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SENE 

• 
ıcaret - orçlar 

Kanunları arasında ahenk 
temini için bir komisyon 

toplanıyor 

Fiatı " s ,, kuruştur. Gıımhuriyetvn Ve Ounı1mri11et Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gaeetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr • 
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Anlaşmasının 
nıesud akisleri 

Avruva, tıe eaman başgös
terecefii bell-i olmıyan kor
kıtııç bir fo·tmayı l'ekliye
t•elc. endişe içinde yaşm·'ken 

Ballı:cmlm· nisbcten dfmya

tıın en sa1ein, en müsterih 

bölgesini te.şkil ediJloı·lm·. 

Başkaları için hayal olan şey
ler bizim için hakikat olmuştur. 
Balkan antantım teşkil eden 
devletler koJlektif emnivet mef
küresini, hiç olmazsa kendi mu
hitlerinde bir rüya olmaktan 
kurtarmışlardır. Tuna yalıların
dan Akdeniz kıyılarına, Kaf
kas ve Iran hudutlarına kadar 
uzanan ülkeler üzerinde bugün 
tereddüdsüz bir sulh havası 
esiyorsa muhnkkakhr ki, bu 
topraklarda yaşıyan insanların 
birbirlerini eyice saymayı ve 
8evmeyi öğrenmiş olmaları 

sayesindedir. Dört Balkan dev
leti k ndi kuvvetlerine inandık
ları kadar müttefiklerine de 
ınanıyorlar. En müşkül dakika-
1 rda dostluklarını tecrübe et
liler. Şimdi daha geniş bir iş 
birliğine zemin hazırlıyorlar. 

Bugün Ankarada, Belgradda, 
Atiııada ve Bükreşte yerleşmiş 
ulan fıkir şudur: Balkanlılar aynı 
derecede müreffeh ve mesud ol
lllahd1rlar. Dört Balkan devleti 
eforlarını birleştirmeğe imkan 
olan yerlerde birlikte çalışabil· 
nıelidirJer. En özlü dostluklar 
derin kaynaşmalarla işlenen 
dostluklar olduğuna göre ikti· 
•adi münasebetlerimizi sağlam 
esaslar içinde inkişaf ettirmeğe, 

hıilJetlerimizin kültürel" müna
sebetlerine büyük kıymet 
~e ehemmiyet vermeğe mec
buruz. Bu ihtiyaç layıkiyle an
laşılo11şbr. Türkiye-Yugoslavya 
arasında ablan me8ud adımla
rı diğer dostlarım1zm da takib 
edeceklerini muhakkak say· 
llıaktayız. 

b' Bugün bizi sevindiren mesud 

8
1~ ~adise de, Balkan antanta 
uyuk erkanı harbiye reisleri-

~~n Bükreş toplanhlarmda tam 
dır anlaşmaya varmış olmalan
k~r. Balkan antanh paktı hü-
1.~ınleri dahilinde askeri elbir
•ginin tahakkuk etmesi şüphe 
edile- k" ·· J • auez ı, son gun erm en 

~iihinı hadisesi sayılabilir. An-
tara .. .. l . d 
8 .. k goruşme crın en sonra 
J u rcş görüşmesi, dört dev· 
~t arasında tesanüd mefkiire-

8•nin k· ne kadar kuvvetle in-
y ışaf etmiş bulunduğunu dün-
ı:Ya göstermiştir. · Çekos· 
d Vakya • Sovyetler arasındaki 
\."~sthık paktmın küçük Antant 
l"ın h" 
~a ır zaaf noktası olduğunu 
al;ııedcnler tahminlerinde nasıl 
1 anaıışlarsa Türkiye·S~vyet-
er a • o. rasındaki kuvvetli dostlu· 
tı1Un d · 
su t Balkan antantmı hiç bir 
ketet e zaafa sürüklemediği bir 
bü~~e dnha sabit olmuştur. Bizim 
S\ı}:n dostluklarımız yalnız 
İsl· a dayannn, nulhu korumak 

uyen d 
cloJ ostluklardır. Bundan 
lnrıayıdır ki, bu dostluk halka

asJa b" b" · l k ır trıy e ·aynaşmıya-
- Sonu 2 na sayjada -
Şc ke1.. E:lilr;;;i.n 

Tür 

lzmit, 6 (Yeni Asır Muhabi
rinden - lktısad Vekili Celal 
Bayar, Maliye Vekili Fuad Ağ
ralı, Gümrük ve inhisarlar Ve
kili Ali Rana, Büyük Mitlet 
Meclisi Reis VekiJierinden Nuri 
Conker, Fikret Silay, Sümer 
Bank Umum Müdürü NurulJah 
Esad'tan ve daha hazı Meb
uslarımızdan müteşekkil heyet 
lstanbul ekspres;ne bağh hu-
susi vagonla Ankaradan şehri· 
mize geldiler. Heyet vilayet 
hududunda lzmit Valisi ve Be
lediye Reisi tarafından karşı· 
landı. Şehir sayın misafirler 
şerefine bir gelinevi gibi süs-

VEKİLİMİZİN 

tinden şübhe e 
rıımız a cevab 

ee 
z. • • 

lenmişti. '/f , '4 ~ 
-So11u 3 üncü salıi/t'de- -

iZ:l::ZZ:Z2'227-~"CL.zz7.7.Z7..ZZXZZZZ7.J:ZZZZT..LT~..z..wuJ.zzz7..z7./.LY.LZZL/JJJ.7.7J:Z7.z727...zzT.L7..:zz7.7..Y-ZJX.z:.G:arzZZZZJTJJJJ.:ZZ7.L7J...zz7..7..Zzz;czzzzzzrCZZZZZZZ7.7J.Z.r::c.cz.r_r.L7~ 

~ütün piyasası hızla inkişaf ediyor ~ 

iki gün içinde yapılan satışların Devlet t!islerin 
yek .. nu 2 b uk m yo ilo ur tatürk' e tel ra 

en 
lar 

~~.r..~~~x.~ ....... ~.( ... ~.~ğ~ ... ~.~ .. ~ş-~~ ~~! ... ~~ .... Y.~ ~? ~!?. 
Ege mmtakasmın heryerin

de tütün piyasası büyük bir 
hızla inkişaf etmektedir. Ame-
rikah firmaların piyasaya işti
rak etmeleri, tütün sahşlarımn 
iştihah bir şekilde devam et
mesine sebebiyet vermiştir. 

Dün mmtakanm hemen her 
yerinde, başta Akhisar ve Öde
miş olmak üzere çok müsaid 
sabşlar olmuştur. Mıntakanın 

muhtelif yerlerinde iki gün 
içinde yapılan satışlarm mec
muu 12 milyon 685000 kilodur. 
Garry Tobacco, Glenn T obacco 
ve The American T obacco 
kumpanyaları tarafından altı 

-- Sonu 2 11d say/ada -- Ödt'mişle ttitiiiı mağaza/an 

İtalya, Belçika krallariyle apon imparatoru v 
Amerika, ispanya C.reislerinin san1imi tebrikleri 

Ankara 6 (A.A) - Cum- IT AL YAN KRALININ 
huriyet bayramı münasebe- TELGRAFI 
tiyle Belçika krah üçüncü Ankara 6 (A.A) - Cum- " 
Leopold ile ATATÜRK ara- huriyet bayramı münasebe- ~ 

. smda atide.ki telgraflar teati tiyle ltalya kralı üçüncü Vik- ~ 
edilmiştir: tor EmanueJ ile ATA TÜRK ~ 

t..; Vatammzm refahı için en [" 
arasında atideki telgraflar N 

N h.alis temenniyatımı arzede· teati edilmiştir: N 

rı~ - Nazik telgraflarından Türk milli bayramı yıldö-
dolayı majestelerine samimi nümünü Türkiyenin refahı 

" surette teşekkür eder, ayni ve ekselansınızın saadeti 
zamanda şahsi saadetleri ile hakkındaki en har temenni-
Belçika milletinin refahı hak· yabmı ekselansmıza yeniden 
kındaki samimi temenniya- arz için büyük bir fırsat bi-
tımı kabul buyurmalarını rica lirim. 
ederim. -So1111 .1 ıi11rii saltitede-
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Mesud bir anlaşma 

[]ul(!ar krnil B01is v.ı: rrjilla/arı 

impaıatoıiçe Cfratı 

- Yazesı 3 ncU sayfada -
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Daha şimdiden 
• ••••••••••••••••• 

Kızlara 

Askerlik dersi verll
meğe başlandı. Savaş
da kızlarımız vazife 

alacaklardır 
Is tan bul 9 ( Yeni Asu ) -

Kadınlarımızın, seferberlik 
halinde geri hizmetlerde kul
lanılacağı hakkında, Sıhhat 
ve içtimai muavenet veka
letinde bir kanun hazırlan
dığı ve hatta bu projenin sa
Jahiyetdar vekaletlerde ted
kik ve tasvib olunduğu hak
kmda verilen haberler teey
yüd etmemiştir. 

Yalnız şurası muhakkak
tır ki, memleketin bütün ha
yat kaynaklarını işletmek ve 
korumak hususunda omuı 
omuza çahşmak mevkiindc 
olan kadınlanmı:un, icab 
ederse vatanın müdafaası gi-
bi yüksek ve şerefli zaruret· 
ler önünde askerlik yapma· 
Iarı kararlaşmıştır. 

Memleketimizin muhtelif 
noktalarında, bazı hususi kıı . 
liselerinde bu kararın şimdi
den tatbikine başlanmıştır. 
Kızlarımıza erkeklerimiz gibi 
askerlik dersleri verilmek
tedir. 
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Bükreş 
Anlaşmasının 
mesud akisleri 

·-· - Bastara/t ı inci salıi/ede -
cak halkalar değildir. Türki
yenin mukadderatını idare eden 
büyük şefler bu dostlukları en 
eyi şekilde telife muvaffak ol· 
mayı biJmişlerdir. ATATÜRK· 
ün Ordu evindeki kıymetli rıu
tuklannda s5yled1kleri gibi biz 
Türkiyenin düşmanları olabile· 
ceğine ihtimal vermek isteme· 
yiz. Zira bize düşmanlık bes
liy'!nler insanlı{!a düşmanlık 
beslemiş olurlar. Bu derece 
sulhperver bir memleketin dost
luklarında hiç kimse için şüp
heyi celbedecek bir nokta bu
lunamaz. Ankara, Balkan dev
letleri arasında bir hakikat olan 
kollektif emniyetin yarın bütün 
dünyaya yayılmasını ister. in· 
sanhğın bu tekamülü göstere· 
bilecek derecede şuurlanmasını 
temenni eder. 

Şe"Vk:e1; Elll~:n. -· -
Palamut 

ihracatı hakkında 
1'1caret odası mUhlm bir 

rapor hazırladı 
lktısad vekili Celal Bayar, 

son defa lzmire geldiği zaman 
yaptığı iktısadi tedkikler ara
sında palamut ihracahoı temiz 
ve koruyucu bir nizam altmda 
bulundurmak arzusunu ızhar 

ederek bu hususta esaslı h~d
kikat icrasını şehrimiz ticaret 
odası umumi katibliğinden is
temişti. 

Oda umumi katipliği bu 
ehemmiyetli mesele üzerinde 
esaslı tedkikler yapmış, ihra
catçılan toplıyarak fikirlerini 
almış ve neticede palamut ih
racatının hernevi tağşiş ve hi-
leden uzak olarak mürakabe 
ve korunmasını temin edici bir 
rapor hazırlamıştır. 

Bu rapor, esbabı mucibesile 
birlikte lktısad Vekaletine gön
derilmiştir. 

,. ...... . 
Muallim tayinleri 

Mülga öğretmen okulu fizik 
öğretmeni ve müdür muavini 
lfban erkek lisesi müdür mua
vinliğine ve fizik öğretmenli
ğine, öğretmen okulu Fransızca 
öğretmeni baytar Sıtkı Şükrü 
erkek lisesi Fransızca yardımcı 
öğretmenliğine, Adapazarı Fat
ma Hatun okulu öğretmeni 
AJiieddin lzmir erkek lisesi 
Türkçe öğretmenliğine, Erzu
rum erkek öğretmea okulu 
riyaziye öğretmeni Celal lzmir 
kız lisesi riyaziye öğretmenli· 
ğine ve Bah!i:csir lisesi musiki 
öğretmeni Fikret lzmir kız öğ
retmen okulu musiki öğret
menliğine, lzmir kız öğretmen 
okulu mezunlarından Şaziye 
Urla liçüncü okul öğretmenli· 
ğine ta1in ediJmiş:erdir. 

Hakkı Veral 
Ankaraya giden üzüm ku

rumu müdürü Ismail Hakkı 

Vera! Romanyaya geçmiştir. 
Romanyadan lzmire getirilecek 
kutuluk keresteier için orada 
afakadarlarJa görüşecek ve 
şehrimize dönecektir. Üzüm 
kurumunun piyasadan şimdiye 
kadar satın aldığı üzüm mik
darı 25 bin çavah bulmuştur. 
Kurumun satış teşkilatı için 
mübayaat mikdarı 40 bin çu
vala çıkarılacaktır. 

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

v-nEGEP ALAS, 
~Kışlık alorıu açıldı 

•••••••••••••••••• 
Hergün öğle, akşam ye

mek \'e içki servisleri ve 
tabldot bulunmaktadır. 

(S.2) 4 - 8 
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ERLERİ 

ihracat • • 
·acır erı lıdır a 

malları mukabili Temmuz teslimi 
Frangın yeni kuru Üzeri d n ··denmeli 

Küçük ---
San' atlar kanunu 
BugUn ifçller bürosund 

toplantı vardır 
Bu nyın 12 sinde Ankarada 

akdedilecek küçük san'atlar 
kongresinde görüşülecek kauun 

ll1racatçılar çok sarih olan haklarını istiyorlar projesi etrafında, oda tedkik-
lerine devam ediyor. 

alakadar dairelere baŞVUrU)acakfır Aldığımız mnlümata göre, 

------------------- Ticaret odası küçük san'atla-
Şehrimiz ihracatçılarından tebakisi de bilahare tediye edil- catçılar ise bedelin Fransız fran- rm hayatiyeti mevzuubahs olan 

bazıları dün öğleden sonra bor- mekte idi. Formalitesi zama- gının eski kuru olan 8,5 kuruş bu mesele üzerinde konuşul-
sada kuru meyva ihracatçılar nında ikmal edilemiyen bazı üzerinden tediyesini istemekte- mak üzere şehrimizdeki bilu· 
birliği büroiunda toplanmış- malların parası Türkiye cum· dirler. Dünkü ihracatçılar top· mum san'at erbabını bugün 
Jardır. huriyet merkez bankasına geç lantısı bu mesele için yapıimış- için bir toplantıya davet et· 

Izmir ihracatçılara henüz Fran- gelmişti • Fransız frangıoın hr. miştir. 
sız frangı kıymetten düşürül- kıymetten düşürüldüğü 26 ihracatçılar 26 eylül tarihin· Toplantı bugün saat onalhda 
merlen, yani Temmuz, Ağustos E1 lül tarihinden evvelki sa- den evvel yatmlan paralarının Cumhuriyet Halk Partisi işçi 
ve diğer aylarda Avrupadaki bşlara ait olmakla beraber bu frangın eski lrnru üzerinden ve esnaf birlikleri bürosunda 
müşterilerine mühim mikdarda tarihten sonra bankaya gelmiş tediyesi lazımgeldiğini ileri sü- yapılacak ve bu toplantıda 
üzüm ve incir göndermişlerdi. olan paralar bankaca ihracatçı- rerek bunun için lktısad Ve- sao'atkarlardan başka belediye 
Takas usulile gönderilen bu mal- lara frangın yeni lrnru olan haletine ve bankanın umumi reisi ile şehrimizin ileri gelen 
larm bedellurinin yüzde onu der· 5,96 kuru~ üzerinden !ediye merkezine müracaate karar ;ktısadç•ları ela huır buluna-
hal bankaya yatırılmakta ve mü- edilmek İıttenmektedir, ibra- vt:rmişlerd;r. caklardır. 
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Bir hakaret davası 
iki senedenberl devam 

ediyor 
Dün, ikinci sulbceza mabke· J 

mesinde saat onda başlıyan ve 
geç vakte kadar devam eden 
bir hakaret davası görülmüştür. 
Bundan iki sene evvel ikame 
edilen ve dört tane hakim de
ğiştiren bu dava, haddi zatm
da bir incir çekirdeğini bile 
doldurmıyacak kadar ehemmi
yetsiz olmasına rağmen, taraf
ların her celsede gfü;terdikleri 
ve her hakime dinlettilıleri 
erkekli kadınla şahidlerin fazla
lığından ve arada sırada mü
vaceheler yapdmasınd~m o len· 
dar uzayıp gitmiştir ki, ne va
kit neticeleneceği de şimdilik 
kestirilemez. 

Suçlu Jülyen Türkçe bilme· 
diği için, Fransı:ca bir tercü
man tayin edildi. Tercüman, 
suçlu kadının sorgu haricindeki 
söılerini tercümeden aciz kal
dığı için ikinci bir tercüman 
bulundu. Sorulanlara güçlükle 
cevab alınabildi. 

Hakim Naci Erol, suçluya 
hitabeıı: 

- Kaç saattir, seninle uğra· 
şıh duruyoruz. Ağzından dos
doğru bir laf çıkmıyor, şahid 

gösteriyorsun, evini bilmiyor
sun. Şu kocaman dosyalar, tam 
dört hakim değiştirmiş.. Sana 
müdafaaya hürmeten üç gün 
müsaade ver iyorum, bu müd
det ıarfında şahidini getir, din· 
leyelim, dedi. 

- Mösyö le Prezidan ..• 
- Karar budur görülecek, 

çok işimiz var .• 
Bu müzmin da\'aya 9 Tes

rinisanidc devam edilecektir. . ·-·····-
Sandalcılar 
meselesi 

Limanımızda çalışan yolcu 
sandalları tamamen işten me
nedilmi~lerdir. Liman işletme 
müdürlüğü tarafından 190 san
dalcıya ikibin lira tazminat ve-
rilmiş ve bir kısım sandalcılar 
başka işlere yerleşmiş ve bir 
kısmı da memleketlerine dön
mek için devlet demiryolları 
i~letme vesaitinden yanm nav
lundan istifade etmişlerdir. 

Türkiye limanlan arasında 
işliyen vapurların yolcuları şat

lardan yapılan yoldan çıkıb 
girmektedirler. 

