tevfik Rüştü Arasla Yunan başve
kili arasında yapılan görüşmelerde önümüz
deki ikinci kanun içinde Atinada toplana
cak olan Balkan Antantı konseyindt: tetkik 
ve müzakere edilecek meseleler görüşül
müştür. 

C. H. P. Kam tay grubunda 
ismet lnönii memleKetin : -tısadi, z · rai 

durumu hakkında izahat verdi 
............................................. ..,. .... ._.. 

BaşveMlln mUfbf t bir f.ıal ınma ve yt.nl yeni hamleler verecek 
olan fikir ve dUsUncelerl derin alaka ile dltılendl 

Ankara, 30 (A.A) - C.H.P sekli inden doğan bir gelir 
Kamutay grubunda izahat ve• artması vardır. 
ren Hariciye Vekil vekili Şükrü Halbuki memleket için daha 
Saracoğlundan sonra Başbakan ziraatın artma devresine gir-
ismet lnönü kürsüye geldi. mesi, batta sanayıinin ilerlemesi 
Memleketın iktısadi ve :zırai ve müdafaa kuvvetlerinin art-
durumu hakkında derin bir ması için de en sağlam yol ve 
alaka ile dinlenen ve bu sa- başlıca şarttır. 
balarda müspet bir kalkınma Bızim 70 kilo aldığımız bir 
ve yeni yeni hamleler verecek toprak saha~ında Danimarkalı, 
olan fikir ve düşüncelerini İz• h Ho!landalı 250 ye yakın almak-
etti. Ve maliye encümenlerinde tadır. Ş mdiye kadar şimendi-
müzakere edilmekte olan bu fer ve ve sanayi işlerinde ol-
işlerle alakalı kanunların süratle duğu gibi 937 den itibaı en 
intacını rica ederek aşağıdaki z raatimizi ve çiftçilerimizi kal-
noktai nazarını tafsil elti: kındırma k için mühim parala~ 

Arkadaşlar; tahsis edeceğiz.Gelecek seneyi 
Bu kanunlar ve bu kanun 1arı boş geçirmemek için işe şim• 

takibedecek diğer kanun ve plan diden başlamak lizımgeliyor. 
ve kredilerle yeni bir iktısadi ve Bu mühim işler sıra ile şun-
zirai kalkınma devresine gire· !ardır: 
ceğiz. Birkaç senelik tecrübe 1 - Sulama. Bu meseleyi 
ve vaki olan görgü ve tetk k- Başbakan ismet lnönü büyük küçük sulama olarak 
!erimiz göstermiştir ki sanayide ı tığı halde ziraatte istibsaliit iki kısımda mütalaa ediyorvı. 
hem istibsalit hem gelir art- artmamıştır. Yalnız fiat yük- - Sonu 3 /;Mü sahifede -

C. H. P. ll}'Ön kurul kongresinde 

Şehrin birçok ihtiyaçlarına temas 
edildi.Vali mühim beyanatta bulundu 

•••• 

llyön kurul 
kongreye 

üyelikleri için seçim yapıldı. Büyük 
gidecek rnurahhasldr da ayrılmıştır 

C. H. P: Vilayet kongresi rikaları açılması, umumi tenvi- ı 
dün saat 15,50 de Halkevinde ratın sabaha kadar devamı, 
üçüncü ve son celsesini Avukat elektrik fıatlerinin ucuzlatıl-
Baba Nasuh Yüreğin başkıcn

lığında yapmıştır. Eski zabıt 
okunduktan sonra merkez kaza 
dileklerinin okunmasına baş· 

lanmıştır. Dilekler umumi ba
kımdan cidden şayanı dikkattir. 

Bu.ı yerlerde konserve fah• 

ması, bazı yerlerde yeniden 
mektepler açı!ması, pazarlarda 
satılan ye}'ecek maddeleri mağ
şuş olduğu için bunun beledi· 
yece halledilmesi, Karşıya-

kada bir kız ortamektebi 
ile bir erkek lisesinin açılmıı.sı, 

Karşıyaka tramvay arabalarının 
yemlenmesi, tramvay ve vapur 
ücretlerinin indirilmesi, mektep 
ki ta p!arınm ucuzlatılması, Kar· 
şıyakada hır biikimlık ihdası, 
birçok ıokakların yapılması, 
Eşrefpaşada Kızılay tarafından 
bir dispanser açılmHı, ekmek 
fiatleriniıı indirilmesi, talebele-

- Son11 2 nci $ay tada -

Antakya ve Iskendetunun vaziyet 

Saracoğlu Fransaya 
teklifimizi anlattı 

Akdeniz anlaşması, Yugoslav-Bulg 
dostluğu hakkında izahat 

Ankara 30 (A.A)
C. H. P. Grubu baş
kanlığından : 

C. H. Partisi ka
mutay grubu bugün 
29 -12 • 1936 Trabzon 
saylavı Hasan Sakanın 
başkanlığında toplan• 
dı. Söz alan Harıciye 
Vekıl vekili Şükrü Sa
racoğlu harici siyaset 
hakkında beyanatta 
bulundu. 

1 - Yugoslav, Bul
gar dostluk ve iyi 
komtu'uk muahedesi 
müzakere ve temas
ları hakkında etraflı 
iıahat verdi. 

AKDENiZ 
ANLAŞMASI 

2 - Akdeniz etra
fında ltalyan - lngiliz 
aıılaşıxıası hakkında 
ıııalümat vererek Tür-

Sona sahife 4 le 

lngiliz 
Silahlanma 
programı 

• 

• 

Londra, 30 (A.A) - 1937 
senesi başlangıcından itibaren 
tekrar silahlanma programı ta
cil edilmesi derpiş olunmakta
dır. Bu program 1936 progra
mına nisbet en yüz milyon fazla 
masarifi istılzam edecektir. 

Bilba~sa beş kruvazör, bir 
tayyare gemisi, 18 torpito muh
ribi ve 6 tahtelbahir inşası için 
tahminen 30 milyon siparişte 
bulunu aca&ı söylenmektedir. 937 
ıenesinde 2000 tayyare inşa 
edilmesi, yedek stoklar vücuda 
getirilmesi ve memleketin harp 
halinde endüılrisi kiyafetinin 

., 

/ngi/Jz büvük eıkOnıhaıbire uisi 
Sır C vı il Dtveu/I 

lemin olunması da nazarı dik· 
kate alınmıştır. 
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- Memurlar 
leçim darlığına ma
ruz bırakılmamalıdır 

- B111tara!t l ürr:ı sahifede -
Yine açık\:• aöyliyebiliriz ki 

m-.rlanımz her sınıf halktan 

YISNI A&IR - at Kanunuevvel ıeae 

Komünist suçluları 
yirmi kişiyi buldu 

Nazım Hikmette 
Suçlular arasında 

bulunm1ıkt11dıı-

.._ fazla yergi lldemektedirler, Ea 
az maaş alan kazancının dörtte 
birini veriyor; Ye bu nisbet 
aylığın yüksekliği ile miltena· 
ıip olaralı: yükaeliyor. 

1 Adliye terfi listesi 
Memlekette genişlik başla-

Jlllta, hazine ferahlık duyunca 
k meınurları.mız111 da umumi re· 
b fahtan müstefid kılınmasının 
d clevletçe bir vazife olduğunda 
0 fliphe yoktur. 

Kömür 
Buhranına karşı 

Başta müddeiumumi Asım olduğu 
halde diğer hakimler de terfi ettiler 

n Memlekette mabsllı genişlik 
1 alimetleri belirmiştir, Soa alb 
d aylık deylet geliri tabsilib, tah-
3 minlerin on küsur milyon lira 
h htııne çıkm1Jtır. 
le Filhakika deYlet gelirleri ne 
t kadar artana artsın, yurdun 
i iman ye kalkınması için yapa-
11 cak daha çok işlerimiz var
ı dır. Bütçemizi iki misline 
l çıkarsak yine ihtiyaçtan önli-

yebilecek bir mevkide değiliz. 
Likin tuttuğumuz idare siste• 

1 mini ihtiyaçlara imkanlar dahi· 
1 linde cevap vermek, müvaze· 

neli bir bayat kurmak oldu· 
ğuna göre, memurlanmızın da 
geçinme şartlannı hayat şart• 
!anna uygun bir şelı:ilde tan• 
zim eylemek bir zarurettir, Bn 
zururetin 1937 bütçesi tanzim 
edilirken nazara alınacağını 
lrnYvetle umuyoruz. Çünkü sa· 
!im işlerin salim kafalardan 
çıkacağını unutamayız. 
~ak.kı C>cakoğıu. 

Posta teşkilatı 
Posta Ye telgraf yeni teş· 

kilatı yarından itibaren tatbika 
başlıyacaktır, 

Bu teşkilat ile başmüdürlük
ler lağvolunmakta Ye her vila
yete bir müdür verilmektedir. 

Şehrimiz posta, telgraf ve 
telefon baımüdürü Naim 
bmir müdürlüğünde bırakılmış 
ve maaşı asliıi 70 liradan 80 
liraya terfi etttirilmiştir. 

Kendisini tebrik eder ve 
ıonıuz muvaffakıyetler dileriz. -

Bir tashih 
Bulgurca çiftliğinde cereyan 

ettiği yar.ılan hadisenin çift· 
likte olmayıp Bulgurca k&yünde 
cereyan ettiği alikadarlann 
bize gönderdikleri bir mektup• 
tan anlaıılmaktadır. Tashih 
ederiz. 

Güzel sanatlar 
birliğinde 

Istanbul, 30 (Hususi)-Güzel 
sanatlar birliği bugün öğleden 
sonra saat onbeşte toplanarak 
güzel sanatlara ait bazı itlerle 
mefgul oldu. 

Vapur seferleri 
Istanbul, 30 (Hususi) - De· 

nizyolları idaresi ls!anbul-lzmir 
arasında deniz seferlerini art· 
tıracaktır. 

Belediye, kömür fiatlerinde 
bazı kömürcülerin ibtikir yap• 
bklarını nazarı dikkate alarak 
satın aldığı 60 bin kilo kömürü 
şehrin muhtelif semtlerinde sat· 
brmağa karar vermiştir. Bele
diye kömürün kilosunu beş 

kuruşa sattıracak ve yevmiye 
bir kişiye azami beş kilo kö
mür verilecektir. 

Beklenmekte olan hakimlerin 
terfi listeleri diln gelmiş Ye ala-
kadarlara tebliğ olunmuştur. 
Şebrimir. adliye kadrosunda 
Cumhuriyet müddeiumumisi 
Asım, birinci hııkuk reisi Hüsna 
ikinci hukuk reisi Bilal, Ticaret 
reisi Necatinin maaşları doksa
nar liraya, Birinci Asliye rei!İ 
lsmail Kemal ve Ceza reisi Is· 

1 
mail Hakkının maaılan sekse
ner liraya, Sulh hikimi Ahmet 
Cevdet, İcra hakim muavini 
Nimet Hamdin!n maaşları da 
kırlı: beşer liradan elli beşer 
liraya çıkarılmak suretiyle terfi 
ettirilmişlerdir. 

Değerli adliyecilerimizin çok 
yerinde olan bu terfilerini 
memnuniyetle karşılar, kendile-

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

C. H. P. llyön kurul kongresinde 

Şehrin birçok ihtiyaçlaı·ına temas 
edildi.Vali mühim beyanatta bulundu 

- Baştarafı l ına sav/ada -
rin kahvelere devam etmeme· 
ıinin temini, bataklıkların ku· 
rutulması, Kültürparkta Güneş 
Dil Teorisi hakkında bir ibide 
dikilmesi, Halkapınar su saat
lerinin bozuk olanlarının de· 
ğiştirilmesi, tekaüt maaşlarının 
n isbetsizliğine çare bulunması, 
Cumaovasında bir Parti binası· 
nın inşası, tütün satış muame· 
lesinin kolaylaştırılması, Ke
merde ahırların şehir haricine 
çıkarılması, b<!lediye zabıta me• 
murlarının bakaız yere ceza al· 
malarına mini olunması, Kah
ramanlar mahallesine bir an ev
Yel elektrik cereyanının geti
rilmesinin temini, sey apzede
lere verilen evlerin kendilerine 
temliki, niklhların meccanen 
yapılması, emrazı sariye hasla· 
nesinde mevcut 28 yatağın 
ihtiyaca kafi gelmemesi ha· 
sebile yllze iblAğı, Değir· 
menderede dört yataklı bir 
revir açılması, devlet daire
lerinden tavsiye ve iltimasın 

kaldınlması, cıemleket has
tanesinin ihtiyaca cevap vere
bilecek bir şekle ifrağı ve has• 
tanede öle-nlerin tecbi:ı: ve tek· 
finlerinin teamlll veçbile yap· 
brılmasının temini istenmiştir. 

Bundan sonra Vali ayağa 
kalkarak dedi ki : 

- Arkadaşlar bu kıymetli 
dilekleri okuduk. Bunlar halkın 
yüreğinden söylenmiştir. Bizce 
çok ehemmiyetlidir. 

Hastanelerdeki ölülerin teb· 
bir ve tekfin edilmeden gö
müldüğU meselesine gelince, 
biz vilayet bütçesinden her se· 
ne bunun için bütçemizdeki 
tahsisatı arttırıyoruz. Kefensiz 
gömülen ölüler ancak hekim· 
lerin gösterdiği lü:ı:um üzeri· 
nedir. O da sari bir · hastalık 
varsa sirayetine meydan veril· 
memesi içindir. 

•••• 
Merkez ilçesinin tayedilen 

dileklerinden gayrisi kongrece 
kabul edilmiştir. Kongrede 
ıerdedilen dileklerden gayri 
dilekleri de llyön kurul tetkik 
ederek münasip gördüklerini 
bllyük kongreye arzedecektir. 
Bu ıekilde idare heyetine ıa· 
lahiyet verilmesi de kabul edildi. 

Serbest dileklere geçildi. 
Evvelce verilen takrirlerin maz• 
batası okundu. Bunda ezcümle 
vilayet umumi meclislerinin sa• 
lahiyetlerinin arttırılması, ku• 
mar hakkındaki kanuni abki· 
mın teşdidi, köy değir:nenle· 
rinden muamele vergisi alın· • 
maması, malül gazilere partinin 
yardım etmesi ve çalışan kadın· 
!arın himaye edilmesi, tütün eki• 
minin tahdit edilmesi vardı. 

Mehmet Aldemir (Çeıme) 
bundan sonra da izahat verdi. 
Ve vilayet umumi meclislerinin 
salahiyetlerinin arttırılması hak· 
kmdaki ihtiyacı çok açık bir 
lisanla anlattı. Umumi meclis
lerin salibiyetlerinin arttırılması 
hakkındaki teklif ekseriyetle 
kabul edildi. 

Tütlln ziraatinin tahdidi 
hakkındaki takrir hakkında 
da Mehmet Aldemir izahat 
verdi ve teklifin kabulünü 
istedi, münakaşalar oldu, azi· 
)ardan bazıları tahdidi doğru 

bulduklarını, fakat tütlln zeri· 
yatının rençberden başkasının 
tütün ekmemesinin doji"ru ol· 
mıy:ııcağı fikrini ileri sürdüler. 

Azadan Hüsnü Beydağ de· 
di ki: 

- Bazı arkadaşlar tulün 
zeriyatı tahdid edilirse rençber· 
den başkası tiltün dikmezse 
rekolte azalır ve rençber kredi 
bulamaz dediler. Hayır bu 
doğru değildir. Rençber ine• 
diyi yaloız tüccardan bulmaz· 
lar. Milli bankalarımız, başta 
ziraat bankası olduji"u halde 

zürraa yardım elini uzatmağa 
daima hazır vaziyettedir. Tah
dit te edilse rençber şimdi 
ne kadar tütün dikiyorsa 
yine o kadar dikecektir . 
Ve rekolte de asla azalmaz. 

Yalnız halledilmesi lazımge
len bir mesele varsa o da me
murların işlerini güçlerini bıra· 
kıp tütün dikmek sevdasına 
kapılmalarına mani olunma
sıdır. 

Azadan diğer bir zat yüksek 
sermayenin tütün ekmesi bir 
dert ve bir yaradır, dedi ve 
dilek kabul edildi. Ve ondan 
sonra ilyön kurul üyeleri ile 
büyük kongreye murahhas se
çilme~ine geçilmek üzere kon· 
gre beş dakika tatil edildi. 

Parti ilyön kurulu üyelikleri 
için yapılan ıeçim şn neticeyi 
vermiştir: 

Esnaf bankası direktörü Atıf 
56 rey, doktor Kamran 47 rey, 
Kemal Talil 46 rey, bayan 
Şehime 41 rey, avukat Ekrem 
40 rey, Mehmet Aldemir 37 
rey .. 

Yedek Aza wunlardır: 
Reıat Leblebici, avukat Baha 

Nasuh, doktor Ramih, eczacı 

Lütfi, Demir Şevki, Halit T ev• 
fik, Murat Çınar, gazeteci lb~ 
rahim .. 

Umumi kongre delegeliğine 
şu zevat seçilmişlerdir: 

Avukat Ekrem, Refik San
dıkoğlu (Tire), doktor Behçet 
Uz, gazeteci lbrahim, Hasan 
(Bergama), Reşat Leblebici, 
avukat Mustafa Kemal (Me
nemen). 

Yedek murahhaslar şun
lardır: 

Eczacı Faik, Bayındır bele
diye reiıi lbrabim, Mehmet 
Aldemir, Oaman Yunus, Kenan 
(Menemen), doktor Ramih, 
doktor Kimran .. 

~ ............................................................................. =ııll ... ,..,•,,•,.•,•.,•.,•,•,.•,•,.•,,•,•.,•, ........ I 

TAYYARE SiNEMASI Telefon 3Ult 

• •••••••••••••••••••••••• 

1 -
YILBAŞINI kar,ılamak için senenin en bUJUk iki filmi 

ÇiNGENE BARON 
ADOLPHE WOHLBRÜCK GABRlELLE GABRİO tarafından temsil edilen fevkalide filim 

2- KADINLAR KLUBU 
MA YERLING KATRANA Vİ büyük yıldız DAN!ELl.E DARIEUX'nun eserı 

AYRICA PARAMUNT ( Dünya haberleri ) 
SEANSLARA : 1,15 - 5,15 - 9,15 Çiqgene Baron 3,10 - 7,10 Kadınlar Klubu 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yarın TAYYARE sinemasının S A M S Q N GABY MORLAY 

Yılbaşı için seçtiği büyük filim HANRY BAUR ,, ______________ .... ____________________________________ , 

tini tebrik eder ve yeni terfi
lere mazhariyetlerini candan 
dileriz. 

Yine memnuniyetle haber 
aldığımıza göre lstanbul sorgu 
hakimi Ramazan terfian dok· 
san lira asli maaşla tehrimiz 
asliyeceza hakimliğine tayin 
olunmuştur. 

Sayın hakim Ramazan bir 
kaç yıl önce de yine lımirde 
ceza hikimliği yapmış, muhiti
mizde çok iyi hisler ve hatıra• 
lar bırakmağa muvaffak ol
muştu. 

Şair Na7.tm Hikmet 

lstanbuJ, 30 (Hususi) - Ko
münistlik tahrikAtından suçlu 
olarak nezaret altına alınanlar 

yirmi kişiyi buldu. Aralarında 
şair Naum Hikmetle on be, 
amele de vardır. 

lstanb::I 30 ( Hususi ) - Ne-
Şehrimiz sulh hakimlerinden 

Kamil Kaya yetmiş lira asli zaret altına olıoanlarıa yekünü 
maaşla terfian Elbiz ceza bi· yllzelliyi bulduğu söylenmek-
kimliğine tayin o lunmuştur. tedir . 