Ecnebi vapurlarile gelen yol
cuları çıkarmağa ve bu vapur
lara girecek yofcular iç.in liman 
işletme müdürlüğü motör kira
Jamış ve işlcmeğe başlamış-

Tütün piyasası hızla inkişaf ediyor 

iki gün 
yekiinu 

içinde yapılan satışların 
12 buçuk milyon kilodur 

iyasayı düşürmeğe çalışanlar mı vardır? 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Baş tmaft J i11cı salıiJrde - edilirse daha yüksektir. de tutarak piyasaya iştirak 
buçuk milyon kilo tütün satın Amerikalı firma!ardan birinin edeceğiz. FiatJerin, bugünkü 
alınmıştır. direktörü bize şu i'Zahatı ver- seviyelerinden daha aşağıya 

Ostro - Türk, inhisar Limi· miştir: indirilmesi bizim aleyhimizedir. 
ted, Türk Limited şirketleriyle - Tütün piyasasının bu ka- Piyasayı tutarak düşkünlüğe 
hususi şirketler ve firmalar da dar çabuk inkişaf etmesinin mani olacağız. Çünkü fiatler 

1 

tütün satışlarında amil olmuş· muhtelif sebebleri vardır. Ame- düşerse, satın aldığımız mallar 
lar ve bereketli satışlar yap· rikada intihabatın verdiği neti- için zarar etmemiz icabeder. 
mJ~lardır. \lasat·ı fı" "'t, so"" ıcs iyi tütünlerin en mühim kıs· 

'r " .. , ":t ce de bunun üzerinde müessir 
saat zarfında 75 kuruştur. 40-95 mı piyasadan k.aldırılmıştır. 

olmuştur. Biz vasati fiatlerin 
kuruş arasmda değişiklik :ırze- muhafazası için her türlü ted- D "" • 
den satışlar, mahdut bazı mın- ün, geçen yıl tülünlerinden 

biri alacağız. mühim bir kısmı ihraç edil-
takalar satışları için 115 kuru- p· b. d l · t' 

ıyasaya ız en evve ış ı- miştir. Esasen ihraç edilen tü-
şa kadar çıkmış, fakat bu fiat rak ederek daha yüksek fiatJe tünler geçen sene muamele 
üzerinde tutumnamıştır. tütün kapatanlar, bu farkı te- görerek işlenmek üzere fabri-

Geçen senenin tütün f!atle- liifi için tütün piyasasının indi- kalarda bekliyordu. Öğrendi-
riyle bu yal fiatleri arasında, rilmesine çalışıyorlar. Biz ihti- ğimize göre bazı firmalar ihti-
rekolte fazlasına r~ğmen fark yacımızın en mühim kısmını yad tütünlerini de bu yıl mah-
yoktur. Hatta bazı cins tütün- aldık. Bundan sonra daha ya- sulünden temin etmek arzusun-
ler geçen seneye mukayese vaş, fakat fiatleri gözönün- dadırlar. 

Odaya müracaat edenler 
Selanikte b:r firma bir mek

tubla şehrimiz Ticaret odasina 
müracant ederek T elavivde bir 
şube açtığını ve ihracatçıları-: 
mızla temasa geçmek istediğini 
bildirmiştir. 

Kolombiyoda başka bir firma 
da odaya müracaat ederek ih-
racatçıl.ıırımızla tanışmak ve 
alış veriş yapmak arzusunu 
ızhar etmiştir. 

-•-•19-1 •H•H•+ıı _,..,_~ 
1 elediye encün1eni 
Belediye daimi encümeni dün 

öğleden sonra dolttor Behçet 
Uz'un riyasetinde toplanmış ve 
muhtelif işler üzerinde bazı ka· 
rarlar almıştır. 

Geç kaldılar 
ispanya hükümeti tarafmdan 

Türkiyeden ispanyaya yapıla
cak hayvan ve mevad hayva
niye idhalatına karşı konulmuş 
olan idhal memnuiyetinin kal
dırıldığı şehrimiz Ticaretoda
sına gelen malümattan anlaşıl
mıştır. 

•••••••••••• 
Lağım işleri 

ikinci Süleymııniye mahalle· 
sirıde iplikçi sokağının lağım 
ve Asansörde 9 Eylül sokağı
nın lağım inşaata ve kaldırım 
döşemesi belediyece ikmal 
edilmiştir. 

Eşref paşada Damlacık cad
desindeki lağım inşaatı da bit
miştir. 

' Elhamra Sinemasında 
Bugün 

görülmemiş derecede 
Güzel 

Kuvvetli 
Muaızam 

Zengin 
Muhteşem 

Fransa 
Ihtilili 

F ransızça sözlü 
Yalnız bu büyük progra

ma mahsus seanslar 
2 • 4,15 • 6,30 - 9 da başlar 

Bir elektrik kazası 
Dün sabah saat dokuz bu

çukta hapishane civarında mü

essif bir hadiseye ramak lcal
mıştır. Tramvay hattına bağlı 

elektrik tellerinden biri kopa
rak hat üzerine düşmüş, kar· 
şıdan geçmekte olan bir kadın
cağız elektrik cereyanından 

müteessir olmuşsa da kendisi· 
ne birşey olmamıştır. Bu yüz-

den uzun müddet tramvaylar 
işliycmemiştir. -

HllA! eczanesinden: 
Sayın lzmirli; eczacı Kemal 

Aktaşm son zamanlarda yap
tığı Zümrüt damlası kolonyası-

nın erkek ve dişi kokulannı 

şurada, burada taklit ederek 

bizde var diye istiyen!ere ver· 
diklerini müşterilerimizden 'ha-

ber alıyoruz. Şurasını iyi bilin 
ki Hilal eczanesi kokularını 

taklide yeltenmek büyük bir 
budalalıktır. Kemal Aktaş iz. 
mirde kolonyacılığı kendine bir 
şeref işi yapmış, kokularının 

kabına varmağa kimse için im
kan bırakmamıştır. Kokuculuk 
zevk ve duygu işidir, iyi koku 

yapabilmek için önce duymak 
lazımdır. O olmad•kça - tabir 
caiz ise - iş fasa, fi~o olur. Ec
zacı Kemal Aktaş kokularım 
ancak Hilal eczanesinde bula
caksınız. 

lardır. · . ',.~ ~ ... ;! ~ . ~ . ,. .• . '\.: . . . : . · . . 
HiLAL ECZANESi 

NCIR 
Fiatleri yükseliyor 

Knliforniyada üzüm rekolte
sinin aıhğl bmir üzüm fiat
lerine ehemmiyetle tesire baş-
lamıştır. Bilhassa Londradan 
mühim siparişler alınmışhr. Yıl 
başı yortuları yaklaşmış olduğu 
için Almanya ve şimali Avrupa 
meml ketleri ile Çekoslovakya 
ve Rom nyadan mühim mi~
darda Oıüm ve ıncir isteomiştır. 

Bu gidişle piyasada mevcu.d 
üzüm ve incirlerin kısa bır 
zamanda tamamen satılacağı 
anlaşılmaktadır. Zaten üzüm ve 
incir rekoltelerinin üçte ikisi 
tamamen satılmış bulunmakta
dır. ihracat mikdarı soı:ı hafta 
içinde mUhim mikdarda art· 
mıştır. incir mmtakalarından 
gelen haberlere göre müstah
sil elinde pekciz incir kalmıştır. 
Hatta bazı müstahsiller iyi 
fiat elliği için yemeldik ola
rak ayırdıkJarı incirleri de 
satmağa başlamışlardır. Üzüııı 
fiatlerinin daha da yükse
leceği kuvvetle tahmin edil
mektedir. Vaktiyle düşük 
fiatle alivre satışlar yaparak · 
rekoJtenin bugünkü vaziyetini 
düşünmiyerek taahbüdlerc giri· 
şen bazı ihracatçılar epey za
rar görmüşlerdir. 

Pazar günü 
Bağırarak satış yapan 
manav mahkOm oldu 
Pazar giinleri, caddelerde, 

mahalle ve sokak aralarında 
bağırarak satış yapılmasını b~
lediye yasak etmiştir. Beledı-
yenin bu tenbibi haricind~, 
Emin oğ"u Ahmed adında bır 
manav, merkebine yüklediği 
iki küfe domah, Karantina cad
desinde bağırarak satmakta 
iken, belediye memurla11 tara-
fından görülmüş ve yapılan in· 
celemede bu manavın, ayni ıa
rnanda damgasız terazi ile sa
tış yaptığı anlaşılmıştır.. Bele-
diye memurları manavı merke" 
ze davet ettikleri sırada, suçlu 
memurlara hakaret etmiş ve 
bu sebebden mahkemeye seV" 
kedilmiştir. 

Hakim, suçluya sordu : 
- iki kilo domal satacağııtı 

diye buraya kadar gelmenill 
manası \'ar mı ? 

- Efendim; ben bu domal" 
)arı bir sipariş üzerine götürÜ" 
yordum •. 

- Hakaret etmişsin? 
- Yalan 1 
Şahidler dinlendi. Muaviniıı 

mütalaası alındı. Hakim şu ka· 
rarı tefhim etti : 

[ Senin hareketin T. C. Ka· 
nununun 266 mcı maddesinİll 
birinci fıkrasına uygundur. p.cı· 
cak bir daha böyle bir sll( 

işlemiye~eğine mahkeme kaoıı· 
at getirmiş olduğundan bu ce· 
zayı çekmiyecek ve cezayı dll 
vermiycceksin, bir daha gelir: 

"bl 
sen bu cezaları olduğu gı 

çekeceksin. ] 
Suçlu : .. •pıe 
- Bir daha işlcmiyeccgı. 

söz veriyorum .. Dedi ve gitl1
• 

Kumar 
Kordonda Cumhuriyet nıe;; 

danında Apartman ar~a5111 .. 
111 

Şakir oğlu Reşad, ldrıs of 
Niyazi ve Abbas oğlu fla5~:. 
kumar oynarken tutulmuşlard 

Sümerbankın 
Sermayesi artıyor ,..,. 

Ankara, 6 ( Yeni Asır ) 
11 

Kamu taya verilen bir k9 "u. 
layıhasiyle Sümerbankın se;lfl:ıı 
ycsi otuz beş buçuk nıı Y 
liraya çıknrJlmışhr. 

Avusturya 
büdçesinde açık , 
v· ~ ord11Y ıyana, 6 (0.R~ -

1 
yı• 

verilen büyük tahsisat. ~o bİİ" 
siy!e Avusturya büdçesın e 

1
,. 

yük bir nçık vardır. Avusturif' 
ltalyadaıı maddi müzaheret 
tiyecektir. 
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BÜYÜK ŞEFi TEBRi!? 

Devlet reislerind ~nı 
Atatürk' e telgraflar . ·-·-.·. 

İtalya, Belçika krallariyle Japon imparatoru ve 
Amerika, ispanya C.reislerinin samimi tebrikleri 

- !laştmatı l mcı sav/ada -
C - Cumhuriyet yıldönümü 

münasebetiyle göndermek lüt
funda bulundukları ncszik tel
graftan dolayı majestelerine 
hararetle teşekkür eder ve 
şahsi saadetleriyle ltalyanın 
refahı hakkındaki en samimi 
temennilerimi kabul etmelerini 
rica ederim, 
JAPONYA iMPARATORU

NUN TELGRAFI 
Ankara 6 (A.A) - Cumhu· 

riyet bayramı münasebetiyle 
Japonya imparatoru Hirohito 
ile Atatürk arasmda atideki 
telgraflar teati edilmiştir: 

Cumhuriyetin ilanı yıldönü

nıü olan bugünde ekselansınıza 
çok hararetli tebrikabmla şahsi 
saadetleri ve miJJetlerinin refahı 
hakkındaki samimi temennile· 
rimi arzetmekle bahtiyarım. 

C - Cumhuriyetin ilanı yıl 
dönümü münasebetiyle majes· 
telerinin göndermek lütfunda 
bulundukları nazik telgraftan 
pek ziyade mütehassis olarak 
kendilerine hararetle teşekkilr 
eder ve şahsi saadetleri ile 
milletlerinin refahı hakkındaki 
samimi temennilerimi kabul 
etmelerini rica eylerim. 

ISPANY A CUMHUR 
REiSiNiN TELGRAFI 

Ankara 6 (A.A)- Cumburi-
et bayramı münasebetiyle is

panya reisicumhuru Manuel 
Azana ile Atatürk arasmda 
atideki telgraflar teati edilmiş
tir. 

Cumhuriyetin ilanı milli bay· 
ramı münasebetiyle ekselansı

nıza en hararetli tebriklerimi 
ve ekselansınızın saadetleriyle 
milletlerinin refahı hakkındaki 
samimi temennilerimi arzeyle
rim. 

C - Cumhuriyet:n ilana yıl 
dönümü münasebetıyle yollamak 
lütfunda bulundukları temenni
lerden dolayı ekselansınıza sa
IDİmi surette teşekkür eder ve 
şahsi saadetleriyle lspanyol 
milletinin refahı hakkındaki 
en iyi temennilerimi kabul et
melerini rica ederim. 

Ankara 6 (A.A) - Cumhu
riyet bayramı münasebetiyle 

Amerika birleşik devletleri 
reisi Franklin Ruzvelt ile Ata
türk arasında atideki telgraflar 
teati edilmiştir. 

Türkiye cumhuriyetinin ilanı 
Yddönümünde gerek memleke
tim namma gerek kendi namı· 
ltıa ekselansınıza samimi teb
tiklerimi arzetmekle hususi bir 
ltvk dÜymaktayım. 

C - Cumhuriyetin yıldönü· 
llıü münasebetiyle ekselansınızın 
Yollamak lütfunda bulundukları 
nazik telgraftan ziyadesiyle 
mütehassis olarak hararetli te
Şekkürlerimı ve •· ni zamanda 
Şahsi saadetieriyJe Amerikan 
Ilı· ı 1 letınin refahı hakkında sa-• 

mimi temennilerimi kabul bu-
yuruıalarını rica ederim. 

Ankara b (A.A) - Cumhu
riyet bayramı münasebetiyl~ 

dev)et reislerinden Cumhur 
reisimiz Kama! At:ıtürk'e gelen 
tebrik telgraflarım ve verilen 
cevablariyle birlikte aşağıda 

neşrediyoruz. 

Dost ve müttefik Türk mil
letinin bayramı münasebetiyle 
şahsi saadetiniz ve Türkiyenin 
refahı için olan en iyi temen
nilerimin kabulünü e!<selansı· 

nazdan rica ederim. 
Yugoslavya naibi Prens 

POL 
Cumhuriyet ilanının yıldönü

mü münasebetiyle Altesiniz ta
rafından çekilen telgraf beni 
fa:r.lasile mütehassis etti. En 
derin teşekkürlerimin kabulünü 
ve gerek altesiniz gerek dost 
ve müttefik Yugoslavy.anın re
fahı için olan samimi temenni-
lerimin kabulünü rica ederim. 

Türkiye milli bayramı müna-
sebetiyle gerek şahsi saadeti· 
niz gerek Türkiyenin mütema-
di saadeti için o!an en samimi 
tebrik ve temennilerimizi tak
dim etmekle büyük bir zevk 
duymaktayız. 

Mısır naibi: Mehmed Ali 
ve Mısır niyabet meclisi 
azaları: Aabdüliiziz, izzet 
Şerif 

Cumhuriyet ilanının yıldönü
mü münasebetiyle Mısır Niyabet 
meclisi tarafmdan çekilen tel
graftan dolayı ziyadesiyle 
mütehassis oldum. Muh
terem niyabet meclisi azalarına 
samimi teşekkürlerimi bildiri-
rim. 

Türkiye milli bayramı dola
yısile ekselansınızın şahsi sa
adeti ve milletinin ı·efahı için 
en samimi temennilerimi arze
derim. 

ÇIN CUMHURREISI 
Cumhuriyet ilanının yıldönü

mü münasebetiyle ekselamıını· 
zın yollamak Jütfunda bulun· 
duğu nazik telgraftan dolayı 
teşekkürlerimi takdim ederken 
şahsi saadeti ve milletinin re
fahı için olan temennilerimin 
kabulünü ekselansınızdan dile-
rim. 

Cumhuriyet ilanmın yıldönü
mü münasebetiyle ekselinsların 
hararetli tebriklerimi ve şahsi 
saadetleri ile Cumhuriyetin 
refahı için olan samimi tem en· 
nilerimi arzederim. 

Macar krallığı naibi 
NİCOLAS DE HORTY 

Dünya Mensucat 
endüstrisi vaziyeti 

Vaşington, 6 (A.A) - Ya
kında başlıca devletler dünya 
mensucat endiistrisi vaziyetinin 
tedkiki için Amerikada top· 
)anması muhtemel olan konfe 
ransa iştirake davet edilecek
lerdir. 

iş bakanlığı erkanı bu kon
feransın Mis Perkin tavassutu 
ile toplanacağını söylemektedir. 

1 

Y~NI ASIR dahlfe ~ 

Son Telgra· ·Haberleri 
~~~~~~l!ml----!RSJll~-

v ekilimi z in nutku 
Türkün kudretinden şübhe edenlere 

Danzig 
işi Lehistanı 
heyecana veriyor 

Bedin, 5 ( A .A ) - Alman 
matbuatı, Leh n.atbuatını Dan· fabrikalarımızla cevab • 

---------------v_e_rı y o ruz zig yakınında kain Scheneberg-
- Başf01at1 1 inci sahifede - yette olmadığmdan daha uir Böylece memleketin en kaba deki hadiseler dolayısiyle Al· 
Halk, yeni kombinaların te- milyon 750000 lira sarfiyle, bu kağıttan, en iyi cins kağıda 

mel atma resmiyle birlikte iz- fabrikaya yeni kısımlar ilave kadar bütün ihtiyacı, sigara ka-
mit Kağıt fabrikasının açılma olunacaktır. ğıdı dahil olduğu halde bu fab-
resmine başvekil lnönünün ri- TEKNiK ELEMANLARI rikalardan temin olunacaktır. 
yaset edeceğini ümid ediyordu. Bize daima tevcih edilen HATIRA DEFTERiNE 
Bıışvekilimizin daha mühim İş- bir sual vardır. Deniliyor ki: iŞARETLER 
Jeri hasebiyle Ankarada ka!- "Türkler belld para bulabi- lzmit 6 ( Yeni Asır Muha-
mağa mecbur olmaları, bu lirler. Fakat büyük sanayi plan· birinden) - lkhsat Vekili Ce-
mesud törene şeref vermekten larını tahakkuk ettirmek için lal Bayar, bugün küşad resmi-
şehrimizi mahrum bırakmıştır. iycap eden teknik elemanları ni yaptığı kağıd fabrikası ha-
Maamafih başvekilin kudretli nereden bulacaklardır?" tara defterine şunları yazmıştır: 
mesai arkadaşlarının gelişleri Biz buna lkbsad sahasında "lzmit kağıd fabrikası ve-
ayni derecede sevinçli tezahü- v~ ameli olarak yükselttiğimiz rimli ve mükemmel bir eser 
ratla karşılandı. fabrikalarımızla cevab veriyo- olsun. Burada çalışanları ve 

AÇILMA RESMi ruz. ismet lnönünün verimli bilhassa başlarında bulunan 
lzmit kağıd fabrikası, başve- politikası, birbirini ikmal eden Mildir Mehmed Ali Kağıdçıyı 

kile vekaleten lktısad vekili- bir kül halindedir. tebrik eder· m. Yalnız fabrika 
mizin kıymetli nutuklariyle açıl- Dahi Önderimiz ATATÜRK, ile değil, Müdirinin, mühendis-
dı. Fabrika cıvarmda kalabalık milletin yükselmesi hususunda- lerinin liyakat ve dikkatlerile de 
bir halk kütlesi toplanmış, me- ki azim ve iradelerini snnayi iftihar etmekteyim. ,, 
rasimi hazla takib ediyordu. hususuna foılasiyle satfettik- Hatıra defterinin diğer bir 
lzmit valisi nutkunda, fabrika- ferinden, bizim de bu kudret sayfasına da aşağıdaki cümle-
nın lzmitte açılmasından lzmit- menbamdan ilhan; alarak azim ler yazılarak orada hazır bu-
lilerin duydukları derin sevince ve irademiz yükseliyor. ,, lunan vekiller ve mebus!ar ta-
tcrcüman olmuş ve yeni fahri- FABRiKA GEZiLDi rafınd~n imza edilmiştir: 
kalarm l· urulmasiyle lzmitin lktısad vekilimizin nutku "insanlık tarihinde en yüksek 
mühim sanayi merkezlerinden ve bilhassa AT ATÜRK'ün ve en eski medeniyetin sahibi 
biri haline gclece~ini, şehrin azim ve iradesine taallük olan Türkler, kağıd kelimesi· 
inkişafında bu yüksek hareket- eden sözleri : Yaşc.sm Ata- nin Türk olmasından da anla-
ten büyük verimler beklendi- türk, ynşnsm Cumhuriyet, ses· şı lacağı üzere yıllarca evvel 

man memurlarına karşı yap· 
makta oldukları haksız taar-

ruzlardan dolayı itham etmek
tedirler. 

Deutsche Allgemeine Zeitung 
Leh matbuatını birkaç zaman· 
danberi asabiyet göstermek ve 

Leh ismini taşıyan herhangi bir 
kimseyi Leh ekalliyetine sok· 
mak istemekle muaheze eyle
mektedir. 

Voelkischer Beobachter Nas· 
yona) Sosyalist Danzigin mua· 

hedenamelerin ihlal edilmeleri 
ve 1933 tarihine kadar Lehis· 

tan tarafından gösterilen ih
maller dolayısiyle taleb etmek· 
ten vazgeçmekle büyük bir 
mülayemet göstermiş olduğunu 
yazmaktadır. Bu gazete nazi
h:rin Gdynia limanının mevcu
diyetin\ bilamcl tanımak ve bu 
limanın faaliyetini Danzig li-

manı ile taksim etmek suretiyle 
Lehistana karşı fedakarlıkta 

bulunmuş o'duklarını ilave et
mektedir. 

Ak denizde ğini söylemiş; lzmitlilerin ATA- leriyle karştlandı. Sürekli te- kağıdçılık san'ntı yapıyorlardı. 
TÜRK'e, Cumhuriyet hükümc- zahürat arasında fabrika ge- Avrupa da bu san'atı onlardan Fransız deniz ınanev• 
tine şükranlarını bildirmiştir. zildi. Faaliyet halinde olan alarak yapmıştır. ra ları ),UJ>ılacak. 

BAYARIN NUTKU fabrikamızın her husustaki mü- Açılış gününde bulunduğu-
Bu hararetli sözlerden sonra kemme1iyeti, modern techizatı, muz lzmit kaR'ıd fabrikasiyle Roma, 6 (Ö.R) - 11 • 27 

k k ık d k·ı· T k ·11 · D-h· At t·· k son tesriu arasında Fransanın ürsüye çı an hsa ve ı ı rasyonel çahşma tarzlarına ver- ür mı etı, a ı a ur , • 
d · · I 1 ·· ·· h" k" t' · Akdenı'z ve Korsika sahillerinde Celal Bayar en üstri sıyaseh- diği ehemmiyet takdirle kar- smet nonu u ume ının ve 

mizin bu güzel eserinden bahs· şt!andı. Ekonomi bakanı Celal Bayarm Fransı7. Akdeniz filosunun 
ederek şunları söylemiştir: Fabrika işletme direktörünUn yakm alikasiyle eski miHi san'· üçllocü fırkası tarafından ma-

-
11
8u fabrilta, birinci beş iıahah alakayla dinlendi. atma kavuşmuştur. Bize bugii· nE:vralar yapılacaktır. Bu talim· 

yıllık endüstri planımızın yedin- Bundan sonra Selüloz fab- nü yaşatanlara saygılar. lere 3 kruvazör, bir tayyare 
cisidir. Fabrikanın randmanı rikasının temel atma resmi Bugün temelleri atılan seliloz gemisi, 5 tor pito muhribi, 6 
memleketin bugünkü ihtiyacma yapıldı. Bu ikinci fabrikamız da fabrikasiyle ikinci kağıd fabri- torpito ve 8 tahtelbahir iştirak 
tamamiyle cevab verecek vazi- iki milyon liraya mal olacaktır. kasına başarılar dileriz.,, edecektir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mesud bir anlaşma 

Fransız parlimentosu Bulgaristan 
pr ~!?..~~a:ı~!o~~~k Amerika Cumhurreisini tebrik etmiye 
m~~~:d6e(~!:-z:sırjdec~a~ •tt•f ki k ar vermı·ştı·r 
zeteler, Yugoslavya başvekili J ) a a ar 
doktor Milan Stoyadinoviçin 

kral Borisle yaptığı temaslar O L J ,.. ı· • d 76 " ) k k d ) 
hakkında uzun uzadıya tP.fsir- emOKrat ar ayan meC ISln e aza 1 azan 1 ar. 
lerde bulunuyorlar. Elefteron 

Vima gazetesi Bulga~istan ve Rt::püblikenlerin ezici hezinıetleri hayret uyandırdı 
Yugoslavya arasmda bır dostluk . . 
misakının pek yakında akde- Paris. 6 (Ô.R) - Mebusan göstermiştir. FrankJin Roose· istisna edilirse, Reısıcumhur 
dileceğini, bunu B~lgar!stanı.n meclisinin dün akşamki celsesi veltin beynelmilel meselelerden seçiminin kat'i neticeleri elde 
Balkan w ~~tantana gmı~esı takı- sonunda Amerika cumhurreisi asla yüz çevirmediği ve Fran- edilmiştir. Şımdiye kadar sayı-
bedecegını haber veriyor. d h ·· d. 42 d 
llAPISH ANELER Roo~evelte ~eniden ~ntihabı do- saya aima teveccü goster ı· lan milyon rey üzerin en 

layısıyle bır tebrık telgrafı ğini unutamayız. Gelecek se- Ruzvelt 25.965.000 rey, Lan· 
Nizamnamesi 
tedkik ediliyor 
Ankara, 6 ( Yeni Asır mu

habirinden • Telefonla) - Say
lav Atıf ve hapishaneler umum 
müdüründen mürekkeb bir ko
misyon, hazırlanan yeni hapis
haneler nizamnamesinin tedki· 
kine başlamışlardır. 

gönderilmesi ittifakla kabul nelerde faaliyetinin daha büyük don ise 15.615.000 rey almış-
edilmiştir. Bu husustaki teklif bir otorite ile beynelmilel iş lardır. Geri kalan dairelerde 
Rene Ricbard tarafmdan ya- beraberliği istikametinde ken- sayılacak reylerin Ruzveltin 
pılmışta. Hariciye komisyonu dini göstereceğini ümid ederiz.,, ekseriyetini daha ziyade artı· 
reisi Mistler bu münasebetle Hariciye nazırı Yvon Delbos racağı lemin ediliyor. 
şu beyanatta bulundu: da birkaç sözle hükümeti bu Fakat demokrat partisinin 

-"ittifakla karar veren ha- jeste teşrik etmiş ve Amerika zaferi buna münhasır değildir. 
riciye komisyonu, bu teklife milletiyle "Sulh ve iş beraber- Cumhur reisi!e birlikte Ameri-
müsaid bir fikir beyan etmek liği şampiyonu olan reisine,, kalılar ayan meclisinin üçte 

TAYYARE SiNEMASI 
üzere bana salahiyet vermiştir. bütün Fransanın derin sevgi birini ve bütün mümessiller 
Şimdi bu teklifin mecliste itti- hissinin teminatını vermiştir. meclisini yeniden seçmişlerdir. 
fak temin edeceğini ümid ede- Vaşington, 6 (Ô.R) - luti- Demoltrat partisi mümessiller 

~····································' ~ ····································~ 
TELEFON : a1s1 N 

~ ···········•··•·········•····••·•··• 
~ TELEFON : 3151 
~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rimiz Lserl~IbesN 
G 

Charles Boy er, Danie!Ie Darriex ve diğer yüksek Fransız artistll!rinin yaratıb 
sinema alemine hediye ettikleri bir san'at ahidesi 

Ayrıca : Paramuut ( Dünya havadisleri • Ağustos böceği • Renkli Miki ) 
SEANS SAATLERi : FIATLER : 

Cliergün 3,15 - 5Jl5 - 7,15 - 9,15 ~o - 40 - 50 kuruş~u! 
ttrnartesi ve Pazar günleri 1, 15 ilave seans Cumartesı 1,15 - 3, 15 talebeye tenzılat 

rim. Böylece Amerika milletine habatın kat'i ve son neti- meclisinde, 445 den ibaret olan 
kökleri uzak bir maziye uza- celeri şunlardır : 96 ayan mevkilerin 334 nü elde etmiştir. 
nan ve hürriyet idealiyle kuv- azalığı için yapılan intihapta Evvelki mecliste demokrat mü-
vetlenen dostluğumuzu göster· demokratlar 75, cumhuriyetçi· messiller 306 idi.Ayan seçiminde 
miş olacaktır. Meclis reisi Ro- ler 17, işçiler, terakkıperverler ise, yeni seçilen 96 ayan -aza-
osevelte hürmetkar tebrilderini ve müstakiller bir mevki ka- sından 75 i demokrattır. Evelce 
bildirmek için de müttefik zanmışlardır. Tamamiyle yeni- bunların yalnız 68 i demokratb. 
olacaktır. Bu zaferli inti· den seçilen ve 435 mümessil· Roosevelt böylece her iki mec-
habla Büyük Amerika mil- den ibaret olan mümessiller lisde muazzam bir ekseriyete 
Jeti, reisini seçerken, Roose- meclisine 334 demokrat, 89 dayanacak ve dört sene, mem-
veltin bir misal teşkil ettiği ira· cumhuriyetçi, 7 terakkiperver lekette ekonomik inkişaf ve 
de kuvvetine inanını bildirmek ve 5 travayisit seçilmiştir. sosyal kalkmma işine devam 
ve böylel·e şimdiki müşkülitla Paris, 6 ( Ô.R ) - 15 bin için elleri tamamiyle serbeıt 
mücadeleye giriımek azmini küc;Uk köv intihab daireleri bulunacaktır. 

• 
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Türkiyenin dış siyaseti ı 

Hariciye vekaleti genel 
sekreteri diyor ki: 

"Bize dokunmak ıstlyer1 karşısında ordumuzdan 
evvel siyasetimizin demir çenberinl bulacaktır. 

Madrid kapısında kanlı harb 
Cumhuriyetçiler şehrin sokaklarında bile 
barikadlar yaparak mukavemete azmettiler 

TUrk ordusu TUrk hariciyesinin temelidir.,, .. -. -· 
Cumhuriyet bayramı dolayı· 

siyle radyoda verilen konferans
ların ikincisini dışbakanlık ge· 
nel sekrett;rİ Numan Mene-

NUMAN MENEMENCIOÔLU 
mencioğlu vermiş ve Cumhu· 
riyetin dış siyasetini iyzah et
mişti. Bu çok reühim konferan
sın bazı parçalarını yazıyoruz: 

Atatürk bir gün hariciyeci
Jere iltifat ederken: "Siz sul-
hun erkamharblarısınız,, demiş
ti. Evet milli müdafaa vazife
sinde harici siyasetin rolü, ay
nen, harb esnasında sevkülceyş 
planlarını iyi hazırlamakla mü
kellef olan erkanıharbiyenin 
rolüne benzer. Hariciye güler 
yüzü ile, yumuşak sözlerile en 
çetin bir mücadelenin gece 
gündüz her dakika sevkülcey
şini yapmak, onu adım adım 
tatbik etmekle meşguldür. 

Cumhuriyetin berici siyase
tinde Türk miiletinin büyük 
şıarı belirir. Siyasetimiz dii
rüsttür, vakurdur ve aynı za-
manda realisttir. Dürüstlükle 
realizmi gayri kabili telif zanne• 
denlere Türkiye harici siyase
tini parlak bir misal olarak 
gösteririm. Evet, realitelerde 
çok çirkinlikler vardır. On
lara karşı bile Türkiye ha
rici siyaseti enerji ile, şiddet
i~, fakat dürüstlükle mukabe
le etmeği bilmiştir. Kendi rea· 
lizmi ise kurucu, yaratıcı bir 
realizmdir. Kurduğu, yarattığı; 
milletin hürriyeti ve istiklalini 
geçilmez duvarlarla çevir
mek; milleti layık olduğu ikba
le, refaha isal edecek yolları 
bulmaktır. 

Türkiye eski düşmanlariyle 
barış siyasetine bütün samimi-
yetile koyuldu. Bunda muvaf • 
fak oldu ve dünyanın en kar-
gaşalık bir köşesinde bir sulh, 
kardeşlik cenneti vücuda ge
tirdi. 

Komşularımızla olan siyase
timiz bu onüç sene içinde 
bergün daha ziyade perçinle• 
nen bağlarla tecelli etmektedir. 
Tfirkiyeyi sevilen, hürmet edi-
len ve çekinilen bir Türkiye 
yapan Büyük Önder Atatürk 
harici siyasetinde de, bütün 
savaştığı işde olduğu gibi, tam 
randıman almıştır. Bir cumhu-
riyet bariciyecisi sıfatiyle kork
madan söyJiyebilirim ki bize 
dokunmak istiyen karşısında 
ordumuzdan evvel siyasetimizin 
demir çenberini bulacaktır. 

Fakat, yurddaşlarım, harici 
siyaset yalmz emniyet havası 

yaratmakla yapılmaz. Milletin 
hayatı yalnız vesikaların tat-
minkar Uslubuna dayanarak 
korunmaz. Sırf nazariyat ile 
bir cumhuriyet lıükümeti mil
letin huzuruna çıkarak rahat 
edin, herşey tamamdır, herşey 
emindir, diyemez. Harici siya
set herşeyden evvel süngüye 
dayanır. Esasen bütün dost
lukları, ittifakları yaratan yine 
süngü kuvvetidir. Çünkü or
dusuna dayanmıyan bir millet
le diğer bir devlet harici em
niyette teşriki mesai etmeği 

kabul edemez. Türk ordusu 
Türk hariciyesinin temelidir. 
Onu nekadar kuvvetlendirir 
isek meşru gayelere dayanan 
siyasetimiz o kadar yükselir, 
inkişaf eder. işte ben Cumhu
riyet hariciyecisi olarak sizin 
hu7.urunuzda yurddaşlarım kah
raman Türk ordusuna sevgimi, 
imanımı ve hayranlığımı ifade 
etmek istiyorum. 

Harici siyasette bir muvaf· 
fakıyet gördüğünüz vakit bunu 
hiçbir zaman tesadüfe hamlet
meyiniz yurddaşlarım. Tesadüf 
diplomaside bazan kuvvetli bir 
yardımcı olur. Fakat hiçbir za
man bir eser doğuramaz. Ha
diseleri yakından takib etmek 
mazinin derslerini ezbere bil
mek, bir vak'anın mahiyetini 
tahlil etmek, müddeiyatmda hak· 
kı ilme bürüyerek ortaya atmak, \ 
işte muvaffalcıyt-tli bir eserin 
meydana gelebilmesi için elzem 
olan şerait. Cumhuriyet hükü
uıeti hepimizi sevindiren Mon
trö zaferini bu amillere daya
narak ihraz etmiştir. işte, yurd
daşlarım, size bu samimi has
bıhal ile yaratıcı cumhuriyetin 
mütevazi bir şubesinde kayna
yan ateşi hissettirmek istedim. 
Bu ateş cumhuriyetin kendi 
ateşi büyük Türk inkılabının 
temel taşıdır. Sönmez ve sön
miyecektir . 

~ ....................................... I ......... ~ 

KANLI ELMAS 
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İ.ngt.1.ı.zoed.e:n. çev-1..re.n.: Sezai. Şadi. 

Blak birdenbire fırladı ve ,ımşek gibi uçarak 
motördekl adamın üzerine çullandı •• 

Bu sırada Blak kanter için
de karşılarına çıktı . Cava ve 
Nora BJak'ın bu halinden bir
denbire ürktüler. Blak nefes 
bile almadan anlatmağa baş
ladı: 

iyi bir tuzak düşünürsek hep
sini altedebiliriz. Aksi takdirde 
hem hayatımız teh!ükcye düşer 
ve hem de mücevheri elden 
kaçırırız. 

Nora ko~kmağa başlamıştı.La
kin zeki kız iki gence cesaret ' 
vermenin sırası geldiğini dü
şündü: 

Noranm saçlarını okşayarak 
cevab verdi : 

- Merak etme Nora .. 
Bir motör sesi işidildi. Blak 

Bağırdı: 
- işte geliyorlar ! Bizim bu

rada olduğumuzu onlara belli 
etmemek için, sahildeki mo
törü kayaların arasına çekerek 
sakhyalım. 

Üçü de derhal sahile koş
tular. Cava elbisesinin ıslan· 
masına bakmıyarak <lizine 
kadar denize girdi. Blak 
ve Nora da sahilden ona yar-
dım ettiler. iki dakika ımnra 
motör kuytu bir yere çe"ilmiş 
bulunuyordu. Bu mühim işi 
muvaffakıyetle bitirdikten son-

- Geliyorlar.. Osterdik ve 