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

Yirminci aarın vasiyeti 
Yalnız insanlar mı vasiyetna· 

me bırakırlar ? Devirlerin de 
vasiyetnameleri vardır. Biz on· 
!arı her devirden kalan eser
lerde okuruz. Atlanta üniver
sitesi profesörlerinden Dr. Ja· 
mes Hockiyn'in bir yaıu1ına 
göre Arkanzas'ta yirminci as• 
rın vasiyetnamesini ihtiva etmek 
üzere muazzam bir piramit 
yapılmıştır. Bu piramidin altı 
bin yıldan fazla ömrü olacak, 
bizden 60 asır sonra gelecek 
İnsanlar açarak yirminci asrı 
yaşatım eserlerle karşılaşacak
lardır. James Hockiyn bu mu
azzam eser hakkında bize şu 
izahatı veriyor: 

"8113 yılının vatandaşlan, 

sizleri selimlanm.,, 
Ruzvelt, asırlar aşırı hafid

lerimize bu tarzda hitap ediyor. 
Fani insanlığa muasır mede.ni
yetimizin şahadetini ulaştıracak 
olan bıı nutuk bir plAk üzerine 
alınmak suretiyle zamanın tah
ribatından kurtulacaktır. Fakat 
balmumund<ın yapılan ve zer• 
releri arasında bir devrin dn
şüncelerini ihtiva eden teker· 
!ek siklonlara, yer sarsıntıların• 
mukavemet edebilecek midir? 
Ogletorpe bunu temin ediyor. 
Mumaileyh, Dr. Jacobs'la Ame· 
rika alimlerinden bir gurubun 
fikirlerini alarak Arkanzast• 
(Ozark Hill) de muasır mede
niyetin harikalarını ihtiva ede
cek olan piramidi inşa 
etmiştir, Bu piramid muaz· 
:ıam bir kaya bloku halin· 
de yapılmıştır. Harici tesirattan 
masun bulunacaktır. Yer sar· 
sıntılarına mukavemet edecek
tir. Piramidin içine Ruıveltin 
nutkundan başka Stalinin, Muı
solinın, Hitlerin, Japon impa
ratoru Hirotonun ve daha bir 
çok maruf devlet adamlarının 
nutuklarını taşıyan pliklar, Şarli 
Şapliniıı bir fow:, bu devrin en 
gü:ı;el eıerlerioden birer örnek 
yer alacaktır. Bu ı'ibide Atlantjj. 
üniversitesine on milyon dolara 
mal olmuştur. 

Dr. Jacobs biiyük bir pıuiteci 
olduğundan antik devirlerden 
bize kalan en eıki hatıranın 
milattan 4241 sene evveline 
ait bir Mısır takvimi olduğunu 
nazarı dikkate alarak hu tak· 

vimin 4241 + 1936= 6177 sene 
yaşadığı neticesine varıyor. 

Ayni zamanda bliyük bir man
tıkçı olan Jacobs, bir takvim 
6177 sene yaşarsa böyle hey· 
betli bir eserin elbette 6177 + 
1936==8113 sene yaşayacağı 

neticesini istihraç ediyor. 
Yirminci asrın bayınlan ve 

bayları 60 asır sonraki abfa
dınıza nakledilecek hatıraları· 

nız varsa acele ediniz ... ,, 
Altı hattahk bir muha· 

saradan sonra 
Altı haftalık bir muhasara· 

dan sonra asiler Madridi ele 
geçirmek ümitlerinin zaafa 
uğradığını hissediyorlar. Bir 
Fransız gazetesi asilerin bat
kumandanı General Franko ile 
Mola arasında geçen şu ınu· 

havereyi kaydediyor: 
Franko - Muaffakıyetten 

eminim. Hasmı yeneceğiz. Fa
kat bize yardımda bulunanlar 
muzafferiyetin peşinen elde 
edilmesini istiyorlar. Siper bar· 
bini kabul etmiyo;;lar. 

Molla - ltalyanın yardımın· 
dan artık çok bir şey bekliye· 
meyiz. 

Franko - Hayır .. Italyanlar 
kendilerine bir Avrupa sergü· 
ı:eşti gibi görünen bir meseleyi 
fa:ıla müd-.haleder. ,akııııyorlar. 
Tam fasid bir daire içindeyiz. 
Muzafferiyeti islihsalde istical 
göstermezsek bize yardımda 
buhınmak istemiyorlar. Halbu· 
ki bize yardım edilmedikçe 
ilerleyemeyiı. 
..•.•..........•. , ........ , ••.......•.•.. 

Saadet reçetesi : 

Hazin şey 

Elde edilmesi ınümkiiıı QI· 
duğu halde ieti~nll göıteri· 
!erek kaçırılan saıdetiıı \lyan• 
dırdıiı teesaüf ve pişmanlık 
d11yg11ıu en yakıcıdır, 

( Drpırt ) 
: Saadeti bulup ta kaçırmak 
: kadar hazin bir şey tasavvur 
~ edılemez. Zira •aadet Jyni 
i yol üzerinde iki defa raat- • 
! lınınuı imkansız olan yol· 

cuya benzer. 
/ıılrs Sandeaıı 

Saadetimiı kendi elimiz
dedir. Fakat onu meydana 
çıkarmak için irademizdeıt 

müstakillen bazı unsurlsr li
zımdır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
• ORESTES • ••pt1111 10 

biriad klauacla p1ip ,ak&nil 

tahliredea aoara BURGAZ, 
VARNA we KOSTENCE li· 
malan içi• ylk alacaktır. 

• BACCHUS " Yapun 14 
birinci klaundan 19 birinci ki-
nana kadar ROTTERDM, 

rAMSTERDll .e HAllBURG 
1i•a•lan i~ Jlk alacakbr. 

• ORESTES • ......... 28 
birinci klnandan 3 ikinci kl
nuaa kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
fimanlan İÇİ• ,ek alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"SMALAND" motörü 10 Bi
rincikiaunda Rotterdam - Ham· 
burg • Gdpia Ye Skaaclinavya 
limanları için yilk alacakbr. 

"ISA" 21 BirincikAaaacla 
beklenmekte olap Rotterda• • 
Hamburg ve Skandinavya li
manları için yük alacakhr. 

"AASNE., vapura 4 lkiuci 
Kanunda Rotterdua • Hambarg 
we Skaacliaavya ıu...ıan için 
ytlk alacakhr. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

SUÇEAVA vapura 16 birin· 
kiaunda Malta - Manilya ve 
Cezaire hareket edecektir. . 
PELEŞ vapuru 24 biriacikl

nuada Malta ve manilyaya 
hareket edecektir. 

Yolcu ve y&k kabul eder. 
Daha Fazla taf.ilit için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
binam arka1111da FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 
müracaat edilmeli rica oJanur. 
Navlanlardaki ve hareket ta
rihlerindeki detifildiklerdea 
acenta meaaliyet bW etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Doktor 

Kemal Satir 
8ARAÇ08LU 

Memleket ba ... •esi 
Dahili1e Mlteha-. 

Muayenehane: ikinci Ber 
ler Mkaiı 65. T eL 3956 

Evi : K<Sprn t'apur iskelesi 
Berat apartmana No. ' 

Ew, Telefoa No. 2545 

N. V. J 
W. F. H. IVan Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE UNIE 

G. m. b. H. 
CHIOS vapuru 23 birinci 

klaanda bekleni7or. 26 birinci 
klana kadar Rotterdam.Ham
burg ve Bremea içia 1Gk ala
caktır. 

•••• Americaa ~rt Liaea 
Tbe Export Steamship Corpo

ration - Ne•york 
EXMOUTH vapura 19 ilk 

klnanda bekleniyor. NOYJork 
için ,ak alacaktır. 

EXECUTIV vapuru 3 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
limanı için yük alacakbr. 

EXMOOR wapuna 13 ikinci 
kinunda bekleniyor. Newyork 
için yllk alacakbr. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 23 l ci 
klanda bekleniyor. K&stence, 
Salina,Galatz ve Galatz aktar· 
mua olarak Belgrat, Noviaad, 
Badapeıte, Bratislaya, Viyana 
ye Liaz için yik atacaktır. 

•83ta• 
American Export Lineı - Tbe 
Export Steamsbip Corporation 

Pireden 11ktarmah 
EXCALIBUR vapuru 18 hi· 

riaci klnunda Pireden Boston 
ve Nevyork için barekt:t ede
cektir. 

Seyahat mnddeti 
Pire • Boıton 16 gDndir 
Pire - Nevyork 18 ı?ündiir. 

•• 181 ·-Den Norske Middelhavalinje 
Oslo 

BOSPHORUS vapura 19 ilk 
kinanda bekleniyor. lskende
riye, Hayfa, Dieppe ve Noneç 
Hmanları için yllkliyecektir. 

•• aa •• 
Armemeat H. Schaldt • Hamharg 

TROYBURG •apara oa se
kiz ikinci klnaada beldeai10r. 
Rotterdam, Hamburg "e Bre• 
men için yük kabul eder. -·C' 
Jolıuton W arren Linea Ltd. 

LİYerpool 
DROMORE Yapuru, 10 ikin• 

ci klaaa, Liverpool Ye An•en• 
ten bekleai1or. Barga•, V arna 
ve Klateace içia ylk kabal 
eder. 

V aparlana iaimlerl, gelme 
tarilıleri •• aaTlaa • tarifeleri 
hakkmcla hiç bir taahh&de gi· 
rifilmez. 

N. V. W. F. Huri Vu D• 
Zee & Co. 

Birind Konloa T elefoa No. 
2007 - 2008 

Türk Kardif Kömürü 
Zongaldaktaa sobalar i~in mahıuı getirildi. 

Mliracaat yeri: K.eataae pazannda Bardakçılar sokak 
No. ıo - ta J. P ........ ranl 

TELEFON: ae37 

K.lorifer, siliadir ve her istenilen k6mür Yardır. 
(2299) 

lzmir vilayeti defterdarlığından ·= 
Salıibiaia vergi borc:uada• dolayı Karatatta Turgutlu sokağın· 

ela kiia 51 ıa71lı e~ tarilai ilAndan itibaren 21 glln müddetle 
•ll1a1ede1e çakanJmtthr. Mlzayede t•rtlarma ötreamek ve an• 
lamak -iste1enlerin defterdarlık tahmlAt kalemine m6racaatlan. 

25-31-6-12 1579 (3411) 

Amerikan 

f 
I 

kullanınız ! 

,. 

YENi ASIR 

.................................... \ ...... 
Ciğerler için bava ae ise ait· 5 
ler için de RADYOLİN odur. 
Hasta ciğerler kadar sağlam 
ciğerlere de hava lazım oldu
ğa gibi, bakunmz dişler kadar 
temiz ve beyaz dişlere de 
RADYOLfN lizımdır. Hava 
kanı, RADYOLIN ağzı temiz· 
Jer. Havasız kalaıı en sağlam ı 
viicud na11I zehirlenirse, RAD· 
YOLlN ile fırçalanm•yan te· 
miz ve be1az dişler de 8ylece 
sararmağa ve çürlimeğe 

mahkumdurlar. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Saç Eksiri 
Saçlana dlkllmeaine Ye kepeklenmelİDe mani olur. Komojen 

l&çlaruı klkleriai lmnetleaclirir Ye besler. Komojen ıaçlann 
pduacbr. Tabii realderiai bozmaz, lltif bir rayiba11 nrdır. 
Komojea Kauak .. ~ ebiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazaJa
nacla balanar. 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Nor•eçya bahkyağlannın en haliaidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa aib:ülmliftilr. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

·BllyGk Salebçiotfu bam karşısında 

• . 
• • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Olivier Ve Şü. 
LİMITET 

Vapur Acentası 
İRİNCi KORDON REES 

.BiNASI TEL 2-443 
Uleraaa U... Ltd. 

Loadra llatb 
ADJUT ANT •apana 22 Hde· 

ci kiaand• gelip Londra için 
yik alacakbr. 

LESBIAN t"apura ilriaci ki· 
ma iptidasında Loadra Ye 
Hullden gelip y6k çıkanp ayni 
zamanda L•clra ye Hali lçia 
yilk alacakbr. 

GRODNO vapuru 15 ikinci 
kiauncla Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Loadra ve H.tl 
için yük alacakbr. 

Liverpool bath 
EGYPTIAN vapuru 26 bi

rine! kanunda Liveıpool ve 
Svuseaclan gelip yDk çakara· 
caktır. 

ALGERIAN vapuru on ikinci 
kAnunda gelip Liverpool ve 
Svanseadan yük çıkaracaktır. 

Deutsclıe Levaate-Liaie 
ANGORA vapuru limanı

mızda olup yüklerini çıkarmak
tadır. 

NOT : Vlirut tarilıleri, va
purların İlimleri Ye navlun &e
retJerinin değifildiklerindea me 
auliyet kabul edilmeL 

1 

......... 
Dit hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayeaeltaneeiai Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
aaldetmittir. Hastalarını mOı
taldl olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon 2946 
1-2' (2101) 

H. Ta~sin Tan 
Diş tabibi 

Muayenehanesini 2 ıoci 
Reyler So. Ha .. • kar1111n· 
da 'J7 No. ya nakletmittir. 

Telefon: 3774 
(1924) 

Hususi muallim 
ilk Ye oda okal talebele

rine busuai deraleı- vermek· 
tedir. latiyealerio bergün sa• 
at 16 -18 e kadar Yeni Aıır 
idarehanesine m&racaatları. 

13- 13 H 3 

Eczacı Kemal Kamil 
AKTAŞIN 

Bahar çiçeği 
KOLONYASI 

Merkezi Kemeralb caddesi Beyler 
sokatı kiSteai 

Büyük Hilal 
Eczanesi 

&mirden gltlirilecek en flk en 
ince Ye en makbul bediyeaiz 

Eezaa Kemal Klmilia • 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokaculuk iizerina ciddi ,Orüyen 
bir müeuese olmuı, kokucaluk 
ilemiai f&flrimlf bulunmaktadır 
Hilileczaneıini, eczacı Kema 
Kimili ifiacleki ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere 

aldanmamanız için 
ıiteler üzerinde Kemal 
Kamil adını görmelisiniz • 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
l111B1nın vergi borcundan dolayı Tepecik mahallesinde Sürmeli 

sokağında kiin 60 ıayıh ev tarihi ilandan itibaren 21 gün müd· 
detJe mizayede1e çıkarılmııhr. Müzayede şartlarmı öğrenmek 
ve anJamali iıtiyenJerin Defterdarhk Tahsilat kalemine müraca-
atluı. 25-31-6-12 1577 (3409) 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
SalaibİDİll Vt:l'gİ borcuadaa dol.ayı Huanhoca ıaahalleıiade 

kiin 74 aaylla mağaza tarihi illndan itibaren 21 gh mtıddetle 
mlzayedeye ,ıkarıllDJfbr. Müza1ede ıartJaranı öğrenmek ve anla
mak İ•tİJMlerill defterdarltk tahsilat kalemine gelmeleri. 

t . 25-31-6-12 1578 (3410) 

1937 
FORT) Otomobilleri 

AVNİ NURi · MESERREEÇİ oğlunun mağazalarına gelmiştir • 
Montajları bir iki güne kadar ikmal edilerek satışlarına başlanacaktır • 

iki tip motör: 60 Beygir- SC> Beygir Kuvvet, Ekonomi, Güzellik, Sür'at 
--~~~~~~~~~--~...,......~~~~~~~~-.. --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

TELEFON No. 3513 TELGRAF : IZMIR, AVNi ADRES : Büyjik Kardiçalı han albnda dairei mahsusa Numara 20 - 21 
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•• go kabil olacak mı? gönderiln e ispanyaya ·~ • 
esı u 

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

Italya ve A manyaya göre vaziyet değişmiş bulunuyor 
Roma lngilterenin teşebbüsünü hayretle karşıladı - Fransız gazetelerine 

Alman plinı ispanyada yerleşmeği istihdaf ediyormuş .• •• gore 
Paris 30 ( Ö.R) - ispanya

ya gönüllü gönderilmemesi için 
yapılan lngiliz - Fran:nz teşeb
büsü karşısında diğer devlet
lerin vaziyeti şöyle tahmın edi
liyor: Sovyet Rusya, bazı şart· 
larla, gönüllüler meselesini tas
fiyeye hazırdır. Romaya gelin
ce, hariciye nazırı Kont Ciano 
Almanya ve Port~kiz sefirlerile 
görüşmüştür. Prensip kabulile 
mukabele etmesi beklenmekte
dir. Almanyanın vaziyeti henüz 
tavazzuh etmemiştir. Tahmin 
edildiğine göre Berlin bu mese
le üzerinde mukabil bir proje 
hazırlamaktadır ve bunun ka
bulünü teklif edecektir. 

ITALYANLARA GÖRE 
ŞARTLAR DEG ŞMIŞ 

Paris, 30 (Ö.R) - Romadan 
bildiriliyor: lngiliz • Fransız 
teklifi münasebetile ltalyan 
mahafili gönüllüler meselesinde 
bir kaç ay evveline nisbetle 
vaziyetin ve şartların değiş
miş olduğunu lcaydediyorl r. 
Almanya ve Italya ademi mü
dahale meselesi ortaya çıktığı 
vakıt gönüllü göoderi 'memesini 
gerçi teklif etmişlerdi. Fakat 
o teklifi bugün kabul etmek 
komünistlerin oyununa alet 
olmak olur. Ne Almanya, ne 
ltalya, ne Portekiz bunu asla 
istemeıler. 

ltalyan umumi efkarı şimdi 
malum ltalyan - Alman tezini 
tekrar ele alarak ispanyanın 
komünizm için yeniden birle· 
şeceği bir saba olmaması zaru
retini ileri sürmektedirler. ln
gHtereoin Fransa tarafından 
yapılan temennisine iştiraki 

memnuniyetsiz karşılanmıştır. 
AKDENiZ STATUKOSU 

lngiltere, Akdcnizde statuko
nun muhafazası için ve ltalya 
ile bir centilmen anlaşmasanı 
imzaya hazırhındığı bir sırada 
Loodra hükllmetinin bu teşeb
büsü Romada hayret uyandır

mıştır. Çünkü ltalyan mahafili
nin fikrince, yapılan tekliflerin 
kabulü ispanyada ıtatukoyu 
Sovyetler lehine değiştirecek 

mahiyettedir. 
BiR MANEVRA MI? 

Berlin, 30 (0.R)- .. Pol.und 
Dip. Korrespondenz" ecnebi 
mahafıJine, ispanyada Alman
yanın vaziyetini yanlış bir şe
kilde göstermeğe çalışmaları 

dolayısiyle sitem ediyor. Bun'ar 
ispanya işini Almanyanın bir 
şantaj vasıtası ve Fransaya 
karşı bir hareket üssü olarak 
kullandığını inandırmağa çalı· 
şıyorlar. Bu düşünceler akla 
uygun değildir. Almanyanın 

ispanyadaki siyaseti hodbin ve 
emperyalist emellerden uzaktır. 
Almanyanın müttefiki ispanya
nın istiklalini her halde muha
faza etmesi ve lspaoyol topra
ğının üçüncü enternuyonal 
elinde yeni bir malıkane olma-
1DasıdJr. 
cıları te11.meıeaıu1~. ı aıuu. • 

Fransız mahafili yarı resmi 
Alman gazetelerinin bu neşri· 

yatına Almanyanın verecegı 

oyalayıcı siyasete umumi efkarı 
hazırlamak iç n bir manevra 
sayıyorıar. Alman gazetelerinin 
Sovyet Rusya, Fransn ve In
giltere ve hatta Amerikaya 
karşı ispanyada hükümetçiler 
lehinde müdahalede bulunduk
lara iddiasiyle yaptıkları sitem
ler 48 saattenberi daha şid
dc-t 'i olmuc:tur. Haldı olarak 

anlaşnıanm tatbikına nezaret 
etmek üzere ispanyaya memur
lar gönderılmesmi teklıf ey
lemektedırler. Bu memurlar va
ziyet hakkında bitaraf raporlar 
vermeğ i ve herhangi bir dev· 
let tarafından anlaşmaya muha
lif olarak yapılacak hareketleri 
bildirmeği taahhüt edecekler
dir. Bu raporlar ilan edılecek, 
böylece hükümetler mütekabi· 
len birbirini kontrol etmiş oJa
caldardır. 

Jspan} amn bugünkü manzaı u:.l 

şu sual batıra geliyor: Alman Görülüyor ki Moskovanm ce-
gazeteler:nin umumi efkar vabı tam ve müvazenelidir. 

mışlardır 't'e bu mevkii muba· 
faza etmek isterler. Meğer ki 
Fransa ve lngiltere ademi mü
dahale esasına tecavüz edıl
mesine müsaade Ptmemek 
azim ve kararında olduklarım 

göstersinler.,, 
PÖTI PARIZIEN NiKBiN 

O ı!:GlL 
Pariı 30 (Ö.R) - "Petit r>a

risien" gazetesi ltaI ıanm cevabı 
hakkında pek nikb.a olmam.uda 
beraber hir kabul' u • ..:ı buluna-

kayıtJariyle gönüllü glSnderme• 
mek prensibini kabul edeceği 
ümit edilebilir. 
Almanyanın tavru hareketi 

daha şüphelidir. V ılhelmstrasse 
lngiliz-Fransız notasını tetkik 
ederek mütekabil bir proje 
hazırlamaktadır. Hitler henilz 
sözünü söylememiştir. Bau pay
tahtlarda iddia edildigine göre 
A lman Şansölyesi mütekabil 
bir proje ile başka bir esas 
üzerinde harekete geçecektir, 

karşısında böyle bir tahrik Maalesef diğer alakadar pa- Dahııi haıp Jtlôkttieıi 
miicadelesi açmalarının gayesi yıtahtlardan bu mahiyette ce- cağını ümit etmektedir. Roma- 1 FRANSA Yl MUHASAR 
nedir? vap gefmiyeceği tahmin ediliyor. dan gelen haberler ilk bakışta . FlK 

SOVYETLERIN CEVABI ROMAN iN CEVABI memnuniyet uyandıracak gibi Paris, 30 (Ö.R) - .. Huma 
Paris, 30 ( Ö. R ) - Ademi Paris, 30 (Ö.R) - Romanın değildir. Kont Cıano Alman ve nite" Gazetesinin fikrince A 

müdahale hakkında yapıl&:n cevabı ne olacaktır? Kont Portekiz sefirleriyle görüşmüş- manyanm maksadı Fransa 
Jngiliz - Fransız teşebbüsüne Ciano Alman ve Portekiz se- tür. ispanyada Frankoya müza- mohasara etmek olduğu içi 
Sovyetlerin cevabı dün akşam fırlerile bu mesele hahkmda beret eden ve hükümetini tas- logiliz • Fransız teklifine m· 
K ' · B' l:ı:k· F l Jspanvamn dünkü şen çEh1tsi edorse ye gelmişhr. ı il ıs görüşmüştür. akat ne talya, dik etmiş olan bu üç dev· sait bir cevap vermesi be 

k b. h k t h tt t Al p k" b he bırakmayan neşriyatta bu-müştere ır are e a ı a· ne manya. ne orte ız e- let görülüyor ki birbirine danı- Jeoemez. Bunu tahayyül e 
k. • k · · larında gö i b' lunmaktadırlar. "Popolaire,, F ıp elme ıçm ara - nüz resm ır cevap verme· şıyorlar ve logiliz - ransız mek Almanyanın lspany 
rüşmekte olan Almanya, ltalya mişlerdir. Fakat ağustos ayın- gazetesi vaziyeti bu suretle teklifinin kendıleri için teşkil dahili barbında takip etti 
ve Portekiz hükümetleri henüz da olduğu gibi bu cevabın bir hulasa ettikten sonra iki gün ettiği tehdide müşterek bir maksatları bilmemektir. A 
cevap vermemişlerdir. hafta ve belki iki hafta keo- evvel gösterdiği betbinliğin ceph~ ile mukabele etmek i~· manya Fransayı Birene budu 

"Oeuvre,, gazetesinin diplo- dini bekletmesi muhtemeldir. şimdilik teeyyüt etmiş oldu- tıyorlar. ltalyan ve Alman J b . d d" ı· 
· h b" · B G · . . arı cep esın e en ışe ı vaz 

ması mu a ırı o. enevıeve Şımdilık ltalyan ve Alman ga- ğunu kaydediyor ve şu neti- matbuatının neşrıyah bırJe~- t d- .. k b~ F 
T b · · b t kt d" ye e uşurere cenu ı rans 

a ouıs şu ıza a ı verme e ır: zeteJeri hüküm etlerinin ha- ceyi tekrar ediyor: .. Almanya mektedir. Bununla beraber . t·ı1:. t hd"d" k k s . nın ıs ı 11sı e ı ı arşısın 
.. Kedorsey dün a şam ov- kiki niyetleri hakkında şüp- ve .ltalya ispanya üzerine elat· Mussolini nihayet, bazı ıhtaraz b l d k •e bu fırsatt .. 

yet hükümetinin cevabını al• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••• •n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u un urma .,. ~ 
h M l Ş k • t•f d• istifade ederek, kendi hesabı 

mıştır. Moskova ispanyaya arp areşa e JS 1 3S!Ol Ver 1 ÇekosJovakyada rahat rab 
10alzemesi ve gönüllli ıevkiya-
tını mennetmek esasını kabul 1 f k harekete geçmek emelinded" 

etmektedir. Tahmin edildiği Daı•mAı komı·t~ mareşa ın ı·sti asını a- Bu bir hayal değildir. lngi 
b '-" hariciye nazırı Eden'in fi 

gibi Moskovanın müs et ce-

~:~~nm:~ı~dır. şa~~:~:t 0:~~!: bul etmedi Umumi celse akdedilecek ~:~:::~~:·~~== ;.~:i~d~ 
iptida ispanyaya gönüllü sev- • Alman planı ıudur: Konuşm 
kiyatmm sulh için hakiki bir Şangbay, 30 (ÖR) - Nan· reketınden kendini mesul te- duğunu bildirmiştir. lan uzatarak vakit kazanm 
tehlüke olduğunu kaydetmekte kinden haber alınıyor: Siyasi Jakki etmektedir. Esasen ma- Fakat Çin Japonya aleyhine ve bu sırada Rayhşver tar 
ve Londra komitesinde Sovyet meclis Mareşal Çang - Su - Li- reşafın sıhhi vaziyeti bir döndüğü takdirde Kuang Tung fındao Atlantik sahilinde Ba 

· h k t" d do müddet istirahat etmesini d M k -d f t k · d Akden· delegelerinin bu mesele üze- angı ısyan are e ın en - or usu ançu onun mu a aa· mem e etın en ız sa 
rinde sarfettikleri faaliyeti hR- layı muhakeme edilmek üzere lüzumlu kılmaktadır. Çang - sına temin etmek mecburiye- tine kadar uzanan bir topr 

askeri komite emrine vermıştir. Kav - Şek isyan hareketinden tinde kalacaktır. · · · t ı 
tlrlatmaktadlr. Mogkova bükü- l şeridinin ışgahnı amam am 

oa:mi icra komile!Iİnin içtima· nedamet gösteren Mare~B Şanghay, 29 (A.A) - Nan- L d 29 ( A A) s· 
met)·, Londra ve Parı·s tarafın· d M t Ç K Ş k Ç S L' ·dd ti on ra · - 'Y ın a areşa an· ay- e ang - ue - ıangın şı e e kin'den öğrenildiğine göre, .. . "ld" · 
dan teklif edilen anlaşmaya, icra kuvveti reisi ve ordu baş- teczıye edilmemesini istemiştir. siyasal konsey Çang Sue Li- mahafilde tebaruı ettırı ığı 
diğer a lakadar devletlerin de ~umandaoı olarak istıfasını isyanın nihayet bulduğunu angın askeri komitesi tarafın- göre şimdiye kadar Fransa 
buna iştirakleri kaydile (span- vermiştir. Daimi komite isti· gözönünde tutarak, merkez ko- dan muhakemesini kararlaş- lngilterenin 1 panya mesel 
yada müessir bir kontrol tesisi fayı reddetmişt:r. Kuomintag mitesi asilere karşı ceza seferi tırmışbr. ile alakadar teşef bbüsü bakk 

d merkez komitelerinin 15 şubat- hazırlıklarının lerkedilmesine Daimi komitenin tcplantısı da hiçbir tara tan bir cev 
şartile iştirak etmekte ir. ta umumi bir celse akdetmele· karar vermiştir. alınamamıştır. Bu mahafil 

Fakat Sovyet bükümet adam· 29 (AA) K esnasmda Mareşal Çank Kay 

r ld 
rine karar verilmiştir. Tokyo, • - uang Şek askeri komite başkanlı- panyaya gônÜ lü gönderilm 

ları pratik insan ar 0 uğun· Merkezi icra komitesi tara- Tung ordusu Nankin hükümeti nin umumi surette men'i 
d 1 1 ı k ı k ğıodan ve.başvekiletten iıtifa-

kaı"l~tınbıcoynheamzıirlt:anmao.,nıtr:e ftaeaş-- fından istifasının reddi üzerine komünizme karşı bütün uv- ıını takdim etmiş, fakat ko· kümlerinin bu ;kinci kanun 
.,. ı Çang Kay Şek yt-ni veliyle mücadele•e giriıtiği t b.k d"I · mareşa · - - J m,·te bu ;.ti.faya kabul etme· dayetinde at ı e ı mesı 

'I" t • • • 0 d • t"f kt" z· 8 takd1°rde bU mücadelesinde yİ• Hl ııye e geçmesı ııının uzun en ıs ı a ını verece ır. ır muvafık olduğu kanaatinde 
süreceiini tahmin etmekte •e milletin reiai aıf aliyle iayan ha- Re yardım elmeğe haxır bU:un• mittir. 



Dil bahlslerl: 
•••••••••••••••••••••••• 

Diller 
llm ilgisi ile bir asla 

irca edilebilir mi? 
-2-

Vazan: Avni Ulusay 

idrak ve ifade 
kabiliyeti 

lnsanhğın en baş!ı ve imti
Nazh vasfı olan nutkun, idrak 
ve ifade kabiliyetinden doğ
duğunu söyledik. idrak nedir? 
1fade nedir? Bunları da vü-
ıuhf a bilmemiz gereldir: 

ldrak; fitratin bize verdiği 
-beş duygunun hasılası olarak 
derdiğimiz bilim ve ilimlerin 
iç ve dış alemlere taalluk 
eden ilahi bir kudretidir. 

İç ve dış alemleri, bize sarih, 
basit ve şümullü bir asi ile 
:tanıtan varlığı ise şu düstur 
içinde görmekteyiz: 

Madde + Hareket = ·Hayat 
Madde ile hareket, haki

katte, biri diğt!rinden asla ay-
rılmaz! Alemde mücerret ola
rak, ne madde, ne de hareket 
vardır. Bunların biri birinden 
tecridi kabil olsaydı, hayat 
kalmazdı.. Kainatın bünyesi 
inhilal ve infisah etmiş olurdu. 

Bize, hayatı böylece iki mef
humun birleşiği olarak tanıtan 
kendi şuurumuzdur; iç varlıjZı
mız ile dış alem arasındaki 

münasebettir. Yine bu müna
sebetledir ki maddeye karşı 

"enfüs,,; harekete karşı de 
''tevettür,, deye diğer iki mef
hum seziniriz .. Bununla da: 

s anbulda 
Kar yağıyor 

htanbul, 30 (Yeni Asır - Te 
lefonle) - Gece yarısı - Burada 
havalar tekrar soğumuştur. 
Şimdi elan l;ar devam etmek· 
tedir. Şehir beyaz:ara bürün
miiştür. 

Şirket 
Müdürü 
mahkemede 

lstanbul, 30 (Hususi) - Elek
trjk şirketi tarafından 40 bin 
liralık malzeme kaçakçılığından 
suçlu 9 şirket amiri ihtisas 
mahkemesine verileceklerdir. 
Suçlular arasında şirketin umum 
müdürü Hansenle iki Türk te 
vardır. 

Mecliste dünkü 
müzakere:er 
· Ankara, 30 (Yeni Asır te

lefonla)- B. M. Meclisi bugün 
toplanarak Akay, Denizyolları 
ve lzmir - lstanbul liman sir· 
ketleri ile Van gölü 937 büt
çelerini müzakere ve kabul 
etmiştir. 

lzmir Amerikan 
kolleji 

TENi A&IR 

Müşahitler Istanbuldan geçtiler 

Frans z dele~esinin re
fakatini ab letmedi er 
Sancak murahhası Dr. Abdurrah
man Cenevreye bir muhtıra gönderdi 

. ~---------------~·-.... •----..Hm•------------~ 
lstanbuJ, 30 {Hususi) - Kilis· ( rejimi içinde ezilen Türkler 

ten alınan haberler_e göre San· 1 müşahitlerJe temas imltanını 
cakta karışık vaııyet devam pek güç bulabileceklerdir. 
ediyor. Suriyeli milislerin ve \ DR. ABDURRAHMANIN 
Fransızların tazyıkından kaçan MUHTIRASI 
25 Türk topraklarımıza iltica 
ettiler. Mülteciler · Türk köyle· 
rinde vaziyetin çok acıklı ol
<!uğunu anlatıyorlar. 

HUDUDUMUZA ASKER 
YIGlYORLAR 

· lstanbul 30 (Hususi)- Fran
sızların Hatay hududumuza as· . 
ker tahşit etmekte oldukları 
Adanadaiı bildiriliyor. 

BiT ARAF MÜŞAHiTLERiN 
VAZiYETi 

lstanbul, 30 (Hususi) - An· 
takya ve Iskenderun ahalisinin ' hansız mümessili Don·o 
murahhası doktor Abdurrah- ve buradaki Hataylılarlar, Hu-
man tarafmdan milletler cemi- kuk talebeleri ve gençler tara-
yetine verilen muhtırada San- fından karşılanmıştır. 
cağın ırk, lisan, kültür bakı- Müşahitler, trenin Ankaraya 
mından Suriyeden büsbütün muvasalatında vagonun pence-
ayrı olduğu, Sancakta 285 bin resinde bulunuyorlardı. lstas-
Türke karşı ancak On bin ka-

yondaki kalabalığı gorunce 
dar Arap olduğu, Sancak Türk· 
lerinin müstevlilere 1921 sene- yanlarındaki tercümanlarına se· 
sine kadar si!ahla mukabe1e bebini sormuşfar ve tercüman, 
ettikleri, ancak Ankara itilafı Ankaradaki Hataylılarla, üni-

. lstanbul 30 (Hususi) - San- · üzerine harbin nihayet bulduğu versitelilerin kendilerini karşı-
cağa giden müşahitler heyeti bildirilmekte, Sancakta yapılan ladığını söylemiştir. 
lstanbulda hiç durmamıştır. müthiş tazyıklar birer birer Tren hareket ederken istas-
Müşahit!er Sancak hududuna sayılmaktadır. yondaki kalabalık şapkalarını 
geldiklerinde kendilerini karşı- ANKARADAN GEÇTiLER sallamak suretile müşahitleri 
lamak isti yen Fransız mümes- Ankara, 30 (Yeni Asır-Tele- uğurlamışlar ve müşahitler de 
sili Doryonun refakatini red· fonla) _ Sancak ve Iskende- pençerelerini açarak mukabe-

Şjlnne • 

rt?zı;;i,12S i&J [~\.% ' ...... , ....... ' . 
Kafesciler 

İstanbul gazetelerinden biri 
dünya haberleri arasında yazdı: 

Geçenlerde Amerikada bir 
milyoner ölmüş, milyonerin ölü· 
mü büyük bir dı!dikoduya se
bep olmuş. Bütün hayatında 

milyoner o!arak tanınmış olan 
bu adam meğer beş parasız 

bir serseri imiş. Mütemadiyen 
milyonlara sahip o!duğunu ilan 
ederek borç alır; onunla ya
şarmış. Öldüğü zaman varisle· 
rine 4 milyonluk bir borç bı· 
rakmış . 

* • • 
Dünyada yalnız meteliği ol-

madığı halde milyo~er geçinen 
insanlar mı var:? Akıllı geçinen 
budalalar, doğrucu geçinen 
yalancılar, vatanperver geçinen 
menfeatperverler hep bu dün
yanın tezgahlarında ipliklerini 
boyıyan kafesci birer hokka· 
baz değil midirler ? 
· insanların hakiki hüviyet

lerini yüzlerine vurmak, kol· 
tuklarındaki haçlarını çıkarıp 
önlerine koymak bu dünyada 
(Ayıp) sayıldıkça bu hokka· 
bazlarm müşterileri eksilmiye
cek, kafesleri hiç boş kalını· 
yacaktır. 

Ne yazık ki edep ve nezaket 
kaidelerinin bir çoğu bu mas
karalara birer siper, birer ha
laskar oluyor. 

A. Murat Çınar 
•••••••••••••••••••••••• 

Enfüs + tevettür = büviyyet 
Diye öncekine muhazi diğer 

bir düstur buluruz. 

dettiler. Bu müsait jeste rağ· runa gitmekte olan cemiyeti lede bulunmuşlardır. 
Ankara, 30 (Yeni Asır - T e- h l · k'kl d 

1 f ) V k 1 • men müşa it erın tet ı erin e akvam müşahit heyeti, bugün Ayni trende, Adana kurtu· e on - Maarif e a etmce Dostluk satın alınan lzmir Amerikan Fransız manda memurlarının ~orosla buradan geçmişlerdir. luşuna iştirak için Adanaya 
kollejine resmi bir mektep yer· tesirine kapılmamalara çok müş- Müşahitleri hamil tren, istas- $?İlmekte olan Adana mebusları işte, idrakimiz, en küçüğün

den en büyüğüne kadar, bu iki 
düstur içinde tecelli eder .. 

leştirilecektir. k_üldür. Zira bugünkü tetbiş yonda on dakika kadar kalmış da bulunuyorlardı. 
Antant statolarına 

uygundur •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ifadeye gelince : Hayat ve 

hüviyet üzerindeki teessür ve 
telekkilerimizin tebliğinden iba
rettir. 

Istanbulda C. H. P. Kamuta·y grubunda 
Ekmek fiati / 

Paris, 30 (Ô.R) - Belgrad· 
dan bildirildiğine göre Yugos· 
lav Lükümet mabafili Yugos· 

IF ADENIN VASITASI 
Hayat ve hüviyyet üzerindeki 

teessür ve telekkilerimizi hangi 
vasıta ile tebliğ edebiliriz? Hal 
ve tavrın dili olan edalanmız, 
el ve kollarımızın ışari hareket
leri, yüzümüzün işmizazları, 
gözlerimizdeki paraltı veya fer
sizlikler birer tebliğ vasıtası 
olabilir, fakat bunların her bi~ 
risi eksiktir; asıl kemale varan 
vasıta ses ve sözdür. 

Ses, malumdur; söz, şuuru· 
muza bir sezim veren sestir. 
Tebliğ şuurda hasıl olan sezim 
ile yapılabileceği için ilk vası
tamız ses değil söz olmak ge-
rektir. Söz nedir? Söz : 

Samit + sait = söz 
Yahut: 
Sait + samit= söz 
ikiz düsturunda tebarüz eden 

mefhumdur .. Sait ve samitlerin 
her birisi bir sestir. 

- Devam edecek _... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Saat 12.30 - 14 arasında 
plakla Türk musikisi, bc.vadis· 
ler, hafif müzik, plakla muh· 
telif neşriyat. 

Saat 18.30 da dans musikisi. 
Saat 19 da Çocuk esirge

mesi hakkında doktor Ali ta
rafından konferans. 

Saat 20 Musiki 
Saat 21 Saat ayan 
Saat 21.30 Safiye ve arka

daşları tarafından musiki. 
Saat 22 Musiki 
Saat 2?.30 Ajans ve borsa 

haberleri, plakla neşriyat. 

lstanbul, 30 (Huausi) - Ek
mek fiati arttırıldı. Bugündeo 
itibaren birinci ne'vi ekmek 10 
kuruş 30 paraya, ikinci nevi 9 
kuruşa satılacaktır. 
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Anlaşma 
Müzakeresi 
ilerliyor .. 

Londra, 30 (Ö.R)-lyi haber 
alan Ingiliz mahafilinden bil
dirildiğine göre Akdeniz an
laşması için Ingiliz-ltalyan mü
zakereleri müsait bir şekilde 

ilerlemekle beraber anlaşmanın 
neşri için şimdiden bir tarih 
tayinine imkan yoktur.Bununla 
beraber üç veya dört son ka· 
nuoda, herhalde yeTii yılın ilk 
günlerine bu hususta beyanat 
yapılması beklenebilir. 