adamları motörle buraya geli
yorlar .. Mina mücevherin yerini 
onlara tarif etti. Mücevher bu
rada imiş.. Kalagan onların 
elinde esir.. ZavaJhyı az daha 
öldüreceklerdi. Fakat bereket 
versin Mina kurtardı. 

- Haydi göreyim 
cuklar, dedi. Kadın 
beraber her hususta 
sizinle beraberim .• 
kavga da edeceğim •• 

sizi ço
olmakla 
ben de 

1 
ra geri döndü!er ve Minamo 
tarif ettiği yere çok yakın bir 

1 
kayanm arkasına saklandılar. 

1 
Buraflan sabili de tarassud 
etmek mümkündü. Motör sesi 

Cava atıldı : 
- Şimdi ne yapacağız? On

lar kalabalık galiba f 
- Tam yedi kisiler •. Fakat 

icabında 

Bu söz bilhassa Cavanın çok 
hoşuna gamişti. Sevgilisinin 
bu kahramanca sözleri karşı
sında büyük bir gurur duydu. l 

gittikçe yaklaşıyordu. Cava 
rüvelverini eline aidı ve mua-
yene etti. • , 

Blak sordu: 

- Kaç kurşun var Cava? 
- Üç.. Hepsine yetişecek .. 
- Ne ise, üçünü temizledik-

ten sonra iş kolaylaşır. 
- Ortalık gittikçe kararı

yordu. Güneş çoktan kaybol
muştu. Fakat temiz ve yıldızlı 
bir gece idi. Ay da nerede ise 
doğacaktı. 

Motör sabile yanaştı. Eski 
bir denizci olan Blak bütün 
dikkatini sarfederek motörden 
çtkanları tarassuda başladı. 
Evvela sahile bir Malay atladı 
ve motörü bağladı. Sonra sıra
siyle Ostcrdik, Mina ve diğer 
Malaylar da dışarı çıktılar. Mo
törün içinde ayakta bir kişi 
kalmıştı. Osterdik ona bazı 
emirler verdi ve hep beraber 
kayalıklara doğru ilerlemeğe 
başladılar. 

Blak ahldı: 

- Kalagan motörde kaldı. 
Başına da bir adam bıraktılar. 
Şimdi yapılacak ikinci mühim 
mesele, hiç ses çıkarmadan o 
adamın işini hallederek Kala-

ganı kurtarmaktır. Bu suretle 
hem Kalagan kurtulmuş ola
cak ve hem de üç kişi olacağız. 

Nora bu söze a;nirlenmişti: 
- Doğru bir fikir. Lakin 

dört kişi olacağız diyeceği
ne üç kişi diyorsun. Beni insan 
yerine koymuyor musun? 

Cava, Blak hesabına cevab 
verdi: 

- Ne kızıyorsun güzelim .• 
Fakat sen nihayet bir kadınsın 
da ondan.. Ne ise şakayı bir 
tarafa bırakalım, haydi vazife 
başıoa. 

Blak bir fikir ileri sürdü: 
- Nora burada onları taras

sut etsin. Biz aşağı inerek Ka
laganı kurtaralım. 

Cava Noranın elini sıkarak: 
- Sakıo bir yere ayrılma, 

dedi. Bir tehlüke vukuunda 
a~ağıya üç taş at. 

- Merak etmeyin. 
Cava ve Blak yerde sürüne

rek sahile doğru indiler. Motör
dcki adam arkasını karaya çe
virerek oturmuş, sigara içiyor-

du. Birkaç metre yak'.ıoıoa k• .. 
dar geldiler. 

Blak Cavanın kolunu dürte" 
rek fısıldadı: 

- Sen şu rüvelveri b•0
' 

ver: .,.,, .. 
- Delirdin mi yoksa! ~ 

şun ıesini duyarlarsa bePtİ 
buraya üşüşür. 
~ Kurşun atacak değibll• 

Kafasına vurmak için IAzılll·· t
Cava rüvelverini Blaka uı: 

tı. Blak rüvelveri elinde ok a· 
Jadıktan sonra: . pil 

- Ağırmış be ! dedı. il" 
vu!uşta gık demeden ad;eo 
devirmezsem yazık baD3·· .. 

50"' 
arkada kal Cava. Ben ,. 
sür'atle fırlayıb adamın kıpıe· 
damasına bile meydan ver'°.,,. 
d b .. b' . w. Arka en u ışı ıtırece~ıın. 

11 dan hemen sen de fırlarsı ··e· 
Blak daha sözünü bitir:.i1 

mişdi ki, birdenbire ya gibİ 
yerden fırladı ve şiınşekllal1d•· 
uçarak adamın üzerine çu kotl"' 
Cava da arkasından ,,,,,-

- Somı var 
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Avamkamar sın 

nne & 

• ee 1 ..... _,_ 
Ankara 6 (Yeoi Asır muhabirinden teJefon!a) - Küçük san'-

• atlar kongresi ayın on birinde açılacaktır. Kongre içip Jazımge
len hazırlıklar bitirilmiştir. Kongre lktısad vekalet~ konferans '' h k• k s salonunda toplanacaktır. Vilayetlerden iştirak edecek murahbas-v Çorçil söylüyor: Alm nya a ı aten ovyet- .... n i•i:leri.lktı•a~ vekôletln• bildirilmiştir. 

• Mulkıyelıler Ankaraya vardılar 
lerden korkuyorsa onu teskin etmek pek kolaydır,, A kara Zafe A • 

• 
~ ...... ıne 

"Almanya kollektif emniyet esasını kabul etsin. O va kıt tecavüze 
uğrarsa bütün Avrupa kendisiyle beraber olacaktır" 

Paris, 6 ( Ö. R ) - Edenin letfer Cemiyeti kadrosunda Sovyet Rusyadan korkuyorsa Vakıa umumi meselelerin ha.ili 
Avam kamarasındaki nutku bütün milletlerle anlaşmaya ha· onu teskin etmek pek kolay- için nutukta sarih bir p1an 
Fransada çok derin bir mem- zırdırlar. Şu şart ile ki bu an· dır. Almanya kollektif emniyet yoktur, fakat müzakerelere yol 
ouniyetle kar~alanmışhr. Eden (aşmalar bir ültimatom tehdidi esasını kabul etsin. O. va~~t açılmaktadır. 
Fransa hakkında demiştir ki: altında olmasın, herkese açık eğer S~vy~et Rusyanm bır h~- "Temps,, gazetesi de harici 
"F .1 b 1 ol.sun ve ucu kimseyi! karşı cumuna ugrıyacak olursa bu- siyasetin korucu kısmı itibarile ransa ı e aş arımızm son 
derece sıkı ve samimi olma- nutkun mübhem kalmasma rağ-
sından dolayı mes'udum. Avru4 men şimdiki halde fikir!eri yatış-
panın şu karışık saatlerinde iki hrmak ve müzakerelere müsaid 
demokrasinin birbirine uyması bir vaziyet açmak için takdir~ 
ve siyasetlerinin birçok nokta· değer b"r gayret olduğunu ya-
da birleşmesi pek tabii idi.,. ııyor. 

Bu beyanat, iki memleket "Nouvellist de Lyon,, Fransa 
arasındaki iş birliğini teyid et- hakkmdaki hislerden memnun-
mekh~dir. Eden aym zamanda dur. İngiltere siJıihlarıoı artbr-
Fransaııın demokratik bir cum· mağı esaslı bir gaye biliyor. 
huriyet olmasının bu neticeye Fransada ayni yolu tutmalıdır. 
yardım ettiğini kaydetmiş ve in- ANLAYIŞ LiSANI 
gHterede Fransa lehinde can- "Debats,, Edenin güç ahval 
lanan teveccühleri göstermiştir. içinde akıl ve anlayış lisanı 

ALMANYA kullandığını ve Fransanın ta-
Almanya hakkında, hiçbir mamen tasvib ettiği prensib-

devleti hariç bırakmamak ve leri müdafaa ettiğini yazıyor. 
hiçbir devlet aleyhinde olma- -- Temsili bir resim -- " Populaire de Nante " 
mak şartile Ingilterenin dost- /tıf!i/ız başvekilı gu/lt ktZma zari/ bir deııiz(i şapkf1sı hediı'e etti diyor ki Duçe ve Füh-
luk tesisi istediğini söylemekle çevrilmiş olmasm. Fransanm da J tün Avrupa kendisile bera- rer şimdiye kadar Fransa ve 
Sovyet Rusya ale)'·hindeki Al· siyaseti bundan ibarettir. ber mütaarrıza karşı cebhe lngiltereye sabi muamelesi yap-
man vaziyetini ima etmiştir. AVAM KAMARASINDA alacaktır. Y eterki Almanya tılar. Bu memleketlerin büyük 
Görülüyor ki Fransa gibi in- Londra, 6 ( Ö.R ) - Avam ko!Jektif emniyet esasından devlet tavrını tekrar taşımaları 
giltere de Sovyet Rusyanın Kamarasında Eden'in nutkun- istifade etmek istediğini bil- zamanı gelmiştir. Göbels hal-
Avrupa ailesinden hariç bara· dan sonra diğer iki mühim dirsin. Kendisi için ş"rk hu- ka: "Tereyağınız yoksa topla-
kdmasını kabul etmemektedir. müdahale daha olmuştur. Biri dudlarinda bir taarruz ihtima- rımz var!,, demişti. Bu sözler 

IT AL y A işçi partisi namına Dalton ta- line karşı bundan daha iyi hiç Alman yanın bütün parasını, 
Italyaya gelince, Eden Ak- rafından, diğeri Vinston Chur- bir zaman olamaz. istediği saatte patlatacağı bir 

deniz.in lngiltere için Mussolini cill tarafından. lngiliz parlamentosunun ge- harb için, silahlara verdiğini 
tarafından söylendiği gibi sa- Travayst Partisinin mümes· rek sağ cenah, gerek sol ce- gösterir. Almanya ve ltalya, 
dece bir yol, bir S!eçid olma- sili lngiltere için Ren boyunda nah mebusları tarafından söy- Fransa ve Jngilterenin daimi 
dığanı, Jngilterenin Akdeoizde emniyet meselesini hiçbir za· lenen bu nutuklar kollektif em 4 tarizlerini zaaf telakki etmiş-
hayali menfaatleri oldu~unu man Şarki Avrupa emniyet niyet prensibinin lngilteredc (erdir. Fransayı saydırmak Halk 
ve bunları Italyanın gözönünde meselesinden ayırmamak zaru- ne kadar derin olarak yer et• cebbesine düşer. 
tutması lazımge1diğini, nasıl retini anlatmış va Avrupanın tiğini göstermeğe kafidir. "Eclaireur de l'Est,, Alman-
ki lngilterenin de ltalyan men· şarkmda Alman kuvvet ve GAZETELERE GÖRE yamn Londra sefirinin ilk te-
faatlerini gözönünde tutmağa kudretinin artmasının bizzat Paris, 6 (Ö.R) - Fransız şebbüslerinde muvaffak olama-
hazır bulunduğunu söylemiştir. lngittere için de ne kadar teh- gazeteleri Edenin nutkunu de- dığını ve esasen Berlindeki 

CENEVRE lükeli o?abileceğini hatırlat- rin bir memnuniyetle karşıla- nazırlar tarafından vazifesinin 
Nihayet MilJetler cemiyeti hak- mışhr. Dalton ayni zamanda yor!ar: kolaylaşhralnıadığnı müşahede ı· 
kında Eden, kralın nutkunda Almanyanın Londra sefiri Von "Progres de Lyon,, diyor ki: ediyor. Göbels lngHtereyi fe-
olduğu gibi, MiJletler cemiyeti- Ribbentrop tarafından söylenen Londra kabinesinin gayesi sul- laketli bir harb üzerine Alman 
nin lngiliz siyasetinin mihveri sözlere şiddetle itiraz etmiştir. hun muhafaıasıdır .Bunun yolları müstemlekelerini ça!mış ol· 
kaldığını ve tesirini arttırmak Vinston Churchill'in nutku nı aramaktadır. MilletJer cemi- makla itham etmiş, Göring 
için düşüniilen ısla batın çabuk ise kollektif emniyet prensibinin yetine gc1ince,onun öldüğüne de bir numaralı halk düşmanı 
neticelenmesi için hiçbir gay- mükemmel bir müdafaa~ıd1r. kail değildir. Bilakis bütün mil· olarak göstermiştir. Bu sözler 
retin esirgenmiyeceğini temin Eski bahriye nazırı, Almanya Jetleri onun içine almak is- şübhesiz bile bile sarfedilmiş-
etmiştir. tarafından iled sürülen muhte· ter. lnkiJtere silahların tahdia tir. Ne maksadla? Bunun neti-

Paris mehafilinde kaydedil- mel bir Bolşevik taarruzu kor- dine hazırdır. Fakat bu yolda cesi şu olmuştur ki Göbels, 
diğine göre !:>ütün bu esaslarw kusunu ciddiyete alanlarla alay yeni bir safha beklerken mem- Göring ve Ribbentrop lngilte-
da lngHtere Fransa ile birleş· etmiş ve demiştir ki: leketin müdafaası için bütün renin gözlerini açhrmışlardır ve 
ınektedir. Her iki devlet, Mil· Almanya eğer gerçekten vasıtaları ikmal edecektir. şimdi Fransız - lngiliz iş birli-

Yazan: Tok Dil 

Kösem sultan kendi daire
sine alınan Kabrcıoğlu ile Hay
daroğluoa koşarak: 
. - Sizden efeler! dedi bir 
rıcarn var. 

Katırcı: 
- Hayırdır inşaalJah? dedi. 

1 - Elbet hayırdır. Ben ağa
ara, hocalara meram anlatmağa 
çklıştım, beni dinlemediler, sız 
a ıllı yiğitlersiniz. 

- E? 
da - . O~lum lbrahimi tahhn

n ındırmeğe torunum Meb
ltled· h f 1 ta ta çıkarmağa karar ve 
etva verilmiş. 

Tefrika Noc 3t 

Öyle ımış. 
- Gelin, siz önayak olun, 

bunJar• susturun da oğlum lb~ 
rahimi tahtından indirmekten 

vazgeçsinler... Oğlum da bir 
daha devlet ve millete k;ırşı 
lakayd kalmasan. 

Katırcıoğlu iki ellerini göğ· 
sünde kavuşturub ağır ağır 

valde Sultana sokuldu, gözüne 
bakarak: 

- Sen ağız mı yapıyorsun, 

sahiden mi söyliyorsun? 
Dedi, Kösem sultan, korkak 

bir . sesle : 

Anlamadım efemi Diye· 
bildi. 

- Gavurca srörüşmüyorum, 
Türkçe söylüyorum, kulağm da 
yanında.. Sen bize ağız mı 
yapıyorsun, yaoiyakim sen beni 
enayi, avanak sanıp ta şu etti
ğin lafla maksadmı güya gizle
mek mi istiyorsun, demek bizi 
sen odana bunun için çağwrttm, 
öyle mi ? 

Kösem sultan telaşlanmıştı, 
eli, ayağı, dili dolaşarak: 

- Hayır hayır! Dedi ş~y .. 
işte onlara da söz verdım, 
peki! Dedim, Mebmedi 2iydi· 

rip, sarığım sararak çıkaraca
ğım, işte gidiyorum. 

Kösem sultan yan sev:nç, 
yarı korku içinde odadan fır
Jadı, çıktı gitti. Fakat Kahrcı
oğlu hayretlere garko!muştu, 
Haydaroğluna dönüp: 

- Yahu! Bu ne demek 
allahaşluna.. Burada karagöz 
mü seyrediyoruz, iş mi yapı
yoruz? 

Kösem sultanı müba!agah 
hareketlerle taklid ederek, 

- Hayır, hayır! Şey şey .. 
işte işte, onlara söz verdim .. A 
domuz kadın .. Kime söz verdin? 
ValJahi Haydaroğfu ben böy
fe geldiğime bin kerre pişman 
oldum, bu adamların korkak 
olduğunu zaten bilirdim amma, 
nasıl oldu da şeytana uyub 
müftünün mektubuna kandım, 
olan bizi alet ettiler be 1 
Haydaroğlu kinayeli bir ba

kışla : 

- Ben sana demedimmi idi 
Katırcı ! E ?.. Geldin rui sözü
me şimdi! 

··re.nle çe e a tılar 
Ankara, 6 (Yeni Asır muhabirinden telefonla)- Buraya nak

ledilen Mü!kiye mektebi, talebeleri bugün saat onbeşte şehrimize 
gelmişler ve istasyonda eski mülkiye mezunları tarafından 
hararetle karşılanmışlardır. 

Talebe doğruca Zafer abidesine giderek çelenk koymuşfardsr. 
Çelenk koyma merasimine başta Kamutay reisi Abdülhalik 
Renda olmak üzere birçok mülkiyeliler iştirak etmişlerdir. 

Kanunlar arasında ahenk 

a bir 
• om syon anyo 

Ankara, 6 (Yeni Asır muhabirinden telefonla) - Ticaı·et 

kanunile borçlar kanunu arasında ahenk temin etmek ve lazım· 
<Yelen tedbirleri teshil eylemek üzere alakadarların iştirakile o 

ayın dokuzunda şehrimizde bir komisyon toplanacaktır. 

Ankarada sırt hamal ığı kaldırıldı 
Ankara, 6 (Yeni Asır muhabirinden telefonla) - Burada sut 

hamallığı kaldırılmış ve yerine el arabaları ile eşya taşmmağa 
başJanmıştır. 

Fransız ticaret nazırı 

Belgradı ve Balkan mem· 
leketleriniziyar tedecek 

Belgrad, 6 (Yeni Asır) - Fransa ticaret nazırı Bastid'in 
Belgradı ziyareti bu ayın ortasmda olacaktır. Fransız ticaret 
nazırı başvekil Stoyadinoviçle müzakerelerde bulunacak ve 
Fransa .. Yugoslavya ticaretinin inkişafı hakkında bau mühim 
kararlar ittihaz edilecektir. 

Fransız ticaret nazırının bu seyahati, geçenlerde Alman ticaret 
nazm Dr. Şahtan Balkan memleketlerini Almanya ile ticari 
münasebata imate etmek için yaptığı ~eyahate bir cevab mahi
yetinde telakki ediliyor. Fransız ticaret nazırının diğer Balkan 
memleketlerini de ziyardinden bahsediliyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ııııeıııaw•ııııeıı•••••••••••••••••~ 

ğinio ne kadar kuvvetli bir em- ''Gerçi, diyor, 1914 de o!du-
niyet zamanı olduğu lngittere- ğu gibi bu birliğin tehlüke ha-
de daha iyi takdir edilmektedir. !inde kendini göstereceğine 

FRANSIZ ORDUSU eminiz. Fakat harbın önünü 
"Paris Soir,, da Paul Bon

cour F raosız hudutlarmm kuv
vetli istihkam battı arkasına 

alındığım, ordunun en modern 
motörlü vıtsıtalara malik oldu-

ğunu, fakat bunun kifayet et
mediğini, istihkamları işgal 

edecek ve vasıtaları - ilk teb
lüke işareti üzerine • hemen 
kuUanacak kafi mikdarda kıt'a
Iara ihtiyaç olduğunu yazıyor 
ve F ransı;darın birlik olmalarım 
tavsiye ediyor: 

- Camın 1 B~n lstanbu!a 
girmeği bu kepaze sultanı ala
şağı ~tmeği aklama aldırmıştım, 
ne olurdu, biz başh başımıza 
bu işi yapıpta dalaviraya mey
dan vermeseydin. 

Harem dairesinde Katırcıoğlu 
bütün nedamet ve öfkesi ile 
Haydaroğluna yanıp yakılırken, 
nice sonra içeri bir hadımağası 
girdi, yerlere kadar eğilip: 

- Valde sultan hazretleri, 
sizleri de yeni padişaha biate 
davet ediyorlar, herşey hazır
dır, buyurunuz, size mün
tazular ..• 

Dedi. iki arkadaş birbirleri 
ne bakıp dışarı çıktalar, deh
lizlerden, sofalardan geçtiler, 
saıayın içi telaşlı idi, harem 
dairesinin bir odasından öte
ki odasına, odaJardan oda-
lara. sofalardan dehlizlere 
kadınlı erkekli bir kaynaşma 
vardı. Herkes mırıldanıyordu, 
fJS1ldaşıyor, koşuşuyorlardı. iki 
arkadaş sarayın gizli bir ka
pısından saraydan dışarı çıka
nldt.... 

almak için onu yapmak isti
yenlerin hevesini kırmak la
zımdır. Birliği kurmak için bi
na açılmış olmasını bekleme· 
me\idir.,, 

"Petit Gironde,, Rooseveltin 
her vakitten ziyade yalnız Ame
rika menfaatlerini düşüneceği
ni yazatak belkide doların kıy-
metini daha ziyade düşürece
ğini ve tayin edilen asgari had
de kadar elinde bulunan daha 
yüzde 10 düşürmek imkanın-

dan istifada edeceğini yazıyor. 

Çıktıkları yer bir meydandı, 
Fakat mahşerallah dolmuştu. 
Ağalar, hocalar, hacılar, yeni-
çeriler, sipahiler ve halk mey· 
danda karınca gibi kımıldıyor 
ve hayhuylar ortahğı sarıyordu. 

Kahrcıoğlu ile Haydaroğlu 
rehberlerini bırakıp halkı yara 
yara ön safa kadar sokuldular. 
Katırcı etrafına bakındı, orta· 
da daire şe 1dinde bir açıklık 
vard1. Dairenin arkası sarayın 

bir duvarına dayanıyordu, sa
rayın bu duvarındaki kapı et· 
rafma da kimseyi sokmamak 
için sipahiler mevki almışlardı. 
Katırcıoğlu gözleriyle etraf! 
araştırırken yanma müftü ile 
ağalar: 

- Efem ! Nerede kaldın? 
Sizi bekliyorduk ! diye sokul· 
dular. Katırcıoğlu, gözleri yine 
etrafta: 

- Nerede kalayım! Kösem 
Sultan sanki birşey yapacak, 
birşey söyliyecekmiş gibi bizi 
kendi odasında alakoydu.. Ne 
ise.. Heyyy bana bakın, siz: 
şöyle sola çekilin, benim efe· 
!erim şiuıdi yamma koşarlar. 

-· So1111 var -
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11 cınran mektupları: 
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ahat intibaları 

• yon yerıne 
pa e • dediler • 

ınız, 

Çiftçiye yardımların genişletilmesi 
lüzumunu ehemmiyetle işaret ettiler 

7ahrandan 
Tahran, 1 (Özel) - Alahaz

ret hümayunu yirmiiki gün sü
ren son seyahatlerinden Tah
rana avdet buyurmuşlardır. 
Germanşab'da şunlara söyle
miılerdir: 

- Afyon ekiminde bir fayda 
yoktur. Onun yerine pamuk 
ekiniz. Çünkü pamuktan hem 
müstahsil istifade görür, hem 
de memleketin ve dünya piya· 
salarımn işine yarar. San'at ve 
iktısad müesseselerinin çoğal
ması memleket için lazımdır. 
Mahsulü modern tekniğe uy
gllll surette yetiştirmeli ki, 
yetiştiren de, memleket de fay· 
dalansın. Çiftçiye yardımda 
bulunmalıdır. Çünkü mahsulü 
yetiştiren onlardır. Onlar müs
tefid olmalıdırlar. 
Şah Hemedan' da şunları söy

lemiştir: 

- Hemedan lran'm iyi şe· 

hirferinden biridir. Hemedan 
halkı kösele işlerinde mütahas
sısdırlar. Mübrem ihtiyaçları 
memleket dahilinde tedarike 
gayret etmeli ve bunun temini 
için de fabrikalar açmalıyız. 
Şah devair rüesasına hitaben: 
- Ciddiyetle iş görülmeli. 
Valiye hitaben de : 
- Tüccara yol gösteriniz, 

Onlar çalışkan ve ciddidirler. 
Ded!. 

Şabinşab Kermenşah ve He
medanda Azerbaycan ve Kür
distandaki seyahatleri esnasm
da olduğu gibi belediye işle
rile çok yakından alakadar ol
muşlar, kanalizasyonlara ehem
miyet verilmesi, eyi su tedariki 
ve. yollar hakkında emirler ver
mişlerdir. 

KÜL TÜR HAREKETLERi 
Maarif nezareti ilkmekteble· 

rın 1, 2, 3 ve 4 üncü sıoıfJa-

. . . , ı 

... - lJ .. 

bir go1111111ş 

rında yalnız kadın öğretmen

lerin ders vermelerini karar
laştırmıştır. Meşhur şair Ö
mer Hayyamm kabri bulunan 
Nişabur şehrinde maarif neza
retinin bir memuru mahsusu 
huzur ve mürakabesile Nevyork 
şehri asarıatika heyeti tarafın
dan yeraltında tarihi kıymeti 
haiz bir takım araştırmalar ya
pılmaktadır. 

Tibrizde Safevilerin müessisi 
şeyh Safinin türbe ve kabrinin 
tamirine devam edilmektedir. 

Maarif nezareti Iranın tarihi 
bina ve eserlerinin fotoğrafla

rını aldırmaktadır. 

MÜTEFERRiK HABERLER 
Jsfahanda kuru!acak kağıd 

fabrikası işleriyle bir ltalyan 
mütahassıs uğraşmakta olup 
makioalar Almanyaya sipariş 
edilmittir. Fabrikanın inşasına 
başlanmak üzeredir. 
Nişaburdaki tuz ve kıymet

dar Firuze taşı madenlerinde 
yapılan modern tesisatla bun
dan böyl~ bu madenler asri 
bir şekilde işletilecektir. 

Haıistan vilayetinde üçüncü 
bir telgraf battı kurulmaktadır. 

Karun nehri üzerine kurulan 
ve üstünden Trans lraniyen de
miryolu ve treninin geçeceği 

muazzam Ahvaz köprüsü bit
miştir. 

Hazer denizindeki Bender 
Pehlevi limanının gittikçe ar
tan iktısadi ehemmiyetine bi
naen orada birçok ticari am
barlar inşasına batlanmışhr. 

Şabpur şehrinin barajı bite
rek şimdi Save şehrinde de 
baraj yapılmaktadır. 

S. M. nin rükiıbuna mahsus 
(Şehsuvar) adh ve Felemenkte 
yaptırılan saltanat vapuru Rus
ya tarikile Hazer denizindeki 
Bender Pehleviye getirilmiştir. 

~-lmlDfllmm~~.AQl'~~..r-~zarrz~77.if271i!Y.X. 

• • • 
GiZLi NiŞANLI 

YAZAN : ADNAN BiLGET" 
• rrr11n~v~~~lf.z~..zxafllliY:X7v.zzzA7.ZZ7.zLY!r2JfJr/7.rTJZZLza 

-30-
Nasll oldu da ince kızı tanıyabildin Semih bey •• Biz 

arkada' canhsıyız be.. Artık rütbece bDyUdUk 

Çıktı ve gitti... 
Şimdi ne olacak baba .. Bunu 

ben de biliyorum. Semih, ya
nımda kaidığx on dakikalık 
müddet zarfında bana şöyle 
bir his aşılamak istedi ki, güya 
benimle zerrece alakadar de
ğilmiş.. Halbuki ben Semihi, 
onun sandığından biraz daha 
fazla tanırım. Semih beni, es
kisinden biraz, hatta pek çok 
fazla seviyor. Fakat son tek
lifin tarafımdan yapılmasını 
istiyor. 

Bu münasebetle babacığun, 
sana da bilmediğin bir noktayı 
haber veriyorum: 

- Kerimei iffet vesimeniz. 

Semiha hammfendi, madamül
hayat bildiğiniz gibi kalmağa 
ve kız olarak ihtiyarlamağa, 
babasına gözlerini kapayıncaya 
kadar vefakar bir dost halinde 
bağlı buJunmağa, müsaadenizle 
Kararını verdi. Olbapta emrü 
ferman hazreti minnehül em· 
rindir. 

Kulunuz : SEMiHA 
* . "' 

Semih sabahleyin, evinden 
,çıkarken nereye gideceğini, 

ne yapacağını tasarlamış değil
di. Vazifesine gitmek ve çalış
mak hatırından bile geçmiyor
du. O artık hayatından bıkmış 
bir insan qibi bombostu. Neş' -

Kü ve Rus 
Çekoslovakya - Sovyetler paktı o
many anın da menfaatine uygund r 

Romanya kralı ve hariciye nazırı buna kani olmuşlardır 
Bükreş, ( 2 lkinciteşrin ) - ı teminattır. Kral Karol va Ro- f ROMANYA-POLONYA 

Çekoslovakyamn hariciye nazırı manya hariciye nazırı M. An- MÜNASEBATI 
Krofta " Dimineata ,, gazetesi tonesko bu noktai nazarı ka- Diğer taraftan Ç("koslovak-
muhabirine aşağıdaki beyanatta bul etmişlerdir. işte bundan ya da Romanya - Polonya mü-
bulunmuştur: n;ısebatında hasıl olan salahtan 

- Küçük Antanbn harici memnundur. Ve Çekoslovak-
siyasetinin mihveri Fransaya yanın Rusya ile münasebatında 
karşı alınmış olan taahhüdl<'re Romanyaya yaptığı hizmet gibi 
sadakat teşkil etmektedir. Bi- Romanyanm da Polonya ile mü-
tarafhk mahiyetinde sayılacak nasebatında bize aynı hizmette 
hiçbir proje memleketlerimizde bulunacağını ummaktadır. 
mevzuubahs olamaz. Küçük 
antant için tamamen imkansız ALMANYA iLE 
olan böyle bir projeyi tedkik MÜNASEBAT MESELESi 
için vakıt kaybetmiş değiliz. Küçük Antanhn Almanya ile 

SOVYETLERLE münasebatı hakkında da mü-
MÜNASEBA TIMIZ tabakat mevcuddur. Çekoslo-

Sovyetler ittihadiyle müna- vakya Almanyamn doğrudan 
aebetlerimizde de hiçbir deği- doğruya komşu sıfatiyle Al-
şiklik yoktur. Salahiyetdar Ro- manyamn tekliflerini beklemek-
men önderleri Çekoslovakya tedir. Bu tekJifJ~ri müttefikle-
S1:>vyetler arasındaki karşılıklı rimizi haberdar etmek suretiyle 
yardım paktının Romanyaya müzakereye amadeyiz. 
ancak faydalı olabileceğine ka- MiLLETLER CEMiYETiNE 
nidırJer. Moskova hükümeti Çekoslovak lzancıye 11azm Kro/ta KARŞI 
bizimle sıkı sıkıya müttefik dolayıdır ki Çekoslovakya müt- M. Krofta Küçük antantın 
bulunan bir memlekete karşı tefiklerinin tam muvafakatiyle Milletler cemiyeti pakbndan 
asla tehdidkar bir vaziyet al- Sovyetlere karşı bugüne kadar mütevellid taahhüdJerini askeri 
mıyacaktır. Bu hadise herhangi takibettiği siyasette devam sahada tasrih etmek niyetinde 
muahededen daha kat'i bir edecektir. ı olduğunu da ilave etmiştir. 
···············•••ı••··············································································································· 

Prens Pol lngilterede ,.~ ' ····~ .... 
Musevi teşkilat reisile ı,aızllk kavgası - Kaba- Borsa Haberlerı 

görüştü hat kimde ? DUn Borsada 
Londra 5 (A.A) - Kralın Yapllan &atıflar 

Belgrad, 6 (Yeni Asır) - nutkuna verilecek cevab hak- ~ 
Hüktimet naibi prens Pol bu- UzUm 
gün ögv leden evvel Akvam ce- kındaki müzakerelere Avam Ç Al 

kamarasında devam edilmekte- u. ıcı Fiat 
15 
19 

miyeti nezdinde, Musevi teş- 239 Alyoti bi. 13 
kilitı daimi mfimessili Nahumu dir. Muhalif işçi partisi, logi- 231 M J Taranto 12 
kabul ederek bir müddet gö- lizlerin işsizlik ve gayri kafi 128 K A Kazım 18 21 50 

21 rüşmüştür. gıda yüzünden vücudça zayıf 208 S GomeJ 11 
Arnavutlukta düştüklerini iddia ederek ten- 107 Albayrak 11 50 

kitde bulunmuştur. Hükiimet 65 S Emin 14 
13 50 
16 75 
16 
22 50 
12 75 

açlık mı var? namına cevab veren askerlik 59 S Süleymano13 75 
müsteşarı Eilot; bunun gayri 43 O Kurumu 20 75 

Tiran, 6 (Yeni Asır) - Ar
navutluk hükümeti, Yugoslav
yadan tohumluk satm almağa 
karar vermiştir. Yugoslavyadan 
alınacak buğdaylar lşkodraya 
nakledilecek ve oradan mem-
leket içine tevzi edilecektir. 

Yeni Asır - Roma radyosu, 
Arnavutlukta açlık olduğunu, 
hükümetin halka buğday tev
ziine karar verdiğini haber 
verıyor. 

lngiltere 'de 
Londra, 6 ( Ö.R ) - Bir 

Travoyis mebusunun ölümile 
münhal kalan mebusluğa yapı
lan kısmi intihabda yine bir 
Travoyist namzedi 16248 rey 
ile, yani eskisinden daha kuv
vetli bir ekseriyetle seçilmiş 

ve muhafazakar namzedini 
yenmiştir. 

esini kaybetmişti. Semiha hak
kında fazla birşey düşünemi

yordu. Onunla evleomiye ni
yeti var mıydı, hakikaten es
kisi gibi onu seviyor muydu .• 
Sevmiyorsa neden onunla bu 
kadar yakından alakadar olu
yor ve mütemadi bir şekilde 

onun hayatına karışmasmı te· 
menni ediyordu. 

Muhakkak olana şu ki, bütün 
inkarına rağmen hala Semihayı 
seviyordu. Hayatında ondan 
başka hiçbir kızla evlen· 
mek istemiyeceğini sanıyor

du. Nuşin hakkındaki düşün

celeri tamamen sathi idi. Onu 
Sofya seyahati esnasında gün
delik bir aşkla sevmiş, bir 
kaç gün için onunla içli bir 
aşk hayab yaşamıştı. 

Semih kendisini hercai bir 
insan olarak kabul edemezdi. 
Nuşine karşı gösterdiği alaka
nın derecesi, kalben hiçbir za
man normaHn üzerine çıliama
mı~tı. Esasen Nuşine alaka gös· 
termesi, sırt Nuşinde biraz s~ 

kafi gıda değil, fakat askerliği 8 H Alyoti 12 75 
7 F Z Abdul. 16 25 16 25 

13 bir cinayet telakki eden muha- 4 Kadri Akyi. 13 
lif işçi partisi yüzünden ileri 1099 Yekun 

geldiğini ve işsizliğin ise amele 323975 Eski satış 
partisi iş başmda iken bugün- 325074 Umumi satış 
künden daha fazla olduğunu incir 
ilave eylemiştir. Çu· Alıcı Fiat 

PERU 686 Tile T 1 Şir. 7 50 
44 Tarıka B 4 50 
41 Ali H Naıh 9 

16 
6 50 

11 Ekvatora hücum etti 
Guito, 5 ( A.A ) - Resmi 

bir membadan bildirildiğine gö-

re 500 Peru askeri Rio Santi
ago mıotakasında Ekvator ara
zisini istila ve Mont Youpi'yi 
işgal ederek 6 ağustos 1936 
statükosunu ihlal etmişlerdir. 

Hariciye nazın burada de
ğildir. Resmi zevat beyanatta 
bulunmaktan imtina etmekte· 
dirler. 

mihaya yakmlık bulduğu ıçın 
değilmiydi? 

Semiha onun hayatında ne 
müdhiş bir fırtına idi ki, en 
ufak bir izi günlerce bir nöbet 
halinde kendis~ni arkasıodan 
sürükliyebiliyordu. . 

Semih dalgın dalgın yürürken 
köşe başında bir elini koluna 
hafifçe dokunduğunu farketti : 

- Hişt, Semih bey .. 
- Vay, ince kız .. 
- Beyenemedin mi Semih 

bey .. Nasıl oldu da ince kızı 
tanıyacak kadar kendini kü-
çülttün. Biz arkadaş canlısıyız 
be.. Şimdi nereye böyle .. 

- Biraz işim vardı .• 
- Yani benim bunakça 

sözlerime cevab vermiye vak· 
tın yok, demek istiyorsun de· 
ğil mi? 

- Ne miinasebet ince kız .• 
Birşeyc ihtiyacın var mı? 

- Yeni kodesten çıktım. 
Sana bir alay da havadislerim 
var .• Hem (kazete) havadisleri 
sıibi şişiroıe değil.. D:ipe düz 

28 K A Kazım 7 50 
9 M J Taraoto 11 
808 Yekün 

167098 Eski satıı 
167906 Umumi satış 

Zahire 
Çu. Alıcı Fi at 

2290 Buğday 5 
5 Fasulya 7 75 

25 Kendir T. 5 50 
21 M.sır darı 4 25 

9 Kumdan 5 25 

gerçek .. 

12 25 
15 

5 625 
7 75 
5 50 
4 25 
5 25 

- Öyle mi, havadislerin 
kimdenmiş bakalım .. 

- Sen epeyce serbestlendin 

Semih bey.. Elin paçavrasiyle 
sokak ortasında ko"nuşmaktan 

çekinmiyorsun.. Senin şerefin 

var be.. Haydi durma, sonra 
arkandan (Bar kovulmuş kız
larla konuşuyor) diye bir varil 
lakırdı söylerler. 

- Bırak gevezeliği ince kız. 
Senin yerin nerede? 

- Yerim mi, arhk terfi ettik. 
- Nasıl terfi, nereye? 

- Nereye olacak.. Şimdi 

günahsız insanların sokağına 
düştüm. Yoksa anlamadın mı? 

- Günahsız insanların so~ 
kağı mı, anladım. 

- Hani günahlarından kur
tulmak için Seferihisar üzümü· 
müzle Çeşıne anasonlından ya
pılmış rakı kazanı içinde yıka
nanların sokağında.. Galiba 
halk ağzında oranın kötü bir 
de adı varClır. Hak günahtan 
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Rusyada 
• 1 

yenı operalar 
1936 yılı, Sovyetler Birliğinin 

müteaddit kompozitörleri için 
çok semereli bir :Yıl olmuştur. 

Tanınmış sanat'kar Vasilen
ko "Çingeneler,, balesini bitir
miştir. Puşkinin bir şiirinden 

miilhem olarak vücuda getiri
len bu bale, bu mevsim içinde 
"Nemiroviç-Dançenko,, tiyatro
sunda sahneye konulacaktır. 
Vasilenko şimdi de "Küçük 
Tiyatro,, için hazırladığı "Boris 
Godunov,, drammm musikisini 
yazmaktadır. 

Miaskovski, bu yıl onaltınct 
senfonisini bitirmiştir. Bu sen· 
foni bu yıl ifü defa olarak ça
lınacaktır. 

Glier ise Türkmen tiyatro
cularından Cafer Cabarlı'nın 

hir eserinden muktebes olarak 
1905 operasının bestelemekte· 
dir. Glier aynı zamanda Sov· 
yetler birliki dahiJindeki muh
telif milletler folklorunu har· 
monize etmekle de meşgul ol
maktadır. 

Veprik boro ve orkestra için 
yazdığı " Sevinç ,, eserini bi
tirmiş ve Sovyet rejiminin yir
minci yıldönümü için büyük bir 
senfoni hazırlamağa başlamıştır. 

Proskopov, "Kamerini,. tiyat
rosunda temsil edilecek olan 
"lvgen Oniegin,, dramının mu
sikisini yazmakla meşguldür. 

Polovinkin bu yıl "Altın Ba
lık,, operasını bitirmiştir. Bu 
opera halen Kiev operası ile 
Moskova tiyatrosunda oyna
maktadır. Kompozitör, halen 
Aleksi Tolstoy'un bir şiirinden 
muktebes •• Altm anahtar" pi· 
yesinin musikisi üzerinde çahş
makta ve aynı zamanda piyano 
için konserler ile çocuk şarkı
ları yazmaktadır. 

Kafkasyada Gabardinler ara
sında bir tedkik gezisinden 
avdet etmiş olan kompozıtör 
Zehter ise, Gabardin!erin epik 
halk şiirlerinden ve halk şar
kılarından ve motiflerinden mül
hem büyük bir senfonik eser 
üzerinde çalışmaktadır. 

Marian Koval, Puşkin'in bir 
şiirinden mülhem "Şato,, ope
rasini bitirmek üzeredir. 

Krayn, Sovyet inkılibıoın 
yirminci yıldöoümü için bir sen· 
fonik eser hazırlamaktadır. Bu 
eserin ismi .. Lenin üzerine 3 
senfonik Epizot,, olacaktır. 

Kompozitör Krayn jse piyano 
ve orkestra için bir konserto 
üzerinde çalışmaktadır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
125 Burçak 4 50 4 50 

47 Susam 13 75 13 75 
3500 ke. Pala. 310 480 

230 ha. Pamuk 46 46 50 

esirgesin, bu sok~kta oturan
ların hepsi de mide meselesile 
uğraşa uğraşa para mühendisi 
kesildiler. 

- ince kız, bu gece oraya 
geleyim mi? 

- Bekl"rim Semih bey .. 16 
numarada Benli Ayşenin evini 
bulur, dal düz içeri girersin .• 
Benim odam üst kattadır. 

- Peki.ince kız .. Ben senin 
bugünkü halini beğenmedim. 
Seni, yakın bir dost gibi se'1-
diğimi pekala bilirsin. Galiba 
paran yok.. Eğer kibirlenmiye
ceğini bilsem bir az yardı111 
etmek isterdim. 