Su bulma 
TeşebbUsU iyi netice 

verdi 
Konya, 30 (A.A) - Artezi

yen kuyuları için ta1yıkh su 
bulmak üzere dört aydır süren 
çaiışma müsbet netice verdi. 
Karamanda 184 üncü metrede 
su bulundu. Hergün binlerce 
halk sondaj yerini ziyaret ede
rek fışkıran suyu görmekte ve 
ovanın kuraklıktan kurtarıla
cağımn bu müjdesi karşısında 
hakiki bayram yapmaktadır. 
Vilayet suyu bulmuş olduğu 
için esaslı tedbirler aimaktadır. ,. 

Sinema aleminin yeni parhyan yıldızı 
DIKFOREN 

KIZIL ÇAYIRI 
BAŞTANBAŞA KANA BOYAYOR 

VE 

ŞIRLEY ALBAY 
TUrkçe Foka Jurnal ve KOMiK MiKI 

Hepsi bugün L.ALE sinemasında 

• 

ismet lnönü memleKetin iktısadi, zirai 
lavya ve Bulgaristan arasında 
~ir dostluk paktının akdi :ihti-

malin den ileri gelen aksülimeli 

,. durumu· hakkında izahat verdi hayretle karşılamışlardır. Y1.1-
goslav mahafilioin kanaatince 

·- Baş tarafı 1 incı sahifede -
Tahribata mani olmak ve tar· 
laya su vermek su işlerinin 
hedefidir. ilk seneden başlıya· 
rak memleketin bütün . büyük 
suları · ele alınacaktır. Küçük 
sular üzerinde ihtiyaç kendini 
gösterdikçe işlenecektir. 

2 - Nasıl kredi ve istihlak 
kooperatifleri kurulmuş ise is
tihsalin tanzim ve teşkili için 
de planlı ve iştir~kli bir çalış· 
ma devresine girmek böylece 
lazımdır. Yeni aletlerle harman 
makinaları, sürme ve sulama 
tertipleri ile planlı olarak tan· 
zim edilmiş bulunan zirai kom
bineler vücuda getirmek isti· 
yoruz. Bu kombineler toprağın 
ve muhitin icaplarına göre 
biraz büyük ve biraz küçük 
olabilecek ise de herhalde her 
biri bir cüzütam şeklinde ola
caktır. Ve bittabi kombineler 
münferit ve müşterek alet ve 
makinalarla mücehhez buluna-
caktır. Bu kombinelere Orta 
Anadolu ve şarkta daha çok 
ihtiyaç vardır. 

Düşündüğümü:ı ilk plan 1000 
kombine üzerine tesis olunacak 
ve dört senelik bir tecrübenin 
vereceği neticeye göre tamim 
ve teksir olunacaktır. Bu siste
min remzi yeni usul ve yeni 
alet olacaktır. 

Emin olunuz arkadaşlar, 
memleketimizde yeni usul ve 
yeni alete karşı kafi bir cazi-
be mevcuttur Öğretmek için 
yardım ve alet tedariki için, 
kolaylık yapmak suretiy!e kar
şılığını verecektir. 

Garbi Anadolu ve Adana 
pamuklarının cinslerini iyileş
tirmek ve istihsa1atı çoğaltmak 
işi hususi bir itina ite üzerin· 
dt- durduğumuz mühim ve ay
rı meselelerden birisidir. 

3 - Orman me~elesi. Bu 
mesele üç esaslı noktayı ihtiva 
eder: 

A - Mülkiyet meselesinin 
halli. 
~. - __ h:i mu~afaza teşki~ti, 

C - Ormanların yalnız dev
let elite işletilmesi. 

Memleketimizde ağaç kes
mek serbestisi bir iki sene için 
kabul edilmiş olsa üç sene 
sonra memlekette orman kal
mıyacağına kaniim. Ormanları 
devlete maletmek, iyi muha· 
faza teşkilatiyle teçhi.7. etmek 
ve devlet eliyle işletmek, için
de bulunduğumuz buhranlı or• 
man meselesini memleket lehi
ne halJcdecek tek yoldur .Bu hu· 
sustaki mesai ve fedakarhğı 
esirgememek lazımdır. Bu ted· 
birleri alırken memlekette 
ağacı boJlandmp ucuzlatacak 
çareyi de düşüomeğe mecbu· 
ruz. 

4 - Toprak kanunu. Bir 
toprak en çok mahsulü yalnız 
bir vaziyette verir. Bu vaziyet 
te o toprak işliyenin malı ol
masıdır. Yurdumuzda topraks1z 
çiftçinin sayısı her tasavvurun 
üstündedir. En ziyade toprağı 
taksim edilmiş en mamur yer
lerimizde bile köylünün yarısına 
yakan bir miktarı topraksızdır. 

Başkalarına ait topraklar 
üstünde çok fena şartlar içinde 
ve çok verimsiz olarak çalış
mak mecburiyetindedirler. Hiç 
bir vakit hiçbir adamın malını 
cebren zaptetmek fikrinde de· 
ğiJiz. Fakat hiçbir surette köy-
lüyü ilelebed topraksız kalmıya 
mahkum eden dar çerçeve 
içinde bırakmıytt razı olmayız. 
Toprağı köylüye: dağıtmak me· 
selesi medeni memleketlerin 
birer birer içinden S?eçtiği ve re
jim agrer namını alan zirai bir 
ilerleme safhası olmuştur. 
Memleketimizin de bu safha
dan geçmesi bir tekamül eseri 
olacaklar. Mem!eketimiz diğer 
m~mleketlerin tecrübelerinden 
istifade edecektir. 

Yardımlarınızla birer birer 
ve sür'atle başaracağ'ımızı san
dığımız bu istihsal ve zirai kal
kınma işlerini etraflıca saydım • 
Bu işle.r icin beş alta senede 

Yüz Milyon lira tahsis edt"bi
leceğimizi umuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti ' teka
müle doğru y~ni hamleler ya
parken parti arkadaşlarımın 
görgüleri ve bilgileri ve yar
dımları sayesinde işlerim:ıin 
kolaylaşacağına kaniim. 

ismet lnönü bundan sonra 
ziraat programının esaslarını 
ifade eden saydığı kanunların 
tahsisat kanunlariyle beraber 
B. M. Meclisinin kış tatiline 
geçmeden evvel takarrür etmesi 
bize önümüzdeki seneyi kazan• 
dıracağına ve muhtelif kısımların 
birbirile irtibatları büyük oldu
ğuna arkadaşlarının dikkatle
rini celbetmiştir. 

Uzun ve sürekli alkışlarla 
karşılanan bu beyanattan sonra 
başbakan vaki olan sualler 
üzerine mevcut siyasi vakıalar 
üzerinde ayrı ayrı izahat ver-
miş ve Manisa saylavı Hikmet 
Bayurun ziraat bankası ve 
kanunu hakkındaki sorgusuna 
cevaben; 

- Ziraat bankası kanununun 
mecliste müzakere edilmekte 
olduğunu ve bankanın yeni 
işlere kıymetJi yardımını esir
gemiyeceğine emin bulundu
ğunu ifade etmiştir. 

bu dostluk muahedesi Balkan 
antantı paktının ruhuna ve 
statolarına uygundur. Hatta 
Yugoslav diplomatik mahfilleri 
böyle bir muahedenin, Bulga· 
ristanın Balkan antantına işti-

raki için ilk bir adım olabile
ceğini ~ile ümit etmektedirler. 

Biriket fabrikası 
Zonguldak, 30 (A.A) - iş 

bankasının çalıştırdığı Türk 
Antrasit fabrikasına bağlı ola
rak kuruJan Biriket fabrjkası 