- Dünyahl... mı vereceksin 1 
- Onun gibi birşey .. 
- Eyvallah erenler.. Hanr 

seni daha çok seveceğim geli
yor.. Hoşça kal, Semih heY·· 
Gece ondan sonra gelirsin da
ha da Çok memnun oluruı_P: 
Malum ya oras' bar değil.. Sır• 
musaHat olursa vay halime •. 

* ..... 
- Bilmrdi -

' 



Berlln mektubları : 

···A·i~·~~Y~ ... h~rb edecek midir? 

Fransa ve lngiltere 
buna kanidirler •.• 

lngilizler 
korkusu 

mütemadiyen bir harb 
içinde yaşamaktadırlar 

Bir lnglllz dlplomalln yazısı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alman topçu/an 

Berlin, (Özel)-Almanya ha· 
rici siyasetinin di!eklerini yerine 
getirmek için harbetmeli mi ? 
Avrupada bir Alman harbinin 
gayri kabili içtinab birşey ol· 
duğu kanaati birçok memle· 
ketlerde kök salmış bir fikir· 
dir. Bu memleketlerde ergeç 
muhakkak bir Alman harbi 
olacağına inanılıyor.Hitlerin Al· 
rnanyanın başına geçtiği gün· 
denberi dahilde görülen faali· 
yete harici siyaset bakımından 
da manalar veriliyor. Umumi 
harbten evvel Alman militariz· 
minin Avrupa hakimiyetini elde 
etmeğe uğraşbğı iddia edili
yordu.Bu iddia bugün de Adolf 
Hitlerin Almanyamn başına 
geçtiği gündenberi tekrar mey
dana çıkmağa başladı. 

F ransada geoit halk taba
kalarının Almanya hakkında ne 
düşündüğü malümdur. Orada 
herkes 1918 den sonra Al
manya için 1870 te düşünülen
lerin aynini düşünmeğe başla
dılar. işin en şayanı dikkat 
olan tarafı şudur ki lngiltere· 
de de ekseriyet Almanyanın, 
dış siyasetinin gayelerine vara
bilmek için muhakkak harb 
etmek mecburiyetinde olduğu 

kanaatindedir. Almanyanm milli 
harb gayeleri hakkındaki bu 
Ingiliz düşüncelerini lngiltere
nin Berlindeki eski sefaret 
ınüsteşarı ve muhafazakar me
bus Winston Cburchill'in da
nıadı Duncan Sandys "Europa· 
ische Revue" gazetesinde neş
rediyor. 

Sandys Jngilizlerin niçin mü· 
t~madiyen Almanyanm harb 
edeceği l<orkusu altında yaşa· 
dıkJanm şöyle izah ediyor: 

141ngilizlerin fikrine göre Al· 
ınanya milli şerefini korumak 
~e iktısadi müşkülata galebe 
etmek için günün birinde mu· 
hakkak silaha sarılacaktır." 

Sandys'ın fikrine göre Al
hıanyanın yeniden silahlanma
sına yalnız maddi ve askeri bir 
hadise olarak görenler tama
IDıyJe yanlış bir neticeye varı· 
YorJar. Almanyanm tekrar si· 
liblanmasa miUi şereflerinin ya
ta 'anması ile başlar. Bu zavi
Yeden bakıldığı takdirde Al· 
lllanyanın tekrar silahlanması, 
s ~ k ogu kanlılık ile hatırlanmış 
~skeri bir hesab olmaktan çı· 
dar ~u silabl!lnma d.aha ziya· 

e Şerefsiz zincirlerinden ' bir 
ınilı t • e ın kuvvetle kurtulma si· 
Yasetinin tabii bir neticesidir. 

lngilı· · · · Al b·· .. z sıya.sısı, manyanın 
uyuk silahlanma makinesini 

~eni icsizl f '~k . w 
y . er eıa etıne ugra· 

~~ak korkusu ile günü gel
.il• za111a11 durduramıyaca2"ı 

iddialarına inanmıyor. Almanya 
gunu geldiği zaman bu 
işlerden artacak kuvvetleri 
kullanacak iş ve vasıta bulma· 
sını bilecektir. Almanya muaz
zam bsrb kuvvetlerini, memle
ketin müdafaası için hazırladı
gını söylüyor. Almanyanın kom
şuları da Almanyaya karşı İti· 

madsızlıktan silahlandıklarını 
söylüyorlar. işte bu suretle bir 
silahlanma yarışıdır başladı ki 
bunun nereye varacağını kim
se kestiremez. " 

ALMANLARIN EMELLERi 
Alman dış siyasetinin gaye· 

lerini ~e bu gayelerin tabak
kuku için takib edilen metod

r ları tedkik eden Duncan Sand-
ys yazısana şöyle devam edi· 
yor : " Almanyaoın dış siyaseti, 

· ancak Alman milletinin varlı· 

ğını korumak gayesini gütmek-
. tedir. Almanyanın ümitleri or· 

dusunun kuvvetinden ziyade, 
milli cazibesine dayanmakta
d>r. Alma11yanan reviziyon ar
zuları ilk bakışta, barış ve dü
zenlikle balledilemiyecek bir 
mesele gibi görünüyorlar. 

Lakin Almanyanm bu dilek
leri tek tek tedkik edildiği 

takdirde, bl•nların hepsinin de 
muvaffakıyetli bir görüşme ve 
anlaşmaya uyan tarafları o!du· 
ğu görülür. Almanyanın dahili 
şerefini yerine getiren • tamirat 
borçları, tekrar silahlanma ve 
Ren meselesi gibi • üç mühim 
mesele zaten kendiliğinden 

haloldu. Avusturya meselesi 
şimdiye kadar bütün siyasi 
spekülasyonların mevzuu olmuş· 
tu. Yeni anlaşma, Avrupa ha
ritasınıo bu en tehlükeli işini 
de ortadan kaldardı. 

ÇEKOSLOVAKY AYA 
KARŞI 

Avusturya tehlükesi atlatıl
dıktan sonra bütün nazarlar 
Çekoslovakyaya çevrildi. Bu· 
rada istenen, büyük bir ekalli· 
yet olan, Çekos!ovakyadaki 
Almanların kendilerine yakı
şacak muameleyi görmeleridir. 
Bu sahada devam edip giden 
anlaşamamazlıklar, hiç şübbe 
yoktur ki bugünkü Avrupa 
sulbuııu tehdid eden en mühim 
bir meseledir. 

Lakin bunun halli için de 
barış yolu ile bir çare bulmak 
mümkün olacaktır. 

BELÇiKA YA KARŞI 
Eupen ve Malmedy mesele

leri büsbütün ayrı şeylerdir. 
Bunlar tamamile Alman olan 
iki memlekettir ki, Belçikaya 
harb tazminatı temin etmek için 
Versay muahedesi ile Alman
yadan abnıp Belçikaya veril
mislerdir. Bunlar Belçika için 

Futbol yıldızları arasında: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Meşhur Arsenal takımı,Fransızşam-
piyonunu sıfır -beş ırıağliib etti 

lngiliz şütörleri 
tutmuşlardı. 

Fransız 
Hiden 

kalesini şut yağmuruna 
çok muvaffak oldu 

İngiliz kalesine tek şut bile atılmamıştır. Seyirciler: "Kalecinizi Londrada 
terkedebilirdiniz, niye getirdiniz,, diye alay ediyorlardı 

lngiltere şampiyonu Arsenal, 
Fransa şampiyonu Rasing ku
lübüyle Fransanm Kolomb sta
dında mutad mnçını yaptı. Bu 
maç, geçenlerde Londrada Çel
sea takımiyle yapılan maçın 

revanşı mahiyetinde idi. 

Bu sabah Taymis kıyıların· 
dan Parise gelen lngiliz şam
piyonu Arsenal takımı, şöhre
tinin husuf halinde olmasına 
rağmen, dnimn Fransnda lngi
liz takımlarının en şöhretlisi 
olarak kalmıştır. 

Arscnal, hayntmda bir çok 
eski şerefleri muhafaza eden 
bir takımdır. Hersene Rasing 
Arsenal lcarşılaşlıkları zaman 
iki başlıca sual ortaya atılır : 

maç bir nümayiş mahiyetinde 
değildir. Arsenal Cehlsea ile 
yaptığı maçın neticesine göre 
herhalde bu maçta bir an önce 
neticeyi almak istiyecekti. Ve 
atmosfer bunu gösteriyordu. 

Maça çıkarken Parisli fut
bolcular iki zıt his arasında 
kaldılar. Birinci hisleri, futbol 

verdiren sıyrılmaları saniyeler 
içinde, uğultular halinde alkış
lar toplıyordu. Halk sızlanmaya 
başladı : 

- Arsenal değişmemiş .• 
V c günün en tanınmış kale· 

cisi Hiden kurtarışlariyle dai· 
ma alkışlanıyordu. 

Ve Hiden sanki her hare-

1 - lngiliz futbol profesör
leri birgün evvel nerede oyna
mışlardır? 

Aısenal bır maç esnasında 

2 - F ormlarmın derecesi 
nedir? 

Fakat bir kere maç başladı 
mı, hemen anlaşılır ki, Arsenal 
daima o Arsenaldır. Kadrosun· 
daki 20 eleman, daima birbir· 
lerinden geri kalmıyan futbol 
yıldızlarıdır. 

Arsenal bu defa Liverpoldan 

yıldızlarına karşı hayranlıkla
rından doğuyordu. ikincisi ise 
Fransız oyunculannın kazan· 
maları arzuları idi. Halk bunn 
görmek istiyordu. 

Sahaya giden yollar, yüzler· 
ce ve yüzle.rce otomobillerle 
dolmuştu. Böyle büyük maç· 
larda hakim · olan bava, berta
rafı sarmıştı. Işık itibariyle çok 
ıpinti olan bir sema altında on 

Mtşhur AISenal takımı 
geliyor. Tam altı saatlik bir binlerce seyirci sabayı kapla-
tren yolculuğu ve birkaç saat· mışlardı. Kolomb stadı bir ta-
lik bir istirahatten sonra Burje rafından diğer tarafına insan-
istasyonunda mükemmel for· dan bir duvar halinde idi. 
masyonlariyle görünüyorlar. Herkes bÖyle konuşuyorlardı: 

Arsenahn Fransaya getirdiği - Bu defa yeneceğiz. 
müdafaa hattı, çtkarabileceki - Kimi ? 
müdafaa hatlarınm en üstünü· - Arsenalı .• 
dür. Halbuki hafbek hathn· - Bu bizim futbol tarihimiz-
daki eski şöhretler, bu def'a de bir hadise olacak .. 
yerlerini doldurmamışlardır. Bu- Takımlar sabaya çıkıpta tri-
nunla beraber Rasingle karşı- bünleri selamladıktan sonra 
laşmalarında eski tesirlerini maç, Arsenalın solundan inki-
muhafaza edecek bir kabiliyet şaf eden bir hücumiyle başladı. 
gösterdiler. Sanki hiçbir nok· Halk daha ilk dakikada o ka-
sanları yokmuş gibi.. dar teshir edilmişti ki, halk 

Maalesef hava biraz gayri her iki tarafı da alkışlıyordu. 
müsait görünüyor. Bu def'aki Bastin'in meşhur şöhretine hak 

•.......................... ································~··························· 
birer kuvvet değil, belki bir DANZIG VE ALMANYA 
ağırlık ve memleket için birer Danzig meselesi ise halli en 
zafiyet membaıdırlar. Belçika güç bir mesele gibi görünü· 
bu memleketleri ancak milli yorsa da bunun bütün Alman 
bir prestiş olarak ve zengin dileklerinden Avrupa sulhuou 
madenleri için elinde tutmak- en az tehdid eden bir mesele 
tadır. Bunlara iktısadi ve mali olduğuna şübhe yoktur. Alman-
bir karşılık bularak bu mese• yanın Danzigi cebir ve kuvvet 
leyi halletmek güç bir şey de· i!e alacağını zannedenler vazi· 
ğildir. Almanya büyük bir sabır yetin iktısadi taraflanndan ha· 
göstererek, Belçikanın milli beri olmıyanlardır. Bu büyük 
hassasiyetine hürmet gösterirse, ticaret şehrinin bütün iktısadi 
Belçika elbet bir gün bu mes· hayatı, hatta varlığı Polonya-
elenin halli hem kendi de Al· nın hüsnü niyetine bağlıdır. 
manyanın menfaatlerine uygun Sandys'i~ fikrine göre bu me• 
olduğu kanaatini hasıl ederek selenin halli de, Varşova ve 
müzakerelere girişecektir. Bertin arasında yapılacak ma· 

BAL TIK MESELELERi kul ve adiJ müzakereler saye-
sinde barıı ile halJediJebile-

Baltık meselesinde de- Alman- k · çe tır." 
yanın dilekl~ri barış ve düzen
likle halJedilemiyecek şeyler 
değillerdir. Memel meselesi ar
tık eskisi gibi bir milletler arası 
mevzuu olmaktan çıkmıştır. Bu 
meselenin halli artık ancak 
bir zaman meselesidrr: Mil· 
letler Cemiyetinin, Memel 
statükosunun bir işe yarama.· 
dığını görüb, halkın reyine 
müracaatiyle Memellilerin ~ Al
man yaya avdetine mül'aade 
edece2i JlÜnler uzak deiildir. 

lngiliz siyasisi bunlan anlat
tıktan sonra Almanyanın dış 
siyaseti gayelerini yerine getir
mek için harb edip etmiyeceği 
meselesini mevzuubahs ederek 
bu ihtimal mevcud o!madığı 
neticesine varıyor. 

Çünkü Almanya harb ettiği 
takdirde galib gelse bile barış 
ve anlaşma ile alabileceklerin
den . fazla birşey almıyacağı 
gibi, boi yere harb za;arlarına 
girmiş olacakbr. . 

ketiyle, ku'lursuz bir objektife 
geçecek kadar üstün hareket
ler yapıyordu. Rasing oyun 
üzerinde hakim olurken yavaş 
yavaş hareket ediyordu. Fran· 
sız muhı::cimleri İngiliz kalesine 
şut çekemedikleri için Ingiliz 
kalecisi Svindon ellerini sallayıp 
dolaşmaktan başka birşey ya
pamıyor. Latife sever bir se
yirci atılıyor: 

- lngiliz ekibi kalecisiz de 
gelebilirdi. Neden getirdiler 
acaba? 

Bu bir istihza mı, bayır .. 
lngiliz takımına karşı J>ir sem
pati neticesidir. 

işte lngilizlcr hücumda.. Hi· 
den birçok hucumları kornerle 
kurtarabiliyor. lngiliz forvert
feri, birçok şutların geri çev-
rilmesinden sinirlenmiş olacak
lar ki muhakkak gol çıkarma· 
ğa amıetmiş!er .• Şimdi Fransız 
kalesi şut yağmuru altındadır. 
Ve her şut Hiden'in avuçların· 
da kahyor. 

Rasing'in tesirli hücumları o 
kadar ender ki.. işte ln· 
giliz hücumcusu Davidson fa
aliyyette.. Cehennemi bir şut 
çekiyor ve bu şut Hideni aşa· 
rak kaleye giriyor. 

Arsenal takımı 23 üncü da
kikada ikjnci golünü ve haf-
tayim sonlarında da üçüncü go
lünü yapıyor. ikinci devrede 
daha iki gol yapan Arsenal 
Rasing takımını sıfıra karşı beş 
golle mağlüb etmiştir. 
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Avam 
Kamarasında 
Almanya aleyhinde 
Hücumlar yapddı 

Londra, 5 (A.A) - Alman 
büyük elçisi von Ribbentrop bu· 
gün dışişleri bakanlığına gide
rek Avam kamarasının per
şembe günkü içtimaında Ko
münist Galuserin Almanyaya 
karşı yaptığı şiddetli hucumlar 
üzerine fngiliz hükümetinin 
nazarı dikkatini celbetmiştir. 

Eden bu taarruzlardan dolayı 
müteessif olduğu fakat bu kabil 
tenkidlcri menetmek salahiye· 
tini hiiı: olmadığını elçiye biJ· 
dirmiştir. 

Bir Rus tayyaresinin 
kırdığı rekor 

Moskova 5 (A.A) - Tayya· 
reci Mişel Al~ksiyev herbiri 
800 beygirlik iki motöı 1\4 ve 
bir tonluk bir ağırlık taşıyan 
(Ant 40) tayyaresi ile 12,694 
metrelik bir yüksekliğe kadar 
çıkmıştır. Aleksiyev geçen Ma
yıs ayında Kokkinaki adlı Sov
yet tayyaresinin t"lde ettiği bey
nelmilel rekoru 594 metrelik 
bir farkla kırmıştır. 

............... Neler· olııyor " ...........• ... 
ı.i.{7JLJr:zz:zLLZZZZZZZZrcrr;rAJ'.z7..zJ 

Alimler için yüz 
senelik bir plan 
Planlaşmanın moda olduğu 

bir devirde yaşıyoruz. Pansyl
vanya üniversitesi profesörle· 

rinden Tbyndall Franck ilim na
mına hakikat olması zaruri olan 
yüz senelik bir faaliyet projesi 

hazırlamıştır. Bu plan başlıca 
atideki oniki maddeyi ihtiva 
etmektedir : 

1 - Beşer ömrü vasatisini 
yüz seneye çıkarmak. .• 

• 2 - Kanser, zührevi hasta· 
lık1ar ve artritizmamn seri ve 
radikal tedavisini temin etmek. 

3 - Istıraplı duyguları ka· 
milen yok etmek.. 

4 - 24 saat içinde konforlü 
ve emniyetli bir şekilde devri 
alemi mümkün kılmak.. 

5 - Elektrik cereyanının, 
enerji knybetmeden naklini 
temin etmek .. 

6 - Bir saatten daha bü· 
yük hacimde olmıyacak cihaz
larla alıcı ve verici telsiz mu
haberatını ve televizyonu temin 
etmek. 

7 - Kamere seyahati temin 
etmek .. 

8 - lnşiaı şemsiyi sun'i ola
rak ve tam bir şekiJde tabak· 
kuk ettirmek ... 

9 - Kimyevi gıdalanmayı 
umumileştirmek ..• 

1 O - Kadın güzelliğini ih
tiyar1ayıncaya kadar' muhafa:ıa 
etmek ..• 

11 - Gerçekten tefrik edi
Jemiyecek kadar muvaffakıyetli 
mücessem ve renkli filimler 
yapmak ... 

12 - Zararsız şöhret duy· 
JJuları veren yeni uyuşturucu 
formüller bulmak ... 

KUYRUKLU YILDIZLAR 
20 Eylül tarib:ode, Cenubi 

Afrikada Johannesburg şehri 
rasathanesinde beyetşinas Jak· 

son, "Aquarius" burc:ında on 
ikinci dereceden yeni bir kuy· 
ruklu yıldız keşfetmişti. Gözle 
görülmiyen bu kuyruklu yıldız 

cenuba doğru seyretmekte idi. 

Ertesi gün yani 21 Eylül ta
rihinde Jakson'un bu keşfinden 
haberdar olmaksızın, Kırımdaki 

Pulkovo rasathanesinde beyet
şinas Neuimin de aynı kuyruklu 
yıldızı görmüştür. 

Pulkovo rasathanesi, son gün· 
lerde Almanyada Kiel şehrinde 
bulunan beynelmilel heyet istih-

barata komitesi reisi prc;fesör 
Kobold'dan bir mektub almıştır. 

Profesör Kobold bu mektubun• 
da, jakson'un bu yeni kuyruk
luyu bir gün daha evvel keş-

fetmiş olmasına rağmen, bu 
yeni yıldıza "jekson·Neuimin 

kuyruklu yıldızı., isminin Vı!AİI· 
mesini teklif eylemektedir. 

Yazı makineleri için toz tul
mıyan, ve makineleri daima te

miz tutan en · ;!verişli yag 
" UNİC ,, m~rkalı makıne ya· 
ğıdır. 

Yegane deposu Gazi Bulva· 
rında Küçük Kardıçah handa 1 
nu~arada yazı ve hesab ma
kineleri tamirhanesi sabıbi 
KALOMENl'de bulunur. 
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Kapalı 
ilanı: 

Zarf Usulile Eksiltme 

Nazilli Pamuk Islah istasyonu ve Üretme Çiftliği Müdürlü
ğünden: 

istasyon ve çiftlik ihtiyacı için artırma, eksiltme ve ihale ka
nunu hükümleri dairesinde 15.000 onbeş bin kilo mazot=motö
rin ile 100 yüz teneke benzin münakasa ile ve kapalı zarf usu
lile satın almacaktır. 

Münakasa şartnamesi, lzmir Ziraat Müdirliğinden veya Nazilli 