faaliyete başlamış ve ince kö
mürden yapılan Briket piyasaya 
çıkarılmıştır. 
~~~.V'.7./..L7~Z/.J.ZZ7.L//.7..B 

lzmir ikinci No-
terliğinden: 

işlerini görmekle sevinç 
duyduğum bütün müşterileri· 
min ve muhterem halkımızın 
yeni yıllarını ayrı ayrı kutlu
lamağa şu sıradaki işlerimin 
çokluğu cngd olduğundan 

candan tebriklerimi ve en 
derin saygılarımı gazetenizle 
bildiririm. 

lımir ikinci Noteri 
Emin Erener 

. . s. 4 (3444) 
~~QllP&ZllİllllllD ..... 

YILBAŞI Gecesi 
. .., - -; . ... , . . ı 

l{ü)türparkta F U Alt gazinosu 
Sayın müşterilerine sabaha kadar açıktır 

Flatler : GUnlUk llstelerln aynıdır. 
ZAM YAPILMAMIŞTIR. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yeni yı]a neşe ile girmek istiyenler 

Kültürpark FUAR gazinosunda 
Bu geçirmelidirler. 

1 
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Son asrın en büyük aşkı Antakya ve Iskenderunun vaziyeti 

Sekizinci Edvard böyle demişti: "Sev
diğim kadın olmazsa ben yaşıyamam,, 

Saracoğlu Fransaya 
teklifimizi anlattı 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapdan &atıflar. 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fi at 

99 K Kizım 13 50 18 S 
''Andre Maurois,, lngilterede m~harrirlerin tesir dere- Akdeniz anlaşması, Yugoslav-Bulgar 78 M J Taranto 13 75 20 

45 O Kurumu 16 19 • • 
cesını çok nükteli bir yazısında güzelce anlatıyor dostluğu hakkında izahat verdi 

- Baştara/ı I nci Sahi/ede - A • Sancağa tam istiklAJ, 

23 AR Üzümcül4 15 
245 Yekun 

- Yok, bu hu
susta birıe1 söyle
memeğe azmettim. 

-Balıınız amma.. 
- Size hayır di-

yorum. 
- insanı hiç ol

mazsa darılmadan 

dinlerler. 
- Ben darılmak 

istiyorum ve birşey 
dinlemiyorum .•• Bu
nunla beraber neyi 
dinliyeceğim 1 On 
beı gündenberi bu 
hazin macerayı her mlnasiyle 
evirdik çevirdik, bütün ihtimal
ler meydana atıldı, bütün ne· 
ticeler kalburdan geçirildi. Bu 
kadarı bana çok bile. Geceniz 
bayır olsun. 

- Durunuz, sizinle ıimdi 

yapmak istediğim mü sa
ba benin mevzuu ne ihtimallere 
ne de neticelere mütaalliktir. 
Size bir mesele, amma tek bir 
mesele soracağım. 

- Benden buna verilecek 
cevap pashr. 

- Bir kerre saatimi dinleyi
niz. Bu maceranın edebiyat ta
rihiyle alikasından babıedili-
yor ..• 

- Ya böyle birşey var mıy· 
mış? 

- ••• isterseniz fikir tari
hiyle deyiniz. itiraf ediniz ki, 
ba dram hakkında kalem yil· 
rlten blit&n b6yük lngiliı mu
harrirleri nazırlar Ye kiliseye 
karıı Krala taraftar çıkhlar. 
(Bernard Show) ile (Wells) ın 
makalelerini okamuısunozdar ••• 
Ba iki eski dMt Ye rakip mu· 
cize kabilinden, k6hnemiş bir 
ablilaa riyasına kart1 protesto 
etmek için mllttefik çıkblar. 
DDılinOyordum ki banlana ileri 
ılrdilğil deliller efkirı umumi
yeye tesirden hali kalmıyacak· 
br ••• Hiç te böyle olmadı. Ef. 
kAn umumiye tamamiyle muha
lif tarafa iltihak etti. Hemen 
hemen inanılmayacak şeydir ki 
1936 logilteresi D.H. Lawren
ce'Je Lyttoa Stnche'ye bay• 
ranhk izhar edea, Aldoua Hu· 
acJey ile Bertrand Ruaaell' den 
akıl dersleri diliyen, Paria Ye 
Nevyork tiyatrolarından daha 
serbeat ve mütecasir bir tiyat· 
roya mnsamaba gösteren lng~l
tere kucajimdan aynlmıı bir 
kadını ksrk yatında bir adamla 
evlenmekten men'e kallnşayor •.• 
Siz de aym fikirdesiniz değil mi? 

- Siz benimle eğleniyor mu· 
sanuz? 

- Niçin? 
- Eneli siz pek aafdilAne 

bir Ml'ette bu kadar mühim 
bir metele bıdıkında muharrir· 
)erin ileri sürDlen deJiJler;a in· 
gilizlerin reyleri üzerinde miies• 
lir olacağını kabul ediyorsa• 
nuz. Bize yüz defa ihtar etme· 
eliler iDİ ki lngilterede fıkirler, 
Kral Ye Parlamento ile değil 
masebaklarla, yani sevk ve hissi 
tabii ile idare edilir? Saniyen 
Hnki 6yle bir memleket var
mış gibi ıiz b6yBk bir ibninan i 
ile "RuueU Huscley, Strache •e 1 
Laurence"lngilteresinden bahs- ~ 
ediyor, •e giıya, haddi zatında 
miikemmel b rer muharrir olan 
bu zat'ar, halk tarafından ta
nınma, gibi idarei ke!lm eyli
yorsunaz. 

- Ukia bunlar bDtün din· 
JllCll mqhar ecliplerdea deiil 
midirler? 

- E•et öyle... Fakat ban• 
.._ e•llli Mral n1e ..._ 

-------

Yazan: Andre Maurols kiye hariciyesinin bu müzake- B. Suriye, Lübnan ve mDs· 
releri yakından ve hassasiyetle takil sancağın bir konfederas-

383871 Eski sabı 
384116 Umumi satış 

Dük Dö Vuuisor Msr. Sımpsoıı 

takip ettiğini ve timdilik her- yon tf!şkil etmesi, 
hangi bir endişenin varid olma• C _ Sancağın askerlikten tec-
dığını anlatarak bu müzakere- ridi, 
lerden Akdeniz emniyetinin D • lskenderun limanının bir 
sağlamlaşhrılmak neticesine va

kısmın1n Türkiye hükümetine 
rılması beklendiğini tebarüz 

Zahire 
Çu. Ahcı 
480 Buğday 6 

19 Susam 18 
9835 ke Palam 260 
2344 ki. T 8 içi 100 

Fi at 
7 

18 
480 
100 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ettl.rdı". kiralanarak şimendifer kom· 
ANT AKY A·ISKENDERUN binezonunun yapılması. Sancak meselesi hakkında yeni 

V AZIYETl FRANSANIN TEKLiFi den temasa gelinmesi mevzu 
3 _ Bundan sonra Antakya Bu teklif ilzerine her iki bahsolmuştur. Fakat gerek 

ve iskenderun vaziyeti üzerine carafın bütün müzakere- yeni temaslar ve gerek onla 
lerin sıkletinin bir nokta üzerin- muhtemel ne!iceleri hakkın 

iı..abatı intikal ettiren Şükrü 
Saracoğlu Beyrüt başkonsolo· de teksif ettiğini ve Dr. Arasın Saracoğlu ihtiyatlı vaziyeti 

tam istiklal teklifi ısrarına karşı muhafaza etmiştir. 
sumuz tarafından Sancakta ya· F h · s ransa eyetanin ancağın YUGOSLAV-BULGAR 
pılmış olan tahkikat raporunun Suriyeye Allejans tabiiyeti· ANLAŞMASI 
esaslı kıllmlannl birer birer nı" muhafaza t "· t• 1 e me3 1 şar ıy e Hariciye •ekil vekilinin ha 

hasırdır. Bu zümrenin oldukça 
kalabalık olduğunu da inkar 
etmem. Haydi cömert davra
nalım da bunlara on bin, yüz 
bin kari bahşedelim... Geriye 
altmış milyon lskoçyalı, Kana
dalı, Avusturafyab, Cenubi Af
rikalı kalır ki bunlar asla bun• 

Bize daha yakın olmak üzere 
matbuatın aczini nazan dik· 
kate alınız. Müttefik Amerika- anlatmıı Ye parti derin ve bü- geniş muhtariyetinin konuşula- rici siyaset hakkındaki izaha 

_k l t .1 . yük bir alika ile bu izahab bileceg· ini söylemit oldugv unu, tından sonra 10- 2 alan E 
nıo en mu emme gaze ecı erı, 
en parlak ve en müdekkikleri dinJemittir Sancağın esas vaziyetini tayin kiıebir saylavı Yusuf Zi 
Ruzvelt aleyhine tiddetle mu- HARIClYE VEKiLiMiZiN edecek olan noktada birlesil- Özer ve Manisa sayla 

TEKLiFLERi miyerek iki tarafın mütekabi- Hikmet B1tyruoun Yugoslav harebe açtılar. Halk bunlan 

1arın bir kitabını açıp okuma
mışlardır. Sizi temin ederim ki 
yazıların tesiri hakkında büyfik 
vehimlere düşüyorlar. Kendi
sinden bahsettiğiniz ( Aldous 
Huscley'in) bu hususta sizden 
daha doğru görüşleri var, o: 

Bundan sonra cemiyeti ak- len istiklal ve tabiiyet teklif- Bulgar anlaşmasında Balk 
okudu, bir•ey demedi, sonra l · · k t'' ti b f 

y vamın Sancak hakkındaki ka- erını a ıye e mu a aza et- paktı için bahsettikleri en 
menfaatlerine ve sevki tabille• t·kı · · · .. k · k ·ı k k ran ve Fransa hükümeti tara• 1 erı ıçın muza erenın eıı • şeye arşı te rar kürsüye g 
rine göre rey verdiler. fından vaki olan resmi davet diğini Şükrn Saracoğlu beyan len Şükrü Saracoğlu: 

- Bizi İ•aal eden meselede etti B "k· k J k t 
Yt<> üzerine Parise giden murahba1 • u 1 1 omşu mem e e 

lngiliz milletinin derin hissi ta- Müzakereden ıonra ve Pa• yekdiğeriyle anlaşması Balk 
biileri ne idi bakalım? heyetimizin yaptığı müzakere- risten hareket edeceği ~üne paktının kuvvetini azaltmaı 

- Sizin elinizden kurtulma leri etraflıca izah ettikten kadar Dr. Aras muhtelif Fran· için bir ıebep olmadığını v. 

"Muharrirlerin yaıdıklan şeyler 
karileri üzerinde yalnız kendi
lerinin arzularına tevafuk ettiği 
nisbette tesiri haizdirler" diyor. 
(Ruakin) in makine aleyhine 
olan hücumlara terbiye ve ha· 
yat tar" noktai nazarından 
kendisine benziyen kimselere 
tesir edebilmiftİI'. Makineden 
müteneffi olan ve yahut o yiiz· 
den geçinenler üzerinde eo 
ufak bir tesir bile yapama· 
mışbr. 

- Sizin bu garip iddianız 
müdafaa kabiliyetinden mah· 
rumdur. Kim inklr edebilir ki 
Voltaire'io yahut lngilizler in
dinde (D:ckins) in en büyük 
bir tesiri olmamıştır? 

- Voltaire'le Dickins bllyük 
suiistimallere karşı muvaffftkı· 
yetle bOcum etmişlerdir. Çünkn 
onlar efkarı umumiyeyi teş
kil etmiyor, onun arkasın-

dan gidiyorlardı. Ukin (Huıcley) 
pek musip olarak hatırlatıyor 
ki (Lacien) (•) ikinci asırda 
Voltaire derecesinde tiddetli 
bir fikir ve zeki ile dinlerin 
aleyhinıe yazı yazdığı zaman 
kendisini dinliyen olmamışb. 
Niçin? ÇünkD kendi inanını 
neşir hususunda iltizam ettiği 

istihza mistik bir devrin umumi 
cereyanına uymıyordu ..• 

imkinı olmadığını anlıyorum .• 
Disraeli (•) : "bilyfik sanayi, 

htirriyet, din .. işte lngilterenin 
tarihi ... " diyordu. Bu üç keli
menin her birini ayrı ayrı tek
rar ele alanız ve balkın hislerini 
tetkikten geçiriniz. 

"Din ... Muharrirlerinin din• 
•izliğine rağmen, lngiltere bil· 
yük bir mikyasta dindar olarak 
kalıyor, yahut lıiç olmazsa ah• 
lika dayanır bir memleket man· 
zarası veriyor. Bu keyfiye't 
Londradan ziyade taşrada, vi.; 
llyetlerde kabili tetkiktir. Is· 
koçya, Gıl memleketi mDstem• 
lekeler Kralla dostunun etra• 
fını çeviren erkek ve kadın 
tiplerinden hoşlanmıyorlardı." 

Hürriyet. •• Memleketin, Kra• 
lın etrafında Parlamentoya ait 
teşkillta muhalif geçinen adam• 
ları gôrmesi birliğin kabine et
rafında toplanmasına ve iıçl 
partisinin muhafaı.kirlarla bir
likte bir kütle halinde hareke
tine, bir blok teşkiline hizmet 
etti •.• 

Büyiık ıanayi... Ba buhran 
lngiliz ticareti için mühim ola11 
(Noel) ahı•erİfİDe ve Tac giyim 
hazırlıklarına zarar veriyordu. 
Bir hafta içinde işsiz amelenin 
sayısı elli bin raddesinde art
mış?ı; bundan mesul olan Kral 
aleyhine hoşnutsurluk tiddetli 
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VIL SOriAA 1 

D1J [S C3 lJ illl ~ 
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lnglllzceden çeviren : ZIYA NEBi 
iri yapllı adamın gözlerlnl kan bUrUmu,ıu. 
Bıçatını havaya kaldırarak yerde yatan 

Rollertln Ozerlne J UrUdU .... 
~------·~·~-.--· .... --~~· Caz durdu. Kalabalığın bir far. Fakat bu sırada arkadaş• 

kısmı kaçışmış, bir kısmı da larımn yere dilştnğünft gıiren 

kenara çekilerek kaYgayı seyre diğer iki kişi, mualanndan 
dalmıştı. Kadı&lardan bayılanlar f11Jıyarak Robertin üzerine çul· 
bile oldu. Falcat hiç kimse bu lanmış bu·unuyorlardı. O vakte 

işe müdahale etmeye bir türlü kadar iri yapalı adam da ayağa 
ceHret edemiyordu. Robert'in katkm•ı ve bıçağını çekerek 
ve bilhassa Ş.rley'in kahraman- ileriye ah!mışh. Şimdi San 
lığı salonda bukınaaları bay- Fransisko salonlaranda oldukça 
rete diitürmüflü. Çilnkü her- heyecanlı ve tehlükeli bir kav-

kes bu iri yap1k aclamm ae ga oluyordu. Hardi ihtiyar ol· 
bell ı bir kllbaabeyi olduğua• maaaa rajmea bir mlddet Ro-
bili1orda.Tehllkeyi KCSren Hareli berte yucba i~ia ajrafb.F akat 
.. e ......_ ele ,. r s .._... , ...... rediii bir ,....-.. 

sonra Dr. Arasın Cumhuriyet sız ricali ve başbakan Blum ile bilikiA sulha hizmet ve Bal 
hükümetimizin kabulüne talikaa buluşmuş ve davamızı böylece kanda umumi anlaşmayı kolaı 
Fransa hükümetioin yapmıı salahiyetli olan birçok zatlarla !aştırmak bakımından yeni b. 
olduğu teklifi aşağıda ıöyle görüşmfiştür. unsur olması ümit edilebilec 
hulisa etti: Yılbaşı tatillerini müteakip ğini cevaben söylemiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
idi. Memleket art&k bu işe bır 

nihayet verilmesini istiyordu .•• 
Ve tek bir çarei hal vardı. 

- Bu akıbet te 6yle bir li· 
kaytlıkla karıılaıtı ki hayrette 
kaldım. Ben dtlıOnmilıtllm ki 
ba hasıas millet Kralın vedl 
beyannamesiyle mütee11ir ola
cakb. Halbuki, bu buhran es
nasında Londrada bulunan 
(Dlıbamel) in (*) pek canlı bir 
makalesinde okudum ki sine
mada halk, ecnebi ıamileri mil• 
teheyyiç eden bir aesi zahiri 
bir heyecana kapılmadan din· 
lemiıti. 

- Ôyle z•nnederdim ki nut
kun ı:aif tabiath Kralın biraderi 
yeni Kral için sadakatini beyan 
eden kısmı lngilizlerin hoşuna 
gitmitti. Diğer kısmı, billkis, 
onlan tiddetle milnfeil etmiş· 
tir ki o da biasiyab kalbiyeye 
taalluk edenidir: 

"Sevdiğim kadın olmazsa ben 
yafıyamam •.. " 

Bunlar öyle ıeylerdir ki bir 
ilk mektep talebesi bundan 
bahsetmez. Ba,kalan gibi ba 
bissiyah tecrilbe etmediği için 
değil, belki ona böyle şeyleri 
ağıza almamasını, yahut bun• 

la, yere yıkılarak saf harici 
çıkb. Adamlardan bir dauesi 
Şirleyle Marlenin kollarından 
ııkı sıkı tutmuf ve birpy yap· 
malarına meydan bırakmamıttı. 
Şimdi Robert diğer iki kiti ile 

bat baıa kalmıı bulunuyordu. 
Zavallı mümkün olduğu kadar 
kendini müdafaaya çalışarak, 

birka~ dakika mubaaımlannı 

oxalamağa ve iri yapıh adamın 
elindeki bıçaktan kurtulmağa 

muvaffak oldu. Bir aralık kuv
vetten kesildiğini ve artık 
daha fazla mücadele edemiye-

ceğini anladığı halde, yine 111· 
madı. Fakat bu sırada kolun
dan bir bıçak yarası alarak 
yere yuvarlandı. iri yapılı ada
mın göı&erini kan bürümfiştft. 
Bıçağını hava1a kaldırarak, 
artık m6cadele edemiyecek bir 
hale gelen, Robertin Dze.rine 
ahldı.. Ôlüm mvhakkakti •• 
Şirley ve Marlen aa bir ç.tfbk 
kopardılar ve ıon gayretleri.ai 
aaıfederek ati••• elladela kur• 

Jarı bir takım nükteler ve mi
zahi şeylerıe örtmesini öğret
tikleri için ... 

-- Ya lngiliz kadınlan. Bu 
sekiz milyon müntebip? •.• Bu 
qkın kuYveti rikkatleriDi mu
cip olmadı mı? 

- Kadınlar, ba,ka bir ka· 
dının Tac ve Tahtı feda ettire· 
cek kadar değerli olduğunu 
kolay kolay diışilnlliezler. 

- Öyle olsun. Dava mah
kumiyete uğradı. Bundan son
raki senelerde bu buhranın 
uzak tesir ve netayicinin ne 
olacağını görmek kalıyor. Bir 
de (Dreyfus) meselesi kapanalı 
otuz sene oluyor. Halbuki bili· 
yoruz ki o hilen berdevamdır. 
Sizce bir gün sıelip te lngiliz-
ler bu faziletfuruşluk hareke
tine teessüf etmiyecek midir? 
Kiliselerin yaygaralarla, parlak 
ayinlerle izharı şadümani etme
leri tedbirsizlik değil midir? 
Ve matlup olan münevver kı· 
sım için çok geçmeden &çlerini 
almayacaklar mı? 

- (Bernard Show) ve (Wells) 
mlistesna, (münevver tabaka) 
hemen hemen muzaffer züm
reyi teşkil ediyorlar. lngilterede 
papas aleyhtarlığı gftc: anlaşılır 

tulmağa çal.ııtılar .•. 
lıte tam bu •ırada, demin

denberi bu heyecanlı sahneyi 
bilyük bir dikkatle takibeden 
eımer bir geaç " savulun l. " 
diye batararak yaldırım gibi 

ileri ablda ve Robert' e bıçağını 
saplamak tlzere olan, methur 
kabadayının bileğinden yaka· 
ladı. KOlhanbeyi biç bekleme
di§i bu Ani blicam karf111oda 
ne yapacığmı şaşırmıştı. Şimdi 
Sanfran!tisko salonlarındaki 
kavga, ikinci ve daha heye
canla bir safhaya girmiı bula• 
nuyordu. Meçhul geuç biçaiı 

kaparak ileri fırlatb ve bir 
yumrukta Şikagonun meıhnr 
belih11m yere yuvarladı. 

Arkadaşlarının akıbetini glS
ren öteki iki adam, biçaklanm 
çekerek meçhul gencin üzerine 
yürüdüler. Fakat ıenç hayret 
edilecek bir çabuklukla masa
lardan birini kapıp WUGa ka•• 
vetiJle lzederiDe fırlatb •• 
ildıilll .. , ........ 

bir feydir. Çünkü kiliseler h 
tarafta kudret ve kuvvet sah 
bidirler. Şunu da eyi belleyin· 
lngiltereain vicdanını ida 
eden ne filozoflar ne de ( a 
eild&pedistler) değildir. 

- O halde lngiltereyi lü 
fen kimlerin idare ettiğini saı 
leyin? 

- Ben size onlann arasınd 
en mOkemmel bir muharrir· 
bir söziyle cevap vereceği 
"lngilterenin Yicdanı ftç kişid 
milrekkep bir komisyon tar 
fından idare edilir: Avam k 
maraaı reisi yani ( Şpikerc 
(Sen Pol) kilisesinin en kıdem 
ve bir de (Punch) mizah gaz 
tesinin mOdiri.., 

- Bunlar bugünkü bubraa 
ne güzel uyuyor ve yarafıyorlaı 

- Ben size batta dedim 
artık fazla söylemiyeceğisn. 

Türkçeye çeviren 
HATEM SÜLEYMAN ERDOÔD 

tJ lucıen - 31:& senesinde A11t 
yada maz Lumen öldür illmüş bil pap 

r) ( Dısraeu) mqhllr ınglliz 
kümet adamıdır. Hımave usulü Jik 
/ermin şampiyonu ve ( Ayasfa tan 
mualıcdesuıirı muhali/ ve muanzı 
m111tu. Lord Bi/uJns//ld unvanı 
U1'al ile başvelıü olmuştur. 

Dııara kaçamayıp ta, 6te7 
beriye aiaerek bu tehlüke 
sahneyi büyük bir korka il 
aeyredenler hayret.et içind 
kalllllflı. Btitün Şıkagoyu yıld 
ran bir adamla kayga etme .. 

cür'et eden ve battı bir yu 
rukta çenesini dağıtan bu ge 
kim olabilirdi? 

Meçhul kurtarıcı, i,inl biti~ 

dikten sonra, sanki hiçbir f~ 
olmamıı gibi gayet sakin b 
tavırla masasına doiru ileri 
yerek ngarasile eldi•enleriı 

aldı ve arkasına bakmadı 
gtoau terketti.. 

Şirleyle Marlen Robertin h 
yatını kurtaran bu meçhı 

geacin ellerine sarılmak. o 
tetekktn etaıek ve bu yardıı 
asla unutamıyacaklarmı söy' 
•ek içi• arl,at1ndan koştulı 
Fakat o çoktad San Fransi 
koya terket•lı Ye g&ıd• 
ka1i»olmıafltl .. 

- SolUI ""' -
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Vekiller heyeti toplandı 

Başbakanın riyasetinde 
nıüzakerede bulundu 

Cumhuriyetçilerikikilometre ilerledi Ankara, 30 ( Yeni Asır· Telefonla ) - Vekiller heyeti bugüa 
saat 17 de başvekil ismet lnönünün başkanlığında toplanmış ve 
geç Yakte kadar mllzakeratta bulunmu~tur. 

Al L d d S - t• • • • • J Pamuklu ihtiyacının artması manya on ra an ovye 1zm re1ımının span- D k t Ahi 
yada yerleşmiyeceği hakkında teminat istiyecek .t0h 0

1
. mi~ ezga .. a~ılnd~? 

. . . ı a ı uzumu goru u 
Şımdılık ne ltalya, ne de Almanya cevaplarını hazırlamadılar Ankara 30 (Yeni Asır-Telefonla)- Son zamanlarda pamuklu 

Paris, 30 ( Ô.R ) - lspan- ihtiyaçlarının artması yüzünden dokuma tezgalilarınm ithali lüzu-
yadan" gelen haberler vaziyetin mu görülmüştür. Bunun için 1356 sayılı l<ararname ahkam1nın 
Cumhuriyetçilere müsait olarak mer'i tutulması takarrür etmiştir. 

deva~ etti.~ini göster~ek!edir. Meşhur Fransız tayyarecisi Kost 
Madrıd mudafaa komıtesı ta-

rafından öğleyin şu tebliğ Istanbulda beyanatta bulundu 
neşredilmiştir : . 

Madrid'in şimali garbi cep- lstanbul, 30 (Hususi} - Fransız tayyarecilerınden Kost lstan-
hesinde Cumhuriyet kuvvetleri bulda bir iki gün kaldıktan S'>nra tayyaresiyle Parise gidecektir. 
Kanada köyüne ve diğer iki Kost lstanbul hakkında şunhuı söyledi: "Burası ideal güzellikler 
köye karşı şiddetli bir taşıyan bir şehirdir. Tayyarecilerinizi tanımaktan çok memnu-
hücuma girişmişlerdir. Sis se- num. Onları bilgi ve tekmk bakımından çok mükemmel buldum.,, 

bebiyle güçleşmesine rağmen Adana'nın l .. urtu uş bayramı için 
Cumhuriyetçiler;n ileri hareketi , • • 
devam etmektedir. Bu köyler mebuslar Adana ya gıttı 
işgal edilroiş ve hükümet kuv
vetleri Brunet istikametinde 
daha iki kilometre ilerlemiş
lerdir. 

Karabanşel mıntakasında 
şiddetli muharebc~erden sonra 
asilerin bulunduklara bazı evler 
almmıştır. Kordu vilayetinde 
mukabil hücuma geçen hükü
met kuvvetleri Opera istika
metinde ilerlemişlerdir. Burada 
cumhuriyet kuvvetlerinin he· 
defini teşkil eden üç köy top 
ateşi altma girmiştir. 

Nasyonalistlere gelince; gün· 
düzün hiçbir tebliğ neşretme· 
mişlerdir. Dün akşam neşre
dilen tebliğlerinde ise şu ma
lumat vardır: 

Şimalde T erval istikame
tinde Rus tankları ve beynel
milel kıt'aların iştirikile düş

man şiddetli bir tazyikte bu· 
lunmuş, fakat çok büyük zayi
atla püskürtülmüştür. 

6, 7 ve 8 nci fırkalar cep
hesinde ( bu sonuncusu Mad
rid cephesidir ) hiçbirşey yok. 
Sorya cephesinde Guadala· 
rabada küçük bir hareketle 
düşmandan esirler aldık ve 
bazılarını yaraladık. Cenupta 
Opra istikametinde bir düşman 
mukabil taarruzunu reddettik. 
Bir çok esir, 2 makineli tüfenk, 
49 tüfenk ve ganaim ahnmışbr. 

Asilerin bu tebliği, Madrid 
müdafaa komitesinin tebliğini 
- iki hasmın iddiaları arastn· 
da mümkün olduğu kadar -
teyit etmektedir. Madrid 
cephesindeki ileri hareketinden 
tabii bahsetmemekte ve diğer 
cephelerde ise hükümet tebliği 

Ankara, 30 (Yeni Asır telefonla) - Adana kurtuluş bayramı 
busene çok parlak surette kutlulanacaktır. Törene iştirak için · 
Adana mebusları bugünkü Toros ekpresile Adanaya gitmişler
dir. Adanaya civar kazalardan gelen heyetler Adanada toplanmak
tadırlar. 

ltalya ile ticaret ve seyrisefain 

Ctrmhuıiyefi mulıa/aza için çaıpışaıt !spanvol müisleıi 

lwşeye rağmen mu.kavenıet edıyoriar 

muahedelerin1 imza ettik 
Roma 30 (Ö.R) - Dış işleri bakanı kont Ciano ile Türkiye 

büyük elçisi Ragıp Baydur dün Türk-ltalyao ticaret ve seyrise
fain muahedesini ve diğer bazı c=konomik anlaşmaları imza et
mişlerdir. içindeki hareketlere temas ey· 

lemekted,r. 
ALMANY ANIN CEVABI 

BEKLENiYOR 
Paris 30 ( Ô.R ) - ispanya 

meselesinin diplomasi safha111 
en ziyade dikkat uyaodırmağa 
devam ediyor. Almanya ve ltal~ 
yanın lngi!iz - Fransız teklifine 
ne cevap verecekleri merakla 
bekleniyor. 

Bu devletler ispanyaya gönül
lü ve askeri müfrezeler gönder· 
meğe nihayet vermeği kabul 
edecekler mi ? Şimdilik mu· 
hakkak olan şudur ki ltalya 
jreçen son teşrinde kabul ettiği 
taahhütlerle Almanyaya bağla 
olduğu için iki hükümet müş
terek bir cevap formulü bul
mağa çabşmaktadırlar. 

Adis - Abeba sefaretlerinin 
konsolosluğa tahvili kararından 
mütehassis olan ve diğer ta
taraftan lngiltere ile Akdeniz 
hakkında bir anlaşmaya var
mak arzusunda olan ltalya 
Almanyadan daha uysal dav
ranmaktadır. Ancak ltalyanm 
bu temayüllerinin Almanyanm 
lngiliz - Fransız teşebbüsüne 
karşı açıkça gösterdi~i ikrah 

ife nasıl telif edilebilecek ve 
Almanyanın tavrı hareketi 
üzerinde ne derece müessir 
olacaktır ? . Muhakkak olan 
şudur ki Roma ve Berlin 
arasında çok faal müzakereler ı 
olmaktadır. Çünkü Alman ve 
Portekiz sefirlerini birlikte ka· 
bul etmiş olan Kont Ciano bu 
sabah yeniden Alman sefiri 
von Hassel ile görüşmüştür. 
Diplomasi mahafilde tahmin 
edildiğine giSre ltalyarun gös
terdiği anlaşma temayülüne 
kısmen uymak için Italyan-Al-

man cevabi notası - hiç olmazsa 
görünüşte - uysal temayüUer 
göstererek bu iki devletin yı
ğın halinde gönüllü sevki me
selesinin hallini ve önünün 
alınmasını istediklerini kayde4 
decektir. Fakat diğer taraftan 
işi uzatmak hususundaki Al
man arzusunu da yerine getir
mek için aynı nota bu prensip 
kabulü yanında kabuln güç şart · 
Iar da serdedecektir. Şimdiki 
vaziyette lngitiz-F ransız tekli-

! finin olduğu gibi kabulünün 
lspanya'da hükümet tarafmm 

f · işine yarayacağını ileri sürerek 
Almanya ve ltalya srönüllü 

gönderilmemesi kararmın "ma
kabline de şümulü olmasını,, 

ve mazide ferdi olarak gitmiş 
olan gönüllülerin geri alınma
sını istiyeceklerdir. Halbuki 
bu ferdi gönüllü kaydının, 
haftalardan beri Alman yanın 
yığın halinde gönderdiği gö
nüllülere benıiyemiyeceği Pa· 
ris mahafilinde kaydediliyor. 

BOLŞEViZM iŞi 
Almanya ve ltalyanm ileri 

sürecekleri tahmin edilen diğer 
bir talep te, bolşevizme aittir. 
Roma ve Berlin bu sahada Is-

panyanın dahili bir meselesine 
müdahale ederek hiçbir şekilde 
ispanyada marksist bir hükü
metin iş başında tutulamıyacağı 
hakkında Paris ve Londranın 
teminat vermesini istiyecekler
dir. 

Fransız mahafiJinin fikrince 
bu haberler hiç te netice hak
kında cesaret verecek mahi
yette değildir. Alman matbuatı 
bilhassa tecavüzkar bir li
san kullanmağa başlamıştır. 

Bu gazeteler iptida Ame
rikanın Madrid hükümetine 
silah satmak kararından do· 
leyı hayrete düşmüş 2ibi 

Amerikadan tayyare gönderiliyor 
Londra 30 ( A.A ) - Daily Telgrafın Vaşington hususi mu

habirinin gazetesine gönderdiği haberlere göre ispanyaya 
2,700,000 dolarlık silah malzemesi gönderilmesi için verilen 
müsaadelerden maada birkaç Amerikan tayyaresi de ispan-
yaya gönderilmiştir. Bu hafta içinde mühim miktarda tayya
re gönderileceği söylenmektedir. ihraç edilen bu tayyareler 
saatte 320 kilometre katedebilecek bir sür'attedir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
görünmekte ve diğer taraftan ( leri müzakerelerin neticesi bak-
F ansa, lngiltere ve Rusyaya kmda ümitsiz değillerdir. Bun-
karşı da tarizden geri ka~ma· lar Alman ve Italyan cevapla-
maktadırlar. Fransa hakkında rmın geçikebileceğini ve tavik 
Berlin gazeteleri roman mahi- mahiyetinde olabileceğini kabul 
yetinde haberler veriyorlar. etmekle beraber lngiltere Ye 

Bunlara göre her akşam Pa· Fransanın ısrarlarile nihayet 
risin Kedorsey istasyonundan görüşlerini hakim kılabilecek-

ispanyada Barselona mütevec.. lerini ümit ediyorlar. 
cihen beynelmilel alay için " Manchester Guardian ,. şu 
g6nüllü dolu bir kızıl tren ha- haberi ver;yor : Eğer ltalya ve 
reket etmekte imiş. Almanyanın cevapları gelecek 

ALMAN MÜT ALEALARI hafta gelmiş olmazsa Londra ve 
Rusyaya gelince; Alman ga• Paris bükümetJerinin teşeb-

zetelerinin fikrince Sovyetler büslt:rini tecdit etmeleri muh-
her istenen şeyi vadetmekten temeldir. Bu tazyik karşa-
çekinmiyeceklerdir. Fakat bu sında Hitler hiç olmazsa ye· 
Akdenizin Garp sahilinde yer- niden gönüllü göndermeme· 
leşmek için herşeyi yapmala- yi vadetmek mecburiyetinde 
rına da mini olmıyacakbr. kalacak ve bu arada ispanya 

Alman matbuatının bu neş- askeri vaziyetin nasıl inkişaf 
riyahna ra~o:.en lngiliz gazete· ettiğini görmek istiyecektir. 

nm içinde ne hallettiğimi bil- olacağım, ne bu gürültü, bu Fazla laf istemem. Ben gelin· çocuğu incitmeden selametçe 
miyordum, seni kaybettim. gelenler kim ? Senin ıslığına ciye kadar otur at~şin karşı- sabah olmadan yakın köyüne 

- Sonra ne oldu? cevap verdiler, bu ne demek? sında ... Hem kendini ısıt, hem akrabasına götür .. 
- Canım bunu ben sana Anlat! Analatmadan ayrılma!. çocuğa can ver... - Ne bileyim beni 

soracağım, sen ne oldun? Hiddetini savurunca Kahrcı Katırcı öfkeli öfkeli kızın - Akyakalı, fazla söz söy· 

Yazan: Tok Dil Tefrika No: 73 

- Ben mi? Ben.. kızın karşısında elini göğsüne yanından ayrıldı, don gömlek leme! git! diyorum, ateşim ba-
Diye söze başlayan Haydar- atıp, sakin ve hiddetli bir halJe: haliyle kızanlarının yakbğı ate- şımda! Güzellikle götür, güzel

likle akrabasına teslim et .. 
oğlunun ağzma Katırcı elini - E! Yeter gayri! Şöyle de- şin kenarına gelöi. Katırcının 

- Bu ne hal? Bu ne hal? - Canam ! Sen benden bir kapadı. dik, olmadı, böyle dedik olma- bu haline kahkahadan kmlan -Allah Allah! Pekiy be efemi 
Bu ne kılık? feryadın arkasma l<oşup ayrıl- S ! A k d 1 ·1 'd d h k d k d 1 Ne kızıyorsun, diye arılan Akya-- us. r a aş ar ı erı e ı, ep en i sözünü söylüyor, ar a aş arı: kalı yanma efendili oğlunu ahp 

Diye bastı kahkahayı= madın mı ? ateş yakacaklar.. Hadi sende kendini dinleyorsun, dur baka· - Ne oldun? Ne oldu? Ne- ayrıldılar. Gözlerife onlan ta-
- Uulan, seni kim soydu - Evet!.. oraya! Orada doya doya gö- hm! Elbet hepsini anlarsın.. den seni soydular? kip eden Katucı azsonra te· 

böyle! Vay! Vay! Vay! - E, oradan nereye kaybol- rüşelim.. - Benim ırzıma, namusuma Diye bağrışırlarken, Kahrcı peden aşağı iki beygirin, ço-
y azık olmuş bel Bir Katırcı dun. ulan ben sizi köyün dört Dedi, Haydaroğlunu silkip: geçildikten sonra mı? Vallahi arkasını ateşe vererek öfkeli cuk f eryadma karışan nal ses-

efeliğini ele verip adama ken- bucağını dolaştım, ıslık çaldım - Haydi yürü... şu ateşe kendimi atar, cayır sert bir bağırışla: !erini duydu ve dönerek : 
dini soydurur mu ? .. E?.. da bulamadım, hiç ses verme• Diyerek ateşin başında ço- cayır yakarım! Akyakalı oğlu! dedi. - Ooohbh ı Dedi ! Şimdi 

Katırcı ·sarsılan omuzlarım diniz.. cuğu karştdan ısıtan ya- Kabrcl bağmlı: Buyur efem! söyleyin bakahm başımzdan ne-
Haydaroğluoa bırakıp, tatlı - Sen beni dinle.. nık kıza koştu. Haydaroğlu - Senin ırzma, namusuna Gel yanıma! ler geçti, neden sizi bulama· 
tatlı güldü : - Dur ! Dur t Diyen Katır- arkadaşlarının gittiği tarafa el vuracak olsaydım fırsat Söyle? dım, kızanlar !. 

- İşte gördün ya r Adam cıoğlu arkasına döndü, ateşin yönelmişti. Kahrcı kızın ya~ çoktu. Bunu aklımdan geçir- Katırct Akyaka1ının gozune Haydaroğlu Katırcıya so-
evladı bunu yaparmış! Ulan ben kenarında kendi elbiselerine nma varıp, bu telaş ve kı- seydim, hiç birşey tanımazdım. bakarak, elleri arkasında ateşe kuldu : 
seni kayıplara karışmış sanıyor- bürünen kıza bakıp: yametl<: ayağa kalkan kıza : Anlıyor musun! Otur oturdu- karşı sırtını okşayarak: - Bre adam! Sen bize soru-
dum.. - Sen biraz burda beni bek- d K 1 b'I - Git! Dedi. Git! ilk k f l _ Neden? - Şu kızcağızı görüyor mu- ğun yer e... ızan arımı ı e yorsun, şu ıya ete sen nası 

sun? Dedi. le ! Şimdi geliyorum ! Derken ateşe sokmadım, ayrı ateş ya· ateşin yanında kucağında indin, onu anlatsana ... 

1 'd ttde.n olacakl ! bKöykütn - E? kız kabarmıştı. kacaklar .. Anhyor musun? Bak çocuk tutan bir kız var, - Onu hiç sorma! Bu kıya-
çın e em yapaya nız ıra l- k k k f h d 'h · b' · · · fete nasıl 'ındı'gw ı'mı· ... Bı'raz eY· nıı: ! - işte onunla, bak! Baki - Bana bak efe ! Kancı hk şu senden ır ersa öte e sen ı hyarsın yanına ırısmı 
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- Peki ama sen nereye git- Hele baki Onun kucağındaki istemem.. Bir canım var, onu yanan ateşin alevine ... Ben daha ali Kızın yakm köylerde vel gelseydiniz görürdünüz .• 

~~~tin. ben seni avbettim .•. ~~__JL-f:OCwr.1L..Jıc.uıl'.lArmAK.--1c.uıl.-ll.1U1:a.u~_a;il....iwı:suıuı. ..... .a.ı~llll:ıwıcu.z--ı:ıc....ı....:._..u.uliU~ı.ı:.u.u.ı;;.u._.ı.u.ıilAJ~uu.u.u.a-.._._:.....ıı1A1.aı.1JUJı.....r.gu~!!.t-~n~e!ıı...!k~ı~zıu_~n~e~~~~~~~-=-~S~o~1~t~~' ___..:._V~a~r---~~~~ 
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e ı vaziyet aa Akşamki ziyafette valinin nutku 1 lngiliz 
''Parti halkın dileklerini Gönüllülerini 

et kuvvetleri Kordu ce hesin- 1 'h ı· d h.. ·· t davet ediyor anun a }fi e U ume e Londra, 30 (A.A) -
Madml, 30 (Ö.R) - Madrid d •• h• b• •ı • Hük .. 

Daily 
Herald gazetesinde neşrettiği 
bir makalede Markisist mubar• 
rir Brailsford İngiliz gönül üle· 
rini Madrid beynelmilel kuv· 
vetine yazı!maya davet etmek
tedir. Brailsford Madridin bil
hassa askeri talim ve terbiye 
görmüş efrarla muhtaç oldu
ğunu, fakat gönüllü yollanması 
henüz gayri kanuni olmadığı 
ıçın talim görmemişlerin de 
kabul edileceğini yazmaktadır. 

;:r:af::k:::!t~::~netı~:~ı~~r~ e mu ım ır ı erı ka ar sevkeder,, 
du cephesinde mühim bir ileri hareketı• temı· n ettı• 
hareketi temin etmişlP.rdir. A JI 
Merkez cephesinde Guadala· 
7aba hattında asiler şiddetli bir 
hücum yapmışlardır. Bu hücum 
püskürtülmüş ve asder bir 
çok ö:ü ve kırkdan fazla ya· 
ralı bırakmış1 ardır. Karabanşel 
mıntakasında milisler, asilerin 
tahassün etlikleri sekiz evi 
zaptetmişlerdir. Villa Noara 
Kanadad" asilerin siperleri mi· 
lisler tarafından zaptedilmiş 
ve Villa Frankada mevzileri 
ıslah edilmiştir. 

Valansiya, 30 (Ô.R) - Ka
bine meclisi on saat süren bir 
içtima yapmıştır. Bunun neti
ce•inde maarif nazırı şu i21abatı 
vermiştir: Kabine be'ediyeler 
meseleı ni tetkik etmıştir. 

Malüm olduğu üzere 11 
Nisan 1931 taribindenberi 
belediyeler yenilenmemiştir. 
Beledıye meclislerinin ten· 
sıki için bir emirname kabul 
edilmiştir. Yeni meclisler halk 
cephesi partilerinin mensupları 
ve sendıkaliıt te,kilatı delege
leri arasından ıeçilecektir. Bun
lar muayyen nisbet dahilinde 
meclislere dahil olacaklardır. 

Bu sistem memlekette no,mal 
hayatın avdetine kadar devam 
edecektir. 

Dahiliye milsteşarının ve em
niyet umum direktCSrünün isti
faları kabul edilmiştir. Beynel· 
milel bakımdan ispanya lehin
de her gün artmakta olan bir 
temayül kaydedilmektedir. 

Cenevre, 30 (Ô.R) - Millet
ler Cemiyeti genel sekreteri, 
ispanya hariciye nazırı Afvares 
del Vayonun talebi üı.erine 
Milletler cemıyeti sağlık komi
tesi iza~ından iki doktoru Va· 
lansiyaya göndermeğe karar 
vermiştir. Bu doktorlar bilhassa 

salgın hastalıklarla mücadele 
işinde ihtisas sahibidirler. Dok
torlar Valansiyada kısa bir 
müddet kalarak ispanya sağlık 
nazırile birlikte vaziyeti tetkik 
edecekler ve Milletler cemiye
tinın CSnümüzdeki 18 son Ka
nun konsey içtimaından önce 
raporlarını bazırlıyacaklardır. 

Konsey geçen 12 ilkkanun 
devresinde ispanyada dahili 
harp sebebiyle insani bazı 
meselelerin mevcut olduğunu 

ve bu hususta kısa bir vade 
içinde bt-ynelmilel mahiyette 
bir harekete geçilmesinin te
menniye şayan olduğunu mü· 
ıahede etmişti. Bu sebeple 
konsey, fırsat düşerse, bu 
İşe Milletler cemiyeti teknik 

Jspanroı mıııs/Lıi 

servislerinin işbirliğini temine Roma 30 ( Ö R ) - İspan-
geııel sekreterini memur et- yaya gönüllü gönderilmemesi 
mişti. işte bu karara dayana· hakkında F ransanın giriştiği 
rak Alvares del Vayo Millet- teşebbüse rağmen Fransanın 
fer Cemıyeti sağlık teşkilatı- Perp.ngnam şehrinden ispanya-
nın salahiyetli delegelerini, daki beynelmilel alaya iltihak 
ispanya sağ'ık bakanile bir· etmek üzere 500 gönüllünün 
likte sivil halk arasındaki sal· hareket ettiği, diğer 500 gö· 
gın hastalıklar meselesini mil· nüllünün de bu sabah Mf'r de 
zakere etmek ve mücadele Baltigue vapurife Bayonneden 
tertibatı Almak ilxere müsta- ispanyaya hareket ettikleri 
celen göndermesini genel sek- ltalyan gazetelerince iddia edil-
reterden istemiştir. mektedir. ...... BAL·K·A~~j" .. İ(.ÖNSE.Yi" .. su·'j\y•H•H 

iÇiNDE TOPLANACAK 
•• Ba<fata/ı 1 ncı Salııtede -
lstanbul 30 ( Telefonla ) -

Atinadan bildiri! ynr: 
Türkiye hariciye vekili 

Dr. Tevfik Rüştü Aras bugün 
Yunan Başvekilile yen den te· 
maslar y11pmış ve Romanya ve 
Y~goslavya elçilerini kabul et· 
miştır. Dr. Aras, Yunan Kralı 
ikinci Corç tarafından kabul 
e~ildikten sonra vapura bin· 
mek üzere otelden ayrılmıştır. 

Dr. Aras Atina'dan ayrılır· 

ken kend,sini ziyaret eden 
ecnebi gazetecilerine aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

- " Türkiye bükümeti, Bal· 
kan harıcıye nazırları konse· 
yinin 15 ikinci kanunda Ati· 
nada toplanmasını teklif etmiş; 
bu tekffı Yunanistan bükilmeti 
kabul etmôştır. Yugoslavya ve 
Romanyanın cevapları geldik· 
ten ~onra konseyin toplantı 

günil ilan edilecektir. 

Yugoslavya hükümeti, dost 
ve komşu Bulgaristanla bir 
ademi tecavüz ve dostluk mı
sakı aktedeceğioi Balkan bü· 
kümetlerınc bildirmiştir. Bu 
misak, bizım görüşümüzle Bal
kan Antantı anlaşma çerçeve
sine uygundur. 

Belgrad, 30 (Yeni Asır) -
Türk ve Cumhuriyeti hükümeti, 
Yugosıavyanın Bulga•istanla ya· 
pacağı dostluk misakına müs· 
pet bir cevap vermıştir. Prag 
bükümeti de ayni şekilde ce· 
vap vermiştir. Yunanistanın ve 
Romanyanın bazı kayıtlarla bu 
mısaka müspet cevap verecek· 
leri kuvvetle ümıt ediliyor. 

Burada temın edildiğine gö· 
re doktor Milan Stoyadinoviçin 
Ankara seyahati dönüşünde 

Kristin kasrında Bulgar kra· 
liyle yaptığı mülakat, Bulgar -
Yugoslav misakına esas teşkil 
etm şiir. 

akıncı ordusunun önünde, mem
leketini cansiparane müdafaa 
eder vaziyette görüyoruz. Genç 
kız, şahsi sempatisi sayesinde 
akıncıları itaatı altında bulundu
ruyordu.Tulan banın ölümü üze· 
rine post kavgası başlamıştı. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Bir tarafta Kimin Hııa Ç:n· 
lilerin muavenetiyle kendi CSz 
kardeşleri olan şarki Tokyolar 
Üzerine hücum etmeğe hazır

lanıyor ve Türk kabilele· 
rını Çin boyunduruğu altı· 

na aokmağa çalışıyordu. Öte 
taraftan Tulan'ın ülkesi de feci 
iğt şaş!ara sahne oluyordu. Han 
zadeler; kabile reisleri birbir· 
lerıne düşmüştü. Memleket 
baştan başa anarşi içinde idi. 

No: 29 Yazan : ADNAN BILGET 
•••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Semi · Han ,ımııl''P, muhtelif TUrk kabile!erlnl 
blrleştlrmeye çalışc!"'ken TUrk yurdu kahpece 
baatırılarak Çin boyunduru!:ju altına girmişti 

şartiyle elinize almanızı ehem· 
miyetle yalvaracaktım. Alı ın

cılar sizi sayıyor!ar. Ben se· 
bepsiz yere kan dökmek iste
mem. M.ncak tarihi bir baca• 
!eti, vasıtanızla silmek isterim. 
Fütuhat peş:nde koşacak de
ğilim. Ancak herhalde Türkün 
adını ta Bizans saraylarına 
kadar ileteceğim. 

Semi·Han cevap verdi: 
- Buna inanamıyacağım mil· 

saadenizle.. Ben daha gelme· 
den burada olup bitenlerden 
haberdarım. Sizin de bir Çinli 
prenses için bütün ulusu bu-

duda sevketmenize intizar ed'
lebilir. Açık konuşmak belki 
de hoşunuza gitmiyor. Ne ya· 
payım ki ben bu şartla sıliıba 

sarılıyorum. 

F;lvaki Semi - Han yanlış 
düşünm yordu. Hakikaten bü· 
tün vaıtlerine rağmen Tulan 
Han da dığer Türk hakanları 

gibi kuvvetli bir Çinli bakışı 

uğruna ülkeler feda etmekten 
geri kalmamıştı. Nekadar grrip 
bir tesadüf ki, Tulan Han kısa 
bir zaman sonra suikasd neti· 
cesinde uful ediyordu. 

işte bu esnada Semi - Hanı 

Böyle bir sırada T e - Tao 
Han, Pukya unvanile Gök Türk 
bakanı oluyordu. 

Semi·Han, Türk ülkesinin 
süküna ihtiyacı bulunduğunu 

nazarı itibare alarak Pukya 
banın başa geçmesine müma
naat etmiyordu. Fakat dahili 
isaviş henüz ıyı değıldi. 

Ziyafet geç vakıta kadar devam etti 
Parti vi 'ayet kongresinin 

sona ermesi ba ,ebiyle dün ak
şam parti tarafından Kültür
park gazinosunda murahhaslar 
şerefine 1 ;o kişilik bir ziyafet 
veri!m'ştir. 

Ziyafet gece geç vakte ka· 
dar, çok samimi ve neş'eli bir 
bava içinde geçmişfr. Ziya
fette Afyonka:abisar saylavı 
Haydar, Denizli ıaylavı Hay
dar Rüştü, milstah1

• em mevki 
kumandanı General Burhaned
din, General Rasim, General 
Refii, belediye reisi doktor 
Behçet Uz, r.~ırceza reisi Sü
reyya Orhon, C. müddeiumumisi 
Asım Tunçay, emniye' müdürü 
Salahedd•n Arslan Korkut, as· 
keri ümera ve erka1>ı adliye, 
doktorlar, mektep müdürleri, 
gazetecıfer ve bütün daire mü
dürleri hazır bulunmuşlardır. 

Ziyafetin başlangıcı sıraların• 
da ilbay ve parti ilyCSn kurul 
başkanı Fazlı Güleç, ayağa 

kalkarak şu veciz hitebede 
bulundu: 

Sayın arkadaşlar! 
Söz söylemekle sofranın ııonu 

geldi zehabına kapılmamanızı 
rica ederim. Ben şimdi söz sCSy
lemeği daha eyi buluyorum. 
Başlangıç benim için daha eyi. 
Arkadaşlarım arzu ederlerse 
sabaha kadar eğfenmelidirler. 

Bunu kendilerinden bilhassa 
rica ederim. Herşeyden evvel 
vılayetin her tarafından gelen 
ve kendi nefislerinde bütün 
vilayet partililerini ve biç şüp
hesiz partililere peyrev olan 
vılayet balkının sayın murah
haslarını hürmetle selamlarım. 

Arkadaşlarım; 

Parti ile hükümetin bir elde 
top anması usulünü vazetmiş 

olan Büyük Şefımizin bu ka
rarındaki isabet ııün geçtikçe 
tezahür etmektedir. Bunu kı· 
saca birkaç kelıme ile tarif 
edeceğim. 