Pamuk Islah istasyonu Müdirliğinden parasız olarak alınabilir. 
Münakasa ve ihale 12-11-936 tarihinde saat 16 da Nazilli Bele
diyesinde toplanacak komisyonda yapılacaktır. Muvakkat temi
nat mikdarı 99 doksan dokuz liradır. 

Talihler kanunun tarif ettiği şekilde hazırhyacaldarı teklif 
mektublarını ve vermek istedikleri mazot = motörin nümuoesini 
12-11·936 tarihinde nihayet saat 15 e kadar sözü geçen komis-
yona teslım etmeleri lazımdır. 1-4-7 -10 1024 [2104) 

E!!-

Satılık ınotör 
ve prese 

1 - Crosley marka 55, 65 
beygir kuvvt!l'nde soğuk 
kafa maa teferrüat mazotla 
müteharrik kuvvetli ve yeni 
bir motör. 

2 - Ayrıca 12 incezlik 
madeni ltalyan marka 3 
aded prese maa tulumba. 

3 - Ayrıca granit zeytin 
ezmeğe mahsus taş. 

Pazarlıkla satılacaktır. Al
mak isti yenler Ödemişte avu
katbay Faik Gürsü'ye müra-
caat. H - 2 1-8 ( ) 

lzmir Birinci icra memurlu
ğundan: 

Haticenin Süleyman zimme
tinde alacağı olan 1000 liranın 
temini tahsili zımnında borçlu 
Süleymanın ipotek eylediği Ka
rataş Şehid Nusret sokağında 
584 ada 31 parselde kayıtlı ve 
altı oda ile bir avluyu müşte

mil 1800 lira kıymeti muham
meneli 16 numaralı ev açık ar
tırma suretile 24-11-936 tari
hine müsadif Salı günü saat 
11 de aabhğa çıkarılacakbr. 

Bidayet ubrmada aabt be
deli muhammen kıymetin % 75 
ni bulmadığı takdirde en çok 
artlran isteklisine ihale oluna
caktır. lıbu gayri menkul üze
rindeki herhangi bir tekilde 
hak talebinde bulunanların ila
nın tarihi neırinden itibaren 
15 gün zarfında ellerindeki 
vesaikle birlikte dairemize mü
racaatlan lizımdır. 

Aksi tal..dirde hakları tapu 
sicilile sabit olmıyanlar para
larm paylaımasmda hariç bıra
kılı.icaktır. 

9-11-936 tarihinden itibaren 
ıartname herkese açık bulun
durulacaktır. % 2,5 delliliye 
ile mliterakim vergi tenviriye 
ve tanzifiyeden olan Belediye 
rüsumu ve vakıf idaresi artır
ma bedelinden tenzil olunur. 

2762 No. Iu Vakıflar kanunu 
mucibince tediyesi icabeden 
teffiz bedeli müşteriye aittir. 
Artırmaya iştirak etmek is

tiyenlerin yüzde 7 buçuk. pey 
akçesini veya Milli Banka iti
bar mektubunu hamilen 56-2367 
icra dosyasına ve icra münadi· 
sine müracaat etmeleri lüzumu 
ilin oluLur. 1090 (2135) 

H.fiili 
Diş tabibi 

Muayenehanesini 2 inci ~ ı 
Heyler So. Hamam karşısın· N 

da 37 No. ya nakletmiştir. 

Telefon: 3774 
(1924) 

"1r~.7..Z7.777..7..Z7Z.ZZZ.ZZ7T.L/JZZZJ 

Kiralık ev 
Karantinanın en güzel ye

rinde, tramvay caddesinde 625 
numaralı çok kullanışlı ve mü
kemmel bir ev ucuz fiatle ki- J 
ralıkhr. Görmek istiyenler her ı 

gün mahalline nınracaat ede- ı 
rek evi gezebiJirJer. 

'l-4 (2133) 

lzmir inhisarlar Başmüdür
lüğünden: 

Dairemizde mevcud müstamel 
8 tane çini, iki dane saç soba 
pazarlıkla satılacaktır. Muham
men bedeli 64,75 Teminatı 
9, 75 Uradır. 

isteklilerin 11 .. 11 - 936 gü· 
nü saat 15 de Başmüdür)üğü
müzdeki komisyona müracaat
ları. 

3-7 1008 (2112) 

KJNAKOL KıK~na 
cevheridir. lştihasızhkta,zaif
likte, smıcada, eski sıtmada 
bire birdir. 
• • • • • • 
~ .... i azım hapları 

Bir tanesi inkıbazlarda lint 
verir. Üç tanesi müshildir. 
Hazım bozukluğunda hazmı 
tashih eder. Her eczaneden 
isteyiniz. 

SATIŞ iLANI 
lzmir Sulh Hukuk Mahke

mesinden: 
Jzmirde Kestane Pazannda 

Mutaflar sokağında 83 numa· 
rada kayıtlı ve 840 lira kıy

metli ve yine ayni mevkide 
Bardakçılar sokağmda 18 nu
marada kayıtlı ve 1032 lira 
kıymeti mubammeneli iki bab 
dükkio 7-12-936 pazartesi 
günü saat 15 de lzmir Sulh 
Hukuk Mahkemesi salonunda 
ayrı ayn satışları yapılacak. Bu 
arbrmada tahmin olunan kıy
metin % 75 nisbetinde bedel 
verildiği surette müşterilerine 
ihaleleri yapılacak, aksi halde 
satış 15 gün daha uzatılarak 
ikinci arbrmaıı 23-12-936 çar· 
ıamba günli yine dairemizde 
yapdacaktır. Gayrimenkul üze· 
rinde hak talebinde bulunan• 
lar ellerindeki resmi vesaik ile 
birJikte 20 gün içinde daire
mize müracaat etme:leri lazım
dır. Aksi halde hakları tapu 
sicili malum olmadıkça paylaş
madan hariç kalacaklardır. 
Şartname 17~11-936 tarihinden 
itibaren berkesin görebilmesi 
için açıkta ve gayrimenkulün 
evsafı da şartnamede yazılıdır. 
Müzayedeye iştirak etmek isti
yenler kıymeti mubammenenin 
°O 7.5 nisbetinde pey akçesi 
veya milli bir banka teminatı 
ibraz etmeleri lazımdır. 
Gayrimenkulün vergi vesair 
kanuni mükellefiyetleri satıcıya 
ve % 2,5 dellaliye ve ferağ 
harçları alıcıya aid olub ihale 
bedeli def 'aten ve peşinen ve
rilecektir. ihaleyi müteakib 
müşteri ihale bedelini tamamen 
vermediği veya veremediği 

tal<dirde gayrimenkul tekrar 
15 gün müddetle artırmıya ko-
nu'ub talibine ihalesi yapılacak 
ve arada tahakkuk edecek 
ihale farkı hiçbir hükme hacet 
kalmaksu.m vecibesini ifa et
miyen müşteriden alınacaktır. 
Daba fazla malumat almak is
tiyenler dairemizin 935/1330 
sayılı dosyasına müracaatları 
lüzumu ilan olunur. 

1091 '21361 

fENI ASI" 
_z 

KREM BALSAMİN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsemin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsemin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 

lngiliz Kaı. uk eczanesi Beyoğlu lstanbul 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Esas Yeri Numarst Nevi Depozitosu 
No. eski Yeni T.L. 
195 Alsancak ikinci kordon 444-3 garaj 8 
349 Hasanhoca Malı.Kızlar ağası hanı içinde 52-25 mağaza 10 
394 Hasanboca mah. Murabıt çarşısı 25-25 mağaza 15 
582 Üçüncü Karataş lsJahane arkası No. 8 ev 15 
648 Mahmudiye mah.Mumcuzade sokak taj 128 ev 15 
658 Burnovada Yaka M. ikinci Yaka S. 50 ev 6 
232 Osmaniye caddesi 62 dükkan 20 
383 Urla caddesi 983 ev 35 
724 Tepecik Hilal sokak 12 ev 4 

6'l9/2 Karataş Dokuz eylül sokak 157-1 ev 6 
7011 A ' ' arataş Dokuz eylül sokak 112 ev 14 
716/ 1 istiklal mah. Gündüz sokak 16-1 dükkin 9 

884 Suvari mah. Çukur sokak taj 17 ev 6 
946 Mimar Sinan mahallesi 38-1 ev 4 

1096 Göztepe Danişbey sokak taj 41 ev 10 
1097 Karşıyaka Hafız efendi sokak 10-8 ev 10 
1116 Karşıyaka Zafer sokak 64-76 No. 64-76 dükkan 10 
1123 3 cü Sultaniye mah.Hacı Ali efendi S. 531 taj ev 10 
C.14 Manisa Çaprazı kebir mah. 55/33-198 ev ve dükkin 20 
C.23 Aydın Güzelhisar mahallesi - ev 16 
C.31 Manisa lbrahim çelebi mah.Muhzarbaıı S.49 ev 30 
C.37 Aydm Hasan efendi mahallesi ev 15 

C. 9/3 ikinci Süleymaniye Ruhibaba S. 2-4 ev 5 
C.47 Akdeniz mah. Büyük tuhafiyeciler 105 mağaza 16 

C.141 Manisa yeni cami civarı kahvehane 20 
C.28 Manisa Çaprazı Sağir mab. lzmir C. 15 ev 26 
C.51 ikinci Süleymaniye Nezaket sokak 2 ev 12 

C.5111 ikinci Süleymaniye mah. 545 dükkan 1 O 
C.168 Manisa Saray mahallesi 11-148/9 ev 52 
C.172 Manisa Çaprazı sağir mah. ev 30 
C.5615 Saman iskelesi Mimar Kemaleddin cad. 7 mağaza 80 
C.170/1 Reıadiye ikinci Şeref sokak 9 ev 16 
C.207/1 Saman iskelesi Mimar Kemaleddin cad. 1·2-3 odalar 20 
C.218 Cedid mah. Bülbül sokak 6 ev 30 
C.219 Karşıyaka Bahariye M. Hacı Selim S. 20 ev 20 
C.220 Üçüncü Sultaniye M.Eırefpaşa sokak 24-1 ev 10 
C.221/1 Reşadiye Göztepe tramvay caddesi 10 ev 24 
C.223 Fettah mah. Değirmendağı 75,77-1 taj ev ve dükkan 40 

Mevkii ve numaralan yukarıda yazılı gayrimenkullerin bir 
senelik k\ralarının ihalesi 18-11-936 çarşamba günü saat onda 
yapılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

istekli olanlar hizalarında yazılı pey akçelerini veznemize 

7 Tefrınısanı 

Çüriik ve bakımsız dişler insanı ~;ok 
çabuk ihtiyarlatır 

Genç vUcudler sağlam dl,ıere ne kadar muhtaçsa 
dı,ıerln de RADYOLIN'e o kadar ihtiyacı vardır. 
·····················ö························································· .. Çünkü RADY LlN dişçilik ilminin icabettirdiği bütün has-
salara maliktir. Dişlerin çürümesini meneder, dişleri beyaz
latır ve güzelleştirir. Diş etlerini takviye eder, nefesi tatlı-
Jaşhrır. Diş ve ağız hastalıklarını tedavi eder. Ağızda 

me9cud bütün mikrobları % 100 öldürür. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile i>ütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Nazilli pamuk islah istasyonu ve 

Üretme çiftliği müdürlüğünden: 
Çiftliğin ihtiyacı için artırma, eksiltme ve ihale kanunu hüküaı• 

feri dairesinde 5,000 beş bin adet çuval ile 6,000 altı bin metre 
pamuk prese kanaviçesi münakasa ile ve kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. Münakasa şartnamesi lımir Ziraat müdürlüğünden ve 
veya Nazilli Pamuk Islah istasyonu müdürlüğünden parasız olarak 
a1mabilir. Münakasa ve ihale 13-11-936 tarihinde saat 16 da 
Naz.illi Bele_diyesi~de toplanacak komisyonda yapılacaktır. Mu
vakkat temınat mıkdarı 170 yUz yetmiş liradır. Talipler kanunun 
tarif ettiği şekilde hazırhyacakları teklif mektuplarını vermek 
istedikleri mal nümuneleri ile beraber, nihayet saat 15 şe kadar 
sözü geçen komisyona teslim etmeleri lazımdır. 

yatırarak arttırmaya girebilirler. 7-14 1087 (2134) 
YFE 1 f • ıı 

ILmir ldhalat Gümrüğü müdürlüğünden : 
(1 LA N) 

1-4-7-10 1026 (2102),. 

24 Kap 593 930 

6 s KFC 620-1/6 796 500 
2 s H A l M A/B H V E N 489-90 176 400 
2 s M E P/C M C 3874-112 404 

10 s LRA 1364-73 965 
ECEO 541 

2 v C P C/I R N 16-17 325 
3 v C P Cfl R A 14-16 556 

18 v 2534 
4 s l A 2143-46 388 
4 Koli A MIC A • 106 
1 s E8C 1901 28 

35 35Kesme ve toz şeker 

494 
60 

100 
100) 
30) 

)300 
) 

25 
25 
20 

336 

Oturtma terazi 
Lastik çocuk atlığı ve don 
Demir su tulumbası 

Cam eşya 

Şişe su bardağı ) 
Şişe su surahi ) 
Galvanizli boş demir varil 
Adi demir menteşe 

Kcru sığır derisi 
Sakarin 

D-H 1 354 3 9-11-936 pazartesi gOol 

H 428 4 

D-H 378 5 
D-H 306 6 11·11-936 çarpmba " 

D-H 380 7 

D-H 412 8 

D-H 409 9 
D-H 400 10 13-11-936 cuma gaıal 
D-H 388 11 
H 85E12 

7870 330 1885 35 • 
Yukarıda yazılı eşya 6-9-11-13-11-1936 günlerinde ve saat ond6rtte açık arttırma suretile dahile satılmadığı takdirde, aytıl 

günde de ecnebi memlekete ve yalnız ecnebi memlekete ıötüılllmek llzere sablacağından işine gelenleriu ldhalit gümrüğü .. tat 
komisyonuna müracaatlan ilin olunur. ?7 - 7 975 12080) 



7 Te,rinlsanı ıes& 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
AGAMEMNON v~urue~ 

yevm limanımızda olub 10 ikinci 

teşrioe kadar Amsterdam,Rot
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

STELLA vapuru 7 ikinci teş· 
rinde beklenmekte olub Rotter· 

dam, Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

TRiTON vapuru 15 ikinci 
teşrinde gelib 21 ikinci teşrine 

kadar Anvers, Rotterdam,Ams· 
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacakbr. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
VIKINGLAND motörü el

yevm limanımızda olub Rotter· 

dam, Hamburg, Bremen, Go
terburg ve Baltık limanlan için 
yük alacaktır. 

GUNBORG motörü 13 ikinci 
teşrinde beklenmekte olub 

Rotterdam, Hamburg, Bremen 
Goteburg ve Balbk limanları 
için yük alacaktır. 

Servici Maritim Roumain 
Kumpanyası 

ALBA jULIA vapuru 19 
ikinci teşrinde Malta, Marsilya 

ve Cezair limanlara için yük ve 
Yolcu kabul eder. 

ZEGLUGA POLSKA 
Kumpanyası 

LEVANT motörü elyevm Ji
rnanımızda olub Anvers(doğru) 

Dantzig ve Gdynia limanları 

İçin yük alacaktır. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 

SPERCO vapur acentahğına 
rnüracsat edilmesi rica olunur. 
Navlunlnrdaki ve hareket ta-
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyct kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

lzmir Belediyesinden : 
l - Belediye tebhir memur

larile tanzifat muakLipleri ve 
odacılar için yaptırılacak yirmi 
sekiz takım elbise başkatiplik
th~ki nümune ve şartname veç· 
ıle 13 - 11 - 936 cuma günü 

~aat on altıda açık eksiltme 
ıle ihale edilecektir. Bedeli mu-
hammeni beher takımı on alta 
liradan dört yüz kırk sekiz li
radır. Jştirak için otuz üç lira 
altmış kuruşluk muvakkat te· 
~~nat makbuzu ile söylenen 
~un ve saatte encümene ge· 
hnir. 

2 - 63 Sayılı adanın 320 
metre murabbaındaki 52 sayılı 
•ırsası beher metre murabbaı 
f,Üz yirmi beş kuruştan dörtyüz 
~ra bedeli muhammenle başka· 
tıplikteki şartname veçhile 
l3 - 11 - 36 cuma günü saat 
~n altıda açık arttırma ile iba
I~ edilecektir. iştirak için otuz 
btahk muvakkat teminat mak· 
a~ıu ile .. söylenen . ~ün ve sa· 

29 
e encumene gelınır. 
- 3 - 7 - 10 (2096) 1015 

al 1 - Hava gazı fabrikası için 
b ınacak muhtelif ölçüde demir 
a:ku, deve boynu, küçük dir· 

' redüser, kurşun boru 
eaf~~sı başkatiplikteki şartname 
l İ 9lışik listesi mucibince 20-
a - 36 Cuma günü saat 16 da 

Çtk eksiltme ile ihale edile· 
h:ktir. Hepsinin bedeli mu· 

1• tnrneni sekiz yüz doksan yedi 
~İt' kırk kuruştur. l~tirak için 
lb tnış yedi lira otuz kuruşluk 
\>euvakkat teminat makbuzu 
il Ya banka teminat mektubu 
c~ söylenen gün ve saatte en· 

tnene gelinir. 

ik1
2
1.-d Beher metre murabbaı 

deli ıra an doksan üç lira be-
46 5 rnuhammenle 65 adanın 
aa · 

1
rnetre murabbatndaki 217/1 

ş,;: 1 arsası başkatiplikteki 
Curnrı;rne .... veçhile 20-11-936 
•rtır gu.nu saat 16 da açık 
lotir~a. _ıle ihale edilecektir. 

ıçın yedi liralık muvak-

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
A THEN vapuru halen lima· 

nımızda olup Rotterdam, Ham
burg ve Bremen limanlarına 

yük almaktadır. 
BOCHUM vapuru 11 son 

teşrinde bekleniyor. 15 son teş
rine kadar Rotterdam, Ham• 
burg ve Bremen limanlarına 
yük alacaktır. 

GALILEA vapuru 14 son 
teşrinde bekleniyor. Hamhurg 
ve Anversten yük çıkaracaktır. _ ......... ~ ..... ..,._ 

American Export Lines 
EXMINSTER vapuru halen 

limanımızda olup Nevyork için 
yük almaktadır. 

EXHIBJTOR vapuru 14 son 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXPRFSS vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXAMINER vapuru 14 ilk 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
EXAMELİA vapuru 26 ilk 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXETER transatlantik va

puru 6 son teşrinde Pireden 
Boslon ve Nevyorka hareket 
edecektir. 

EXCAMBION transatlantik 
vapuru 20 son teşrinde Bos· 
ton ve Nevyorka hareket ede
cektir. 

Den Norske Middelhavslinje 
BOSPHORUS motörü halen 

limanımızda olub Djcppe, Dün-
kerk ve Norveç limanlarına 
yük alacaktır. 

SARDINIA mlltörü 16 son 
teşrinde bekleniyor. Dieppe ve 
Norveç limanlarına yük ala
caktır. 
~ 

Armement H.Scbuldt-Hamburg 
AUGUST LEONHARD va· 

puru 11 son teşrinde bekleni· 
yor. Rotterdam ve Hamburg 
için yük alacaktır. 

Joboston Varren Line Ltd 
Liverpool 

JESMORE vapuru 24 son 
teşrinde gelip ayni gün Burj?as 
Varna, Köstence, Sulina, Ga
laç ve Brailaya gidecekHr. 

...... 18) .... 

S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
DUNA motoru halen li-

manımızda olub Belgrad, No
visad, Budapeşte, Bratislava, 
Viyana ve Linz için yükliye
cektir. 

---~o:nc:ı ........... _ 
Service Maritime Roumain 

Bükreş 
DUROSTOR vapuru 25 2 ci 

teşrinde bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
riıilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

3 - Salihdede parkı ile 
Karakapı caddesinden Melez 
deresine kadar yapılacak ka· 
n~lizaRyon iti 20-11-936 Cuma 
günü saat 16 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. lşin bedeli 
keşfi altı bin beş yüz seksen .. 