Parti ile Hükümet vaziyetini 
an'atmak ve bunların berikisi-
nin mahiyetlerini ve alınan 

neticeyi tetkik etmek, bu iş

teki isabetin derecesini tay:n 
etmekte bize medar olacaktır. 

Parti, millet arasında bükü
metinin icraatının propaganda
sını yapar. Onuo, anlaşılmıyan 
kısmını halka anlatır, karan
lıkta kalan kısmını tenvir eder 
ve bunun mukabilinde halkın 

dileklerini toplıyarak merkezde· 
ki teşe' külü kanalından meclise, 

Semi-Han akıncıları ile bir-
likte atı üzerinde şehir 
şehir dolaşarak bir nevi 
diktalara kuruyordu. Ôyleki 
vazife başında iken en ufak 
bir tavassutu kabul etmiyor, 
başkaldıranları idam ettiriyor
du. Memleketin menfaati bakı
mından çok faydalı olan bu 
dıktatora kısa bir zaman için• 
de iyi tesirlerini göstermişti. 

iç sükün avdet etmek üzere 
idi. 

Yine bu sırada meşhur Çin
li casus Çang • Sun - Çıogi fa. 
aliyette gorııyoruz. O Türk 
bakanlıı!ının artık ayakta du· 
ramıyacağını ileri surııyor ve 
derhal Türk'er üzerine bir ordu 
gönderilmesini rica ediyordu. 

Semi - Han Gök Türk ba
kanlığı içinde sükünu iade 
edınce Şimale doğru yü· 
rüdü. Oradaki kabileleri de 
Gök Türk sancağı altına al
mak istiyordu. 

Semi-Hanın hüsnüniyetle yap
mağa kalkıştığı bu Tir~ birliici 

oradan da kanun halinde bü· 
kümele kadar sevkeder. Yani, 
hükümet milletin dilek halin
deki ihtiyaçlarını kanunlaştık

tan sonra tatbik eden bir va· 
sıtadır. 

Bu iki kuvvet gôrü-
nü~te ne kadar ayrı olur
sa olsun tamamen yekdi· 
ğerini itmam eden veyahut 
yekdiğerinin aynidir. Her ili 
kuvvetin vilayetlerde içtimaı ve 
kezalik merkezde de büyük 
şefımiz ve Türkiyenin yaratıcı· 
sı Atatürkün elinde birleşmiş 

olması tamamen yerindedir. 
Ve başka milletlerde par
ti, bükümet şekill'!rİ ne olur
sa olsun bu sistem içtimai 
bünyem.ze en uygun bir sis
temdir. 

Arkadaşlarım; 

Hükümet ve idare bir ba
kımdan tababete benzer, he
kimler dertlere ve dertler va• 
sıtasiyle cemiyete uafi olurlar. 
Biz idareciler de cemiyet he
kimiyiz. 
Cemiyeti tedavi ile fertlere 
nafi oluıuz. Aramızda bilyük 
meslek müşabeheti vardır. On
lar nasıl ki bir hastalığı teşhis 
ve tedavi ederlurse bizde de 
kendimiz~ mahsus bir usul var
dır. Bizim en bilyilk . teşhis 
imilimiz ve hepimizin üze
rinde uğraşdığımız ve zihin 
yorduğumuz, işte bu halk 
dilekleridir. Bu dileklerle, 
yani sizin kongrede ileri sür
düğünüz dileklerle ben de vila· 

yetımin dileklerini öğrenmiş 
bulunuyorum. Bu teşhiste bana 
yardım ettiğiniz için sizlere 
teşekkilr ederim. Bundan sonra 
icraata geçmek benim vazifem
dir. 

Bu vazifeyi belki hakkiyle 
yapacak, belki de yerine ge
tiremiyeceğim. Emin olunuz ki 
bütün varlığımla, bütün gü
cümle bunu yerine getirmeğe 
çalışacağım, sizi temin ede
rim. Gelecek kongrede gerek 
ben yerimde olayım, gerekse ol
mıyayım, ya ben, yahutta yerimi 
işgal edecek olan arkadaşım size 
hesap verecek ve umarım ki 
siz de memnun olacaksınız. 

Gerek murahhaslar, gerek 
meb'uslar, gerelı se kumandan, 
mülkiyeci ve adliyeci arka
daşlar hepinizin şerefine birer 
birer içmeği çok arzu ederdim. 
Fakat buna imkan göremiyo
rum. Müsaadenizle hepinizin 

gök Tilrk bakanlığı için bir 
felaket oldu. Çinliler kabir 
kuvvetlerle Türk yurduna bil
cum ederek hakanı 2000 kadar 
esir vermeğe mecbur ettiler. 

Pukya Han artık hudutlarda 
duramıyarak Tataristanın iç
lerine kadar çekilmeğe mecbur 
olmuştu. Semi-Han bütün bu 
hadiseleri haber aldığı zaman 
büyük bir teessür ve yeise ka
pılmıştı. Daha fenası kısa bir 
müddet için silib kullanamıya
cak, ata binemiyecek vaziyette 
idi. 

Türk ülkesi kan ağlarken, 
düşman çizmeleri bakır Turk 
yurdunu ezerken Semi • Han 
bir kış gecesi, bir ağacın di
binde doğum ağrıları geçiri
yordu. Sabah olunca arslan 
gibi bir kızcağız doğmuştu. 

• • • 
Semi-Han kışın Roğuk rüz-

garlariy'.e, karlı sabahlariyle 
mücadele eder dururken Rüs
tem beyin şahadet haberini 
alıyordu. Bu sırada Semi· Hanın 

Mısırda 
Ordu teşkilatı 
Kahire, 30 "(Ö.R) - Milli 

müdafaa meclisi ilk defa olarak 
bugün başbakan Nahas paşa
'"" başkanlığında toplanarak 
yeni ordu teşkilatını görüşmüş
tür. Ordu mevcudu üç sene 
içinde yirmi bine çıkarılacak 
ve bu techızat masarifi 7 mil
yon lngiliz lirası tutacaktır. 

Derpiş edilen tedbirler ara
sında Akdeniz ve Şap denizi 
sahillerinin tahkimi mevcuttur. 

Pariste 
Kanlı nürnayişltr 

oldu 
Paris, 30 ( Ô.R ) - Akşam 

tizeri Pariste kanlı ntimayişler 

olmuştur. Bir kişi CSlmüş 7 kişi 
de yaralanmıştır. 12 kişi zabı
taca tevkif edi miştir. 

Papanın hastalığı 
endiş uyandırdı 

Roma, 30 (Ö.R\ - Vatikan 
mabafilinde Papanın hastalığı 
endişeler uyandırmaktadır. Pa
payı baş doktoru üç defa ziya
ret elmİiflir. Doktorun meraklı 
tavrı Papanın vaziyetinin en
dişe verecek halde olduğunu 
gCSstermektedir. 

Vatikan, 30 (Ö.R) - Papa• 
nın geceyi çok fena geçirdiği 
hakkında sabah bazı rivayetler 
dolaşmıştır Bu hususta izahat 
verilmemiştir. Rivayetlerin yer· 
siz bir endişe olduğu umulmak· 
la beraber büyük bir heyecan 
basıl olmuştur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gerek Parti, gerek hüküınet 
gerekse emri kumanda cepbe
sinden bulasamız olan Atatürkün 
şeretioe içelim, dedi ve şid
detle dakikalarca alkışlandı. 

Ziyafetin bundan sonraki 
kısmı büsbütün neş'eleomiş, 
gerek murahbaslar, gerek iz· 
mirliler askeri bandonun çal
dığı muhtelif milli havalarla 
geç vakıtlara kadar oyunlar 
oynamışlardır. 

Murahhaslar buııün kazala
rına döneceklerdir. Kendilerine 
hayırlı yolculuklar temenni 
ederiz. 

çocuğu dört aylıktı. Genç ka
dın, bayatta çocuğuyle yalnız
lığını ilk defa o sabah hisse
diyordu. 

Gönlü derin acılar için
de tutuşup duruyordu. Artık 
"benim,, diye sarılacağı bir 
yuvası, bir memleket parçası 

yoktu. Çocuğunun acısına ortak 
olan bir bayat arkadaşı da kal

mamıştı. Derin bir yalnızlık 

içindeydi, ne yapacek çocuğu· 
nu nasıl Lüyütecekti. 

Çok acı günler, acı dakika· 
lar geçiriyordu. Aksine o yıl 

kış ne kadar da müthiş olmuş
tu. Karlar gün!erce ortalıktan 

çekilmiyordu. Çocuğu da, ken

disi de aç kalmak tehlükesiyle 
karşı karşıya idi. 

Y yecek bu'amıvordu. Elinde 
bir silahı yoktu. Çocuğunu bir 
kar yığınının üzerine emanet 
ederek etrafa koşuyor ve 
"Yiyecek., dıye inleyip duru· 
yordu. 

- Bi.tnudi-

~-akıncıları tekmereoınız._!_l _!!ll!!ıu:!!'!"'..!.' _ _::_"'::_:~;:·.:-:-:· _:-:_ _ _:...:_.:__....:_ _____________ _______________________________________________ _ 



31 Kanunuevvel ••s• 
Zabıtanın bir muvaffakıyeti 

Yaman bir hırsız 
şebekesi ele geçirilmiştir 

Buğday piyasasında fiat vaziyeti şehrin muhtelif yerlerinde soygun 
Jb d t h d k yapan suçlular adliyeye verildiler 

yı aşın an sonra avazzu e ece Zabıta, şehrin muhtelif semt· Hafize, Huriye, Hilmi, Bakiye, 
Yazı makineleri için toz: tut• 

mıyan, ve makineleri daima te• 
miz tutan en elverişli yag 
" UNIC " markalı makine ya
ğıdır. 

incir mahsulü tamamen elden çıkarılmıştır - üzüm stokları 
da iyiden ~yiye azalmıştır. Zeytin yağı fiatleri yükselmişt;r. 

lzmir ticaret ve zahire bor
sası tarafından neşredilmekte 
olan gündelik sahş listelerine 
göre 23-29/12/936 tarihlerinin 
teşkil eylediği son hafta içinde 
borsada aşağıda işaretlediği· 
miz muameleler olmuştur: 

Satılan eşyanın: 

Cinsi Mikdarı Haftalık fiat 
asgari azami 

Buğ. muh. 37075 Ç. 5 7,25 
Bakla 16 " 5,50 5,50 
Fasulya 60 " 8,50 8,75 
Börülce 10 " 7.SO 9,50 
Nohut 43 " 6,125 6,125 
Burçak 437 " 4,50 5 

derhal müşteri bulmaktadır.El· 
deki mevcut baklanın daha 
müsait fiatlerle alıcı bulacağı 

ümidine mebni stoklar satışa 

çıkarılmamaktadır. Fiatler te· 
reffüe meyyaldir. 

Pamuk 
Son hafta içinde borsada sa

tılmış olan pamuk mikdarı nevi, 
mikdar ve fiat noktalarından 
borsa bültenlerinden icmal olu
narak aşağıda gösterilmiştir: 

Nevi Satış Mıkdarı haftalık 
şekli balya fiat 

az çok 
Araka 1 " 8,50 8,50 Akala hazır 13 53. 53. 
Çavdaı· 135 " 4,75 4,75 Prese 1 ,, 490 48.50 50.50 
Susam 1091 " 16,25 18 Prese 1 vadeli 100 51. 51. 
Mı~ır darı 195 " 4,25 4,25 Prese 1 hazır 3tı4 47. 49. 
Kumdarı 11 " 3,50 5,50 Yekün 907 
Akdan 1553 " 4 4 Pamuk piyasası ay başından 
Kepek 227 " 3,625 3,375 ıon tarihe kadar aşağı yukarı 
Pamuk 907 ba.47 53 ayni seviyede bulunmakta ve 
Yun 1772 ki. 65 65 fiatlerde göze çarpar tebed· 
P. Çekir. 797603 " 3 3,05 düller olmamaktadır. işler de 
Palamut 6088 ke.240 470 normal denilebilecek bir şekil· 
Yapağı 4944 ki. 59 59 de devam etmekte olup bu 
Mazı 1308 " 22 33 sıralarda kayda şayan bir fev· 
Zey. yağı 176200 " 30 49 kaladelik görülmemektedir. 

Ka. ceviz 18647 " 14 17 Palamut 
iç " 3043 " 46 55 
Razakı Ü. 60çu.ll,50 11,50 
Çekirdeksiz 7375 " 7,50 22 
incir 42 " 4,375 4,375 

Borsa l:stelerine göre hafta 
içinde borsada satılmış olan 
3705 çuval buğdaym 1475 çu· 
valı yumuşak, 2109 çuvalı sert 
ve 130 çuvalı da Uşak engin 
mallar teşkil eylemektedir. 
Yumuşaklar 5,75 - 6,625, 

sertler 6,125 - 7,25 ve engin 
mallar da beş kuruş fiatle sa· 
tılmıştır. Geçen hafta satış ye
kunu bn haftakinden hayli 
yüksek bulunmuş olmakla be
raber fiatler aşağı yukarı bu 
haftakinin ayni olarak tespit 
edilmişti, 

Buğday ihracma başlanması 
hasebile birkaç hafta evvelin
den başlıyan fiat tereffüleri bu 
hafta ihracat için mal alınma
ması ve piyasaya fazla mikdarda 
buğday arzedilmesi hasebile 
bu hafta görülmemiş ve piyasa 
vaziyeti hemen hemen geçen 
haftaki seviyesinde kalmıştır. 

ihracat için mal mübayaa 
edilmemesi keyfiyeti yeni si
parişler alınmamış olmasına at
fedildiği gibi yortular münase
betile işlerin duraklamış olma
sma da bamledilmektedir. Bu
nun için buğday fiat vaziyeti· 
nin önümüzdeki hafta içinde 
tamamile tavazzuh edeceği kuv· 
vetle tahmin edilmektedir. Bu 
gün için işler az ve fiatler te· 
nezzüle meyal teliikki ediliyor. 

Arpa· 
A, pa üzerine borsada hiç 

muamele o'mamıştır. Piyasada 

halen oldukça mal mevcut ise 
de satıcı'arca talep o!uoan beş 
kuruş fıat bu~unmadığından iş 
olmamıştır. Bu{?dayda olduğu 
gibi arpa iş erinde de önümüz· 
deki haftalar içinde kal'i ta
vazzuh bekleniyor. 

Bakla 
Bakla fiatleri; stoklarm pek 

fazla olması yüzünden bergün 
biraz daha yükselmektedir.Da
hilden gelen küçül( parti'er 

Hafta içinde borsada yapıl· 
mış olan palamut işleri nevi ve 
fiatleri noktasından borsa bül-
tenlerinden telhis olunarak aşa
ğıya işaretlenmiştir : 

Nev'i kental 
Tırnak 2613 

" engin 131 
" rüfü1.lü 52 

Tırnaklı 1500 
Kaba 1584 
Kaba engin 129 
Rüfüz 79 
Yekun 6088 

Haftalık fiat 
asgari 

400 
400 
350 
365 
260 
250 
240 

azami 
470 
400 
350 
385 
370 
260 
240 

Dahilden lzmire yapılmakta 

olan palamut irsalatının tedri· 
cen yapılmakta olması piyasada 
daimi bir istek tesis etmekte 
ve alıcıları hararetlendirmekte 
olduğundan fiatlerde kuvvetli 
bir istikrar vardır. iyi mallar 
derhal alıcı bulmakta ve ikinci 
mallar ise biraz beklemektedir, 

lzmirde stok palamut azdır. 
Mevrudatın intizamla husulü 
halinde fiatleriıı bugünkü vaz· 
iyeti muhafaza edeceği kuv
vetle umulmaktadır. 

Zeytin yağı 
Son hafta içinde borsanın 

neşrettiği satış listelerine göre 

hafta içindeki zeytin yağı iş
işleri berveçhi atidir: ~ 

Haftalık fiat 
Nev'i satış şekli kilosu az çok 
Sıra mal hazır 53000 46 49 

" "eskisatış86500 39 48 
yemeklik " " 6700 49 50 
Sabunluk " " 3000J 44 49 
Yekun 176200 

Zeytinyağı piyasası iki baf
tadanberi hararet kesbetmiş 

ve hey!ı işler olmuştur. ispanya 
ahva ive Yunanistan rekoltesi
nin fazlaca azlığı yüzünden 
Yunan hükümetinin zeytinyağı 
ihracatını şu sıralarda meney· 
lem ıı bulunması Tunus ve Ce
zayirde olduğu gibi memleke
timizde de fiat üzerinde der
hal tesirini göstermiş ve ihra
catçıları harekete getirmiş ol
duğundan işler hararetlenmiş 
ve fiatler derhal yüt. selmiş tir. 

Mevsim başında 33 - 34 ku
ruşa kolayca müşteri bulamı-

yan 5 asitii yağlar halen 47 
kuruştan alıcı bulmakta ve 
kuvvetli muameleler de cere
yan etmektedir. 

Busene zeytinyağı mahsulü· 
müzün yirmi milyon kiloyu te
cavüz eylediğ< artık kat'iyyetle 
anlaşılmış ise de rekoltenin 
kalite no)stasından düşkünlüğü 
piyasada yemeklik mal bulun
mamasına saik olmuş bulun
maktadır. 

Halen şehrimizde iki mühim 
ihracat müessesesi gerek iz
mirden ve gerek dahilde!ı:i is
tihsal mıntakalanndan kuvvetli 
mübayaatta bulunmaktadır. Fi
atlerde önümüzdeki hafta için
de yeni tereffüler görülmesi 
ihtimali kuvvetli olarak görül· 
mektedir. Yalnıı son günlerde 
dahilden lzmire gayet az mik
darda mevrudat vardır. Bu 
noktadan lzmirde 
olmıyacağı tahmin 

geniş işler 

ediliyor. 

incir 
Son hafta içinde borsada 

kilosu 4,375 kuruştan yalnız 

42 çuval hurda incir muame· 
lesi yapılmış olduğu borsa 
neşriyahndan anlaşılmıştır. Yine 
borsa neşriyatına göre bu sene 
incir mevsimi başmdan son ta
rihe kadar borsada 4960 çu
valı hurda olmak üzere 173384 
çuval incir satışı yapılmıştır . 

Bir sene evvelki rekolteden 
geçen yılın bu tarihe kadarki 
satış mikdarı ise 17473 çuvalı 
hurda olmak üzere 213840 çu
val olarak hesap edilmiştir. 

Piyasada icra etmiş olduğu
muz tahkikata nazaran 1936 
mahsulünden halen mevcut 
stok incir miktarı 4 - 5 bin 
çuval raddesinde olup bunlar· 
dan 5 - 6 yüz çuvalı yemekliğe 
salih ve diğerlt, ri ise hurdadan 
tefrik edilmiş naturel mallar
dır. Bu mallara halen beş ku
ruş fiatle alıcı varsa da satıcı· 

lar bu fiate yımaşmamakta ve 
biraz daha beklemeği tercih 
etmektedirler. Hurda mevcudu 
ise lzmirde bir iki bin çuval 
kadar tahmin edilmektedir. in
hisar idaresi istihsal mıntaka

larında kilosu 4,5 kuruş üze
rinden hurda incir müb•yaatına 
devam etmektedir. lzmir ihra
cat evlerinden birisi ise bur· 
daları 4,75 kuruş fiatle satın 
almaktadır. incir mevsimi geç
miş gibidir. Bu münasebetle 
lzmirde bundan sonra incir 
piyasası tesisine imkan olma
dığı gibi fiatlerde de bir istik
rar husulüne intizar edilemez. 

Hali hazır incir ve hurda 
stoklarının memleket dahili ih
tiyaçlarına ancak tekabül ede· 
bilecek bir miktarda bulunduğu 
nazarı itibara alındığı takdırde 
busene mahsulü tamamile elin· 
den çıkarılmış telakki olunabi· 
lir. ihracatçılar elinde her ih
timale karşı muhafaza edil· 
mekte olan bazı partiler mev
cut ise de bunların da ergeç 
ihraç edileceği tabii bulunmak
tadır. 

Ç. üzüm 
Borsanın hergün neşir ve 

tamim etmekte olduğu satış 

bültenlerine göre son hafta 
içinde borsada gündelik itiba
rile satılan ü:ı:üm miktarları ile 
fiatleri karşılıklı olarak aşağıda 

!erinde birçok hırsızlıklar ya· Malhzlarda ismet, Alsancakta 
pan bir hırsız şebekesini ele Jozef ve Enverin evlerinden ve 
geçirmiştir. Birinci Kordonda Kavukinin 

Hırsız Tekin ile Tahir peh- pansiyonuna girdiklerini ve 
livan ve bunlara yataklık eden bunlardan başka Karşıyakada, Y egıine deposu Gaz:i Bul va• 

rında Küçük Kardıçalı handa 7 
numarada yazı ve besab ma• 
kineleri tamirhanesi sahibi 
KALOMENl'de bulunur, 

bir kadın ile iki erkekten iba- Turan ve Burna va da hı:sızlık 
ret olan şebeke adliyeye veril· yaptıklarını söylemiştir. 
miştir. Hırsız, itirafmda çaldıkları 

Maltızlarda lsmailin evine eşyaları Afyonlu Ahmet oğlu 
girip 37 lira para ile yarımşar Yusuf ve yine Afyonlu Os· 
liralık bir çift küpeyi çalıp ka· man oğlu Kadri ve Kava lalı lzmir Su h Hukuk Mahke-
çarken suçüstü yakalanan izni· Zeynebin vasıtalariyle sattırdık- mesinden: 
yeli Ali oğlu 930 doğumlu Ha- !arını söylemiştir. Arkadaşı Ta- Satış ilanı 
lil Tekinin isticvabmda Rama- bir ile yataklık yapanlar da Alaşehirli Hüsnü, Ayşe, Züm• 

rüt, Hulusi, Mesrurenin şayıan 
mutasarrıf oldukları Karşıya• 

kada Muradiye sokağında 32 
numarada ve 2000 lira kıyme· 
tinde 7 odalı ve ayrıca • mut· 

zanm 15 denberi arkadaşı Is- zabıtaca yakalanmışlar ve ad-
mail oğlu Tabirle birlikte, Ka- !iyeye verilmişlerdir. Mesruk 
rantinada oturan Zümrüt, İtal· eşyalar meydana çıkarılmış ve 
yan bahçesi yanında oturan sahiplerine iadesine başlanmış-
Çukurçeşmede Hasan Hüseyin, tır, 

löz Heliôli 
MİTAT OREL 

Adres • Beyler Numan 
zade sokagı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara:23 
Telefon : 3434 

W:ZZi! '' 
(229) 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muza Her Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

gösterilmiştir: 

Satılan Miktar Gündelik fiat 
Satış tarihi T. Ç. 
23-12-936 1636 
24 .. " 1 705 
25 " " 1586 
26 .. " 1309 
28 .. .. 1497 
29 " .. 642 
Yekün 1 7375 

az çok 
10,50 21,50 
11,50 21,50 
11,00 21,00 
7,50 20 

11,50 19 
10,25 22 

işbu satışlarla beraber 1936 
mahsulünden son tarihe kadar 
borsada satılmış olan çekirdek
siz üzüm miktarı ise 390605 
çuval 1886 torba olarak top· 
lanmıştır. · 

Noel ve yılbaşı yortuları do
layısile alınmış olan siparişler 
tamamile hazırlanmış olmasına 
rağmen ihracatçılar tedrici mü· 
bayaatta hafa devam etmek· 
tedirloer. 

Yalnız hersene olduğu gibi 
busene de son kanunun ilkbaf
talarında işlerin biraz durak
laması ihtimali mt:vcut ise de 
stokların iyiden iyiye azalmış 
bulunması hasebile bu durakla· 
manın fiatler üzerinde müessir 
o!amıyacağı kanaati vardır. 

Pıyasa şimdilik sağlamdır. 
SAiR EŞYA PIY ASALAR! 
Senebaşı yortuları münase· 

betile kuru meyva işleri kuv
vetli bir halde cereyan etmiş
tir. Fiatler de yükselmiştir. 
HAia yükselmeğe devam el· 
mektedir. Zahair ve hububat 
piyasaları normaldir. Yalnız 

susam fiatleri fazla talep kar
şısında ilerlemekte devam et· 
mektedir. Pamuk çekirdeği fi
atlerinde de bir mikdar tereflü 
vardır. Başkaca kayde şayan 
birşey yoktur. 

Abdi Sokullu 

•• 
Oksürenlere : 

I' 
babı havi bir bap hanenin 

. · ' izalei şuyu suretile 30-1-937 BUYUK tarihine müsadif cumartesi gü-

DEVE Gu""REŞ"ı nü saat 10 da lzmir sulh hu· 
kuk mahkemesi salonunda sa· 

lzmir, Aydın, Manisa ve tışı yapılacaktır. 
Balıkesir vilayetlerinin tanın· Bu arttırmada tahmin olu· 
mış güreşçi develerinin işti- nan bedelin yüzde 7,5 nisbe· 
rakile : tinde bedel verildiği surette 

Karşıyakaya 3 dakika müşterisine ihale edilecek aksi 
mesafede ı halde satış 15 gün daha uza· 

Ôrnekköyii-Dedebaşı tılarak ikinci arttırması 15-1-937 
Alanında pazartesi günü saat 15 de yine 

dairemizde yapılacaktır, 
3 ikinci kanun 1937 pazar Gayri menkul üzerinde hak 

günü yapılacaktır. talebinde bulunanlar ellerin-
Mevsimin en büyiik ve çok deki resmi ve~aik ile birlikte 

heyecanlı olacak bu güreş· 20 gün içinde dairemize mü-
lere saat 11 de başlanacaktır. racaat etmeleri lazımdır. Aksi 

Herzaman görülmiyen, bu 

1 

halde haklarında tapu sicili 
fırsatı kaçırmayınız. 

2
_

2 
(
3478

) S 
7 

ma'um o1madıkça paylaşmadan 

-'•••••Iİl•llİrsmm&I hariç kalacaklardır. 
,. _______ ıı:;m __ ,..,, Şartname 10-1-937 tarihin-

Dahiliye Mütehassısı J den itibaren herkesin görebil-

DOKTOR 
mesi için açıkta ve gayri men-
kulün evsafı da şartnamede 

S ~ ( 
ı yazılıdır. 

Ua a mln 
Müzayedeye iştirak etmek 

isteyenler kıymeti muhamme
nenin yüzde 7,5 nisbetinde 

Kağıtçılar 
Avrupada yaptığı tedkik 

seyahatinden dönmüştür.Has
talarını bergün Karşıyakada 
Kemalpaşa caddesinde 127 
numaralı muayenehanesinde 
kabul eder. 

1-13 h.3 (2298) ,,, 
lzmlr belediyesinden: 
17 sayılı adan.o 727,64 met

re murabbaındaki 33,33/l, 34, 
35 sayılı arsaları beher metre 
murabbaı 600 kuruştan dört 
bin üç yüz altmış beş lira sek-· 
sen dört kuruş bedeli mubam
menle ve yine aynı adanın 

447,34 metre murabbaındaki 
25 - 1, 26, 27 sayılı arsaları 
beher metre murabbaı üç yüz 
elli kuruştan bin beş yüz a i tmış 

beş lira altmış dokuz kuruş 
bedeli mubamı.oenle başkatip
likteki şarname veçhile 15 - 1 -
37 Cuma günü saat 16 da 
açık artırma ile ihale edile
cektir. iştirak ıçıo dört yüz 
kırk beş liralık muvakkat le-

-~.:.z ·' ......... ~,"ol;\ •• · ,. 

pey akçesi veya milli bir ban
ka teminatı ibraz etmeleri 
lazımdır. Gayri menkulün vergi 
vesair kanuni mükellefiyetleri 
satıcıya ve yüzde 2,5 del
liiliye ve ferağ harçları alıcıyot 
a;t olup ihale bedeli defaten 
ve peşinen verilecektir. 

!baleyi müteakip müşteri 

iha~e bedelini defaten veya 
tamamen vermediği veya ve
remediği takdirde gayri men
kul tekrar 15 gün müddetle 
arttırmaya konulup talibine 
ihalesi yapılacak ve arada 
tahakkuk edecek ıbale faı kı 

hiçbir hükme hacet kalmak
sızın vecibes;ni ifa etmiyen 
müşteriden tahsil olunacaktır. 

Daha fazla ma umat alm.ık 

isteyenler dairemızin 936/512 
sayılı dosyasına müracaatıai 

lüzumu ılan o:uuur. 1642 (3441) 

minat makbuzu veya Banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinır. 

31-5-8-12 1647 (34~ ıı 

1 

Yılbaşı münasebetiyle 

HAMZA ROS~fEM 
Fotogr~f c;tölyesl ve fotugrc.f malzeme.,lnde 

Yılbaşından itibaren bir ay için büvük tenzilat yapı 1acaktıı 

FIRSATTAN İSTİFADE EDİNİZ 
BAŞDURl\K - EMiRLER ÇARŞISI No. 28 

"'; ·. -. .. ' - . - ' . ."- .. 

KATRAN HAKKI EKREl\1 



No.3348 Daimon Velespit, Motosiklet, Otomobil fenerleri 
Hem pille hem dinamo ile yanan bu fenerler 1936 sene

sinin en son icadıdır. Uzak ve yakın mesafeleri göstermek 
için iki ampuliüdür tek ve çift yanar. istenildiği zaman pille 
ve dinamo ile yanar. Sureti mahsusada imal edilmiş dina
moları da tavsiye ederiz • • 

lzmir inhisarlar başmüdürlüğünden: 
Çamaltı tuzlasında yaptırılacak tımpana binası inşaatının iha

lesi 10 gün uzatılmıştır. 

Istiyenlerin planlarla keşif ve şartnameyi muhasebe şubesinde 
görmeleri ve mahallen tetkikatta bulunmaları ve 7-1-937 günü 
saat 15 de başmüdürlüğümüzdeki komisyona gelme eri. 

1646 (3440) 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapmardadır. 

Y«:rll Pamuğundan At, Tayyare, Köpelibaş, 
Değırmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın ayni tip 
mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adre i: Bayrak Jzmir 

UCUZ SATILIK FİDANLAR ...................................... 
En eyi damızlıklardan aşılanmış meyve fidanları ( 15 r 10) 

çok eyi bakılmış aşısız ve gürbüz fjdanlar ( 5 ) kuruşdan 
satılmaktadır. Topdan mübayaa olunduğu takdirde ayrıca 
.% 10 tenzilat yapı 1acaktır. İstiyenlerin İzmirde Başdurakta 
imam hanında SEBZE ve MEYVA satış kooperatifine 

H 2 Ça. Pa. 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazırrısızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yenı lzmir eczanesi 

KEMALPAŞA ZIRAA T BANKASINDAN : ( Gayri menkul satış ) 

B. No. Köy ve karyesi Mevkii Cinsi H. M. M. 
72176 Kemalpaşa Tahtacı mezara bağ 5514 

1211128 

100 

130/137 

130/137 

115-122 

105/112 

73 

127 

127 

86 

86/91 

73/77 

73-77 
90-96 
90-96 
90-96 

90/96 
78/82 

" 

" 

" 

" 

" 

,, 

" 

" 

" 

" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

Öte yaka bağ 7582 

Çeltik bağ 3447 

Büyük yerler bağ 1319 

Büyük yerler haf? 1838 

Kır ovası 

Havut içi 

Hideliler 

Y a!ıcan başı 

Y ahcan başı 

Öte yaka 

Öte yaka 

Çeltik 

Savanda 
Koca kıyı 

Çeltik 
HCllep bağlar 

Kara kova 
Yağlıca başı 

bağ 1 1028 

bağ 4825 

bağ 3676 

bağ 4595 

bağ 3676 

bağ 5514 

bağ 3447 

bağ 1838 

bağ 1379 
bağ 7352 
bağ 1 6542 
bağ 9190 

b~ğ 1 3326 
bağ 3676 

69172 Kuru dere Kara kemer bağ 1838 

154 Aşağı Kızılca Kara bağlar bağ 4366 

154 " " 
99/105 Kemalpaşa 

99/105 " 
, 

99/105 " 
" " 
" " 
" " 
" " 
•• " 
" " 
" " 

" " 
Çakal tepe 

Hideliler 

Harıldak 

Y. kahve 
Yağlıca başı 

Hideliler 
Tepedıbi 

Nifaltı 

H1deliler 
Kara bağlar 

" 
2757 

bağ 9190 

bağ 4595 

bağ 6433 
bag 3675 
bağ 4595 
bağ 2755 
bağ 5055 
bağ 4136 
bağ 8731 
bağ 1 1947 

Kıymeti 

600 

1200 

500 

200 

300 

1300 

500 

800 

500 

400 

1200 

600 

400 

300 
1500 
3500 
2000 

3000 
400 

400 

238 

237 

2000 

60{) 

1400 
800 

1000 
1000 
1000 
800 

2000 
2600 

Hududu ~ 
Ş. Abdi G. Nideli Mehmet$. Kayserili var
ğınus C. Hacı Zeybek veresesi 
Şar. Hacı Hüseyinin Numan G. Kara Yani 
Ş. yol C. Kuruculu zade Tevfik 
Ş. Hacı Cinli Mustafa G.Yanyah Osman Ş. 
lstirati C. yol 
Ş.Kara MoJla zevcl!sİ Hatice Ş. Hacı Mehmet 
zevcesi G. yol C.Hacı Pehlivan oğ'u Hüseyin 
Ş. Kara Molla zevcesi Hatice G. yol Ş. Ça
paklı Ahmet kıll Kadriye C. yol 
Ş. Kör Mihaloğlu G. Mıbalaki Ş. Kör Mihal 
veresesi C. Kastanbulu Halil 
Ş. Çay G. Hacı Molla Mehmet Ş. Mehmet 
C. Şaban zevcesi Zehra 
Ş. Hatice G. Y orgi Ş. Gülsüm ve Atike 

Ş. Çmarlı tarlası G. M. Ali oğlu C. Bala!a
Jarın tarlası 

Ş. Must11fa verese~i G. yol Ş. Hamdi ve Sa
mi C. Filipos bağı 
Ş. Nuri G Yanyalı Abdülkadir Ş. Şemali 
Kemal C. Mehmet 
Ş. Hafız Must::.fa G . Kuku oğlu tarlası Ş. So
bucalı lbrahim Z. Fatima C. Şaban 
Ş. Ali G. Su mecrası Ş. Veli oğlu Ali C. 
Istavri 
Ş. Zehra hanım G•Hilmi Ş. Ayşe G. Rukiye 
Ş. Yol G. çay Ş. Yorgaki C. Yorgaki 
Ş. ve G. Yol Ş. Hacı Bekirin Cemal C. lsmaH 
Ş. Tariki am G. Vesile Ş. Musa C. Vasil 
oğlu Y orgi ve Mihal 
Ş.Hacı Ahmet G. ~e Ş.tarik C.Topoğlu Ahmet 
Ş. Bekir ağa G. Semerci Mehmet Şi. Hacı 
Çallı C. Çeltik Mehmet veresesi 
Ş. Raşit ağa G. Osman Ş. Argir C. Ismail 
oğlu Ali 
Ş. Nebi damadı G. tarik ve bağ Ş. Erima 
C. Hacı lsmail 
Ş. Sıyırtmaç Ali G. Hacı lbrahim Ş. Sotiri 
C. Hacı Yusuf 
Ş. bakkal AH G. kısmP.n çay kısmen Ana
nost Y anko Ş. çay C. Yol 
Ş. Kilise G. berber hacı lbrahim Şi. kahveci 
Dimu C. Antlon oğlu Sotiri 
Ş. Tarik G. lbrabim Ş. Andım C. Vangel 
Ş. Yani G. Foti Ş. Mehmet C. Abdullah 
Ş. Memiş G. Panayot Şi. Mehmet C.Nikolaki 
Ş. Vasil G. lhrahim Ş. Dimo C. Sotiri 
Ş. Tofan G. Tarik Ş. Hasan C. Atanaş 
Ş. Mahmut G. yol Ş. dere C. Çapaklı veresesi 
Ş. Halil G. Tabir Ş. H. lbrahim C. yol 
Ş. Cuma G. ve C. yol Şi. Cuma 

Borçlu:ıun ismi 
Hacı Haşim boca 

Hüseyin beyin Mu• 
ammer 

Boşnak Abdullah 
kız ı Zaide 
Hamdi bey oğlu 

Mehmet Tevfik 
Ham!li bey oğlu 

Mehmet Tevfık 
Sobucalı kızı Fatıma 

Hüseyin kızı Hatice 

Hamamcı lbrahim 
kızı Ayşe 

Nufus katibi Zaim 
ve Saliha 

u 

Zeynel oğlu Meh
met 
Sobucah lbrahim 
K. Emine 
Molla Mehmet kızı 
Aliye 

" " 
Selanikli lbrahim B. 

" " 
" " 

" " Zeynep çavuş 

Ahmet oğlu lbra
h:m 
Hafız Halil oğlu 

Ekrem 

" " 

Karaferyeli Halit ve 
Mehmet ve Emine 

" " 

il " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

Yukarıda adı ve sanı yazılı kimselerin bankamıza olan borçlarının vadesi hulül ettiği ve müddeti dahi geçti~i halde elyevm 
bugüne kadar borçlarını ödemediğinden ipotek bulunan yukarıda evsafı yazılı otuz iki parça gayri menkul 2280 numaralı kanun 
mucibince kırk beş gün müddetle müzayedeye çıl<arılmıştır. 

Arttırması 13-2-937 tarihine müsadif cuma günü saat on dörtte başlıyarak saat 16 her gayri menkule icra dairesi tarafından 
takdir olunan kıymetin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde isteklisine ihalesi icra kıhnacaktır. Talip olanların k\ymeti muham
menesinin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesilıı! birlikte ismi geçen gün ve saatte bankamızda hazır bulunmaları ve daha 
fazla ınalümat alnıak istiyeolerin hergün Kemalpaşa Ziraat Ban"asıoa müracaatları ilin olunur. 1639 (3439) 

--- ~ ---

-
GÜNÜN 24 SAA TiNDE HASTA 

Baş ağrılarına karşı 

GRiPiN 
kaşelerini kullanıoız ! 

Gripln : Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

Grlpln : En şiddetli baş ve 
diş ağrılarını sür
atle dindirir. 

Gripln : Nezle. grip ve ro-
matizmaya karşı 

çok müessirdir. 
GRIPlN kaşelerinin 10 tanelik yeni aml-a ? ajlarını tercih ediniı 

Bir Hediye ver
mek istiyorsanız onu 

S. Ferid 
Eczacı başının 

Meşhur Kolonya, 
Esans, Pudra, 
Kreminden inti
hap ediniz. 

Beğenecel<siniz 

M. Depo 

S. Ferid 
Şif A 

• 
eczanesı 

Çiftçi ve hajvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvan larınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
lcabuğu çıkan!mış pamuk çekirdeğinden mamul un ba
liode küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarıuıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

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

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 

Telefon - l.ımir 3465 

il 
lzmir Muhasebei Hususiye 

~ 
Mü-

• 
dürliiğiinden: 

Adam Adamipla karısı madam Istelyanın müterakim vergi 
borcundan dolayı müzayedeye çıkarılan Seydiköyündeki arazi 
ve binaları ile Çileme Bileriç ve Develi çiftlikleri ve Develideki 
un değirmeni artırma kanununa tevfikan 21 gün müddetle satı: 
lığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin lzmir Mubasebeı 
Hususiye Tahsilat Komisyon kalemine gelmeleri. 

30-31-1-2 1633 [3429] 
==> ~ Z!:!9 

lzmir Liman işletme idaresinden: 
~37 Takviın yılı içinde lzmir limanma gelecek mazot veya 

kömür ile işler vapurl~rm münhasıran kömür, kereste yüklü v~
purlarla 30 rüsum tonilatosundan fazla olmıyan motörler harıç 
yükleme ve boşaltma ame!e iş!eri 30 - 12 - 936 tarihinden 11 - 1 ~ 
937 tarihine kadar on iki gün müddetle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme şefler encüme:ıinde yapılacaktır. Talip olanları? Şart
nameyi görmek ve fazla malümat almak üzere Liman ışletme 
servisi şefliğine müracaatları lazımdır. 

31 - 2- 4 ( 3442) 1648 