liradır. Keşif ve şartnamesini 
görmek üzere başmübendisliğe 
iştirak için de dört yüz doksan 
üç buçuk liralık muvakkat te
minat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

3, 7, 10, 14 1043 

vı::ru A51R 

GRi 

Yalnız birltaç 
Dakikada 
Sabit olan 
Hakikat 

iN 
En şlddetll br. ş ağrılarını 

derhal keser 

Gripin bütün ağrı, sızı ve sancılara dindirir. Nezleye, gripe, 
diş, bel, sinir, adele ağrılarına, romatizmaya, üşüt:neden müte
vellit ıstırablara karşı hilhassa müessirdir. 

G • l • 
Radyolin diş macunu fabrikasının mütahassıs kimyagerleri 

tarafından imal edilmektedir. 
Her eczanede bulunur. Flatl 7,5 kuruştur. 

Bu sene ihlamur 
azdır kışlık ihtiya• 
cınızı şimdiden te
min ediniz. SALEB 
AD AÇA YI, PA· 
PATYA•nın yenisi 
geldi. 
ARTİ kumaş bo

yalarını, firmamızı 

taşıyan çeşitlerimizi 
Karşıyakada ( Bin
bir Çeşit) magaza
sında da bulabilir· 
siniz. 

Karpit, çivit, al
kol, çiçek, saç, sa
bun, tahta boyalar•, 
traş bıçakları, diş 
macunları, krem, 
podra V.s 

Telefon 3882 

Krep Jorjet, 
Revdor Ferit, 

4 ayrı ayrı koku bankası 
ve S. Ferit eczacı baimın son 
yaptığı şaheserler. 

Sabit, latif hakiki çiçek ko
kuları. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

ECZANESi 
Hükümet sırası 

• 
ergıs 

Leylak 

:····································································· . . . -. BALIKl'AGI 
: Norveçya balıkyağlarının en balisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı l<arşısında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l:zmir lnhisarlar Başmüdür
lüğünden: 

Kaçak ispirto naklederken 
lzmir Liman işletme idaresi 
tersanesinde bulunan iki motör 
ile tekneleri pazarlıkla salala-

caktır. Beddi muhammenleri 
105 teminatları 8 liradır. istek
lilerin 1 O. 17, 24-11 ve 1-12-936 
günleri saat 15 de Bıışmüdür
lüğümüzdeki komisyona gel
meleri. 3-7 1005 (2113) 

Olivier Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentası 
İRİNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
ADJUTANT vapuru 28 bi

rinciteşrinde gelip 29 birinci 
teşrine kadar Londra için yük 
alacaktır. 

ANDALUSIAN vapuru 2 
ikinci teşrinde gelip 5 ikinci 
teşrine kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

Liverpool Hattı 
ALGERIAN vapuru 30 birinci 

teşrinde gelip 4 ikinci teşrine 
kadar Liverpool ve Glasgov 
için yük alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru ikinci 
teşrin iptidasında Liverpool 
ve Svanseadnn gelip yük çıka
racaktır. 

THURSO vapuru 15 ikinci 
teşrinde Londradan gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
Liverpool ve Glasgov için yük 
acaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

-
~ahue ::1 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 

~luzaHer Eroğnl 

Kenıal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

Müflis Feyzi Halci ve şüre• 

kası ifJas idaresinden: 

Müflise ait olub satılmasına 

karar verilen filips markalı beş 

lambalık 2511 tipindeki radyo 

ve oparlörün ikinci artırması 

10-11-936 Salı günü saat 15de 

lzmir birinci icra ve iflas dai

resinde yapılacaktır. Alıcıların 

tayin edilen gün ve saatte ma· 

hallinde hazır bulunmaları ilin 

olunur. 1098 (2137) 

1936 -1937 • • 
senesının 

Taze bir asitli 
ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

Kamil 
Aktaşba
lıkyağıdır 
Gıda kuvveti yük 
sek, içmesi hafif 
bir şerbettir. 

Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver· 
miş değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

1 

t ';...-yatmazdcn evvel PERLOOENT dif 

macununu kullanmak suretile ajjızınızt 
• 

~)ıkamayı kendtnıze bir vazife biliniz. 

f>ERLODENl. )ıyas kabul etmeı bir 

muzaddı taaffOndOr. 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem· 
lerini kullanınız. Her yerde ~atılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için Izmirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

' 
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1 
" it 

Eden Avam kamarasında beklenen nutkunu söyledi 

eyne mil dir, • 
ZI edi 

denizde lngilte e 
etti.Sulh lngilterenin 

in hayati menfaatlerinden bahs 
oynıyacağı role bağlıdır, dedi 

Lonclra, 6 ( Ö.R ) - Eden 
ö~leden sonra Avam kamara
•ınıla dış siyasa hakkında aşa
ğıc!aki beyanatta bulunmuştur: 

Hepimizin beynelmilel vazi
yette'.i bugünkü vehametten 
!dm ve şuuri surette haberdar 
olmamız lazımdır. Umumi top
lantı kürsülerinden ve mümkün 
o·duğu kadar fazla kalabalık 

mitingler esnasında muhakkak 
surette hakim olunamıyan ton
larda beynelmilel siyaset hak
kında beyanatta bulunmak çok 
kulianı!an bir adet halini al- ı 
mışdır. Ben kendim bu adeti 
taklid etmek siya3etinde <!eği
lim. Fakat lngiliz hükümetinin 1 
ve memleketin noktai nazarının j 
tam surette bildirilmesi de 
icabetmektedir. Dikkatimizi 
hem hale, hem de ayni zaman
da istikbale tevcih etmeliyiz. 
Bazı mahafilde Milletler Cemi
yeti hakkında guftugude 
bulunmak bugün moda 
olmuştur. Bu gul'tucuların hak
sız olduğunu isbat et-1ek iste-
riz. 

Milletler cemiyetinin tuttuğu 
prensibler beynelmilel mesele
lerin halli için şimdiye kadar 
bulunmuş olan en iyi prensib
lerdir. Bazı milletler bu fikirde 
değildirler. Bu milletler bu fi
kirde olmadıkça Milletler ce
miyetinin otoritesi tam olamaz. 
Bununla beraber Milletler ce
miyetinin otoritesi yine tam 
haline getirilebilir. Ve Milletler 
cemiyetini mümkün olduğu 

kadar mühim bir müessese ha
line koymak bizim vazifemizdir. 

Büyük Britanya millet hay
siyetiyle meşru menfaatlerinin 
müdafaasında bu vazifesini 
kimseye bırakmıyacaktır. Ve 
bu müdafaa hiç diğer bir mil
letin meşru menfaatlerine doğ
ru tevcih edilmiş değildir. 

MiLLETLER CEMiYETiNiN 
ISL/\HI hakkındaki lngiliz tek
lifleri milletler cemiyetinin esas 
bünyesine dokunmamaktadır. 
ilk hedef Milletler cemiyetinin 
mümkün olduğu kadar çabuk 
bir surette tedbirler almasını 

mümkün kılmak, ikinci hedef 
Milletler cemiyetinin yalnız 

bugünkü statükosunun idamesi 1 

ile muvazzaf olduğu hakkındaki il 
tenkide cevab vermektir. 

Statükonun daimi surette 
idamesinin gayri kabil oldu
ğunu bizzat Milletler cemiyeti 
stalusü de kabul etmektedif. 
Ve Milletler cemiyetinin müs
takbel siyasetinin bu cebhesini 
tedkik etmek Milletler cemiyeti 
komitesine ait bulunmaktadır. 

Eden bundan sonra Beşler 
konferansını mevzuu bahsede
rek bu hususta da demiştir ki: 

Beş devletin fikirleri bugiln 
malünıdur. Bu fikirler tedkik 

• 
edilmış ve birbirlerite muka-
yese olunmuştur. Dün lngiliz 
hükümeti, diğer dört devletle 
bu hususta fikir teatisinde bu
lunmuştur. Şimdiye kadar ya
pılan fikir teatileri bazı mühim 
fikir ayrılıklarını meydana koy
muştur. Fakat bunlardan birisi 

yeni birşey değildir. Ve hiç
birisi büyük olmamakla bera
ber muhakkak surette iktiham 
idilmez mahiyet göstermemek
tedir. Pekaz konferansın mu
vaffakıyeti için kabil olan her 
şey yapılacaktır. Biz bu top
lantıda bizim kendi menfaat
lerimiz olduıi'u kadar dığer 

alakadar devletlerin menfaat
leri olduğunu da zannediyoruz. 

Eden bundan sonra Büyük 
Britanyanın diğer yabancı dev· 
!etlerle olan müna~ebetlerine 

ri Almanyaya birçok suretler
de Almanyadan tazminat ola
rak aldığımız yeküna yakın 
para vermişizdir. Diğer taraf
tan ticari safhadan çok daha 
mühim esaslı blr mesele var
dır ki onun önüne geçmek İcab 
eylemektedir. Bu mesele dün
ya ticaretı hacminin büyütül
mesini temin edebilmektedir. 
Bu hal netice itiba;iyle diğer 
memleketlerin olduğu gibi Al
manyanın ihracatını çoğalta

caktır. 

Edcnuı Moskol'llrı zıyattl111dt·ıı cslıı bır lıa!ıra 

temas ederek şunları söyle- Burada üç devlet tarafından 
miştir: 

FRANSA iLE OLAN MÜ-
NASEBETIMIZ sıkı ve sami-
midir. Münasebetlerimizin bu
günkündeu daha eyi bir devri 
hatırlıyabilmek zordur. Bu ka
rışık alem içinde garbi Avru
padaki iki büyük demokrasinin 
birbirine yaklaşması belki d...ı 
tabiidir. Bu dostlukta bu iki hü-
kümetten hiçbirisinin inhisar
cı'ık zihniyeti yoktur. Her iki 
hükümette gayet sarih surette 
diğerlerinin işbirliğini temine 
yalnız hazır değil, fakat aynı 
zamanda hahişkar olduklarını 
bildirmişlerdir. 

FRANSA !ÇIN BU ÖSYLE
DIKLERIM AYNEN BELÇiKA 
hakkında da variddir. Belçika· 
nın taahhüdlerine sadık kaldı
ğına dair teminat almış bulu
nuyoruz. 

ALMANYA YA GELiNCE 
Alman - Ingiliz dostluğu izhar 
olunmuştur. Bu arzu Büyük Bri
tanyada da samimi surette 

mevcuddur. Ve karşılıklıdır. Fa
kat Almanyaya olsun, diğer her 
hangi bir memlekete olsun ln
gilterenin verebileceği her dost
luğun iki kat'i şartı vardır. 

Böyle bir dostluk evvela İn· 

hisarcı olamaz. Saniyen kim 
o:ursa olsun hiç kimseye karşı 
teveccüh etmiş bulunamaz. 

Almanyanın ekonomik zor
luklarından lngiltereyi muahe
ze etmek hususunda mevcud 
temayülü bir dakika ıçın 

bile kabul edemey_iz.Bu hadise
lere kat'iyen tevafuk etmemek
tedir. 

Ingilterenin harbtenberi eko
nomik ~e mali saha'arda Al
manya ile teşriki mesai için ne 
kadar teşebbüslerde bulunduğu 
h!!susunda ısrar etmiyeceğim. 

Bununla beraber şurası haki· 
katitr ki valnız biz harbtenbe• 

yapıları para hakkındaki son 
tebliğ üzerinde de birkaç ke
lime söylemek isterim. Alman
ya da dahil oimak üzere di
ğer milletlerin bu husustaki iş 
birlikleri bu tebliğde bilhassa 
kaydedilmiştir. Ve eğer Al
manya bu programa iştirak 

etmek isterse bundan biz an
cak büyük memnuniyet duya
cağız. 

Almanyanın bizim tarafımız· 

E::ılı:tı 

dan çember altına alınması 
kat'iyyen varid olamaz. ltalya 

ile aramızdaki münasebatın 
haleldar olması Mil'etler Cemi
yeti statusünden doğan taah-

Alacahöyiikteki hafriyat 

Bu yıl elde edilen neti
celer cidden ·verimlidir 

Ankara,6 (A.A) - Türk tarih kurumunun Alacahöyükte yap
makta olduğu bafriyat, mevsim sonu dolayısiyle 26 llkteşrinde 
muvakkaten tatil edilmiştir. Buseneki hafriyat geçen senekin
den birkaç misli fazladır. Hafriyat verdiği neticeler itibariyle 
Türk tarihi ve bütün beşer tarihi için fevkalade büyiık ehem
miyeti haiz bulunmaktadır. lsfenskli kapının yanıbaşında Eti 
imparatorluğu çağına ait mabed veya saray olması muhtemel bü
yük bir yapıdan başka bakır çağına aid 8 buçuk metre derinli
ğiııdel<i tahminen 5000· 5500 sene evveline ait kükümdar ailesi 
mezarlarında yüksek bir kültürün ifadesi olan a!tın, gümüş balıır 
ve seramik eşya bulunmuştu. Bunlar Anadolu bakır kültürünü 
orta Asya medeniyetine bağlıyan belgelerdir. 

10 metreden 14 metredeki ana toprağa kadu devam eden 
Kalkolitik (Chalkolithk) tabakada yapılan araştırmada ise yine 
üç iskelet ile seramik eserler çıkarılmıştır. 

Höyükte bu yıl yapılan mesaiye Ankara tarih, dil ve coğrafya 
fakültesi antropoloji asistani bayan Muine de iştirak etmiştir. 

Türk tarih kurumu üyeleri diin bir heyet halinde etnoğrafya 
üzerine giderek muvakkaten teşhir edilen eserleri görmüşler ve 
hafriyat direktörü Hamit Kosa.yın verdiği izahatı dinlemişlerdir. 

Kurum gelecek yıl hafriyatına daha büyük bir mikyasta de
vam edecektir. 

Yunanistanda salah • 
eserı 

Atina 6 (Yeni Asır) - Yunan kabine reis vekili ve maliye 
nazırı Paviçyanos radyoda verdiği bir nutukta Yunanistan mali 
durumunun, son alınan tedbirlerle gittikçe inkişaf ettiğini ve 
büdçe açı.R'mın kapatıldığını bildirmiştir. 

hususundaki gayretimizden do
layı husule gelmiştir. Bu hiç
bir zaman bir lngiliz - ltalyan 
münazaası olmamıştır. Bu vazi
yet ltalyada hakikat olarak 
tanınıncaya kadar münasebet
lerimiz suitefehhümden müte
essir olacaktır. 

AKDENIZIN BÜYÜK BRI
TANY A için hayati bir men
faati haiz olmayıp yalnız bir 
kolay!ık arzetmekte bulunduğu 
hakkındaki iddia lngiliz men
faatlerine tam surette tekabül 

mıyoruın. Ve ben şuna kaniiııı 
ki Avrupada müstakbel sulh 
geniş surette bizim oynıyaca· 

ğımız role bağlıdır. Biz Av· 
rupaya sağlam ve müstakar 
bir vaziyet temin edecek olan 
harekete önderlik etmek isti· 
yoruz. 

Silahlar üzerinde bir anlar 
ma vukua gelmeden hiçbil' 
zaman devamlı bir sulh o'a
maz. Bununla beraber batta 
hayat şartları seviyesini bir 
silahlanma seviyesine feda et· 

E::t!enuı Ber/111i zıyaretüıden eski bır lıa!ua 
hüdlerimizi yerine getirmek meğe başlıyan bazı milletler 
etmiyen bir iddiadır. Akdeniz goruyoruz. Bu deliliğe esel 
bir kısa yol değil, esaslı ana ediyoruz. Fakat bug'.ınkü va· 
yoldur. Biz Mussolininin Akde- ziyette lngiliz silahlarının kuv· 
nizin ltalya için bizzat hayat veti sulhun idamesi için birinci 
demek olduğu hakkındaki söz- derecede ehemmiyeti haizdir. 
!erinin doğru olmadığını iddia lngiliz programını ı üç esas 
etmiyoruz. Fakat şurasını iddia noktası şunlardır . 
ediyoruz ki bu sularda seyri- ı - Milletler Cemiyeti oto• 
sefain serbestisi Büyük Bri- ritesinin takviye edilmesi. 
tan ya imparatorluğu için de 2 _ Bir AvrL pa nizamı için 
kelimenin en geniş manasiyle 

müzakereler yap ması. hayati menfaati haiz bulunmak-
tadır. 3 - lngiliz kuvvetlerinin ye• 
Geçmiş senelerde memleket- niden techiz olun"' ası 

!erimizin menfaatleri ayrı ol- Edenin nutkundım sonra söı 
maktan ziyade birbirlerini it- alan muhalif işçi partisinden 
marn eder bir vaziyette idi. Dalton şunları söylemiştir: 
lngiltere hükümeti bu münase- Edenin bu nutku mumaileybin 
betlere istikbalde de riayet söylediği mükemmel nutukların 
olunmasını kat'i surette arzu birincisi değildir. Fakat şayanı 
eylemektedir. Italyanın bu yolu teessüftür ki Edenin sözleri 
tehdid etmek veyabud kesmek daima fiiliyata inkılab etmiyor· 
niyetinde olmadığı hakkında işçi partisi hüküırıet' ıı müstakar 
Mussolininin verdiği teminatı bir dış siyaseti bulunduğuna 
hüsnü suretle telakki ediyoruz. kani değildir. Aynı zamand~ 
Bizim de böyle bir niyetimiz şunu da söylemek lazımgelir kı 

Edenin nutkunda, Lokarno ve 
yoktur. Akdenizde herhangi garbi Avrupa paktından pek 
bir ltalyan menfaatini tehdid 

fazla, umumiyetle Avrupadan 
hakkında hiçbir arzumuz ve t 
yahud herhangi bir Italyan İse az bahsolunmaktadır.Faka 
menfaatine hücum etmek hu· Polonyayı Çekoslovakyayı ve 

Sovyetler birliğini bu mesele." 
!erin haricinde bırakmak kabı! 
değildir. 

susunda hiçbir niyetimiz yok
tur. Bu şerait altında her iki 
memleket ıçin Akdenizdeki 
bu hayati menfaatleri değil 
yalnız mücadelesiz olarak idame 
fakat hatta karşılıklı kazançla 
devam ettirmenin kanaatimizce 
kabil olması lazımdır. 

UZAK ŞARKTA Son za
manlar.da Çin - Japon gergin
liğinin mahsüs surette iyileş

m~kte olduğuna dair baıı ema
releri tesbit etmekle bahtiya-
rım. 

Eden son olarak şunları söy
lemiştir: 

İzahatım gösteriyor ki bey
nelmilel vaziyet oldukça ciddi· 
dir. Fakat ben şahsen felaketin 
önüne geçilmez olduğunu san· 

Bundan sonra liberal Man· 
der söz almış ve ezcümle de" 
mıştir ki: 

Milletler cemiyeti sisteıııine 
emniyetimiz bakidir. Toplan" 
ması için istihzaratta L ulunan 
Lokarno konferansında ise bil 
toplantının Almanyaya Sovyet~ 

' ler birliği, Çekoslovakya gibi 
diğer memleketlere hiicuııı et· 
mesine bir ve9ile gibi kullan• 
dırılmaması lazımdır. 

• S' 
Viyana, 6 ( A.A) - Av~. 

turya diyet meclisine tevdi e ~: 
len 1937 büdçesinde ordu ha . 
kında ki masraflar yüzde yct!ll•f 
nishetinde artmıştır. 


