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Cenevrede ..... 
Kazandığımız 
zaferin neticeleri 

- BaştarrıJı I itu:i sahi/ede -
nirette g&mek için biiyük gay· 
retler urfettiğimiz halde, ce· 
n•pta •'- ye tahammül hu· 
dadana atu hldi.:ler önünde, 
karıınmda yer alan devlet kuv
vet .e azametin en yilksek 
mertebesine erifmit bir devlet· 
tir diye za•f ghterecek değil
dik. 

Sulha olan sevgimiz ne kadar 
kuvvetli olursa olsun davamızın 
müdafaa•mda zaaf •aretinde 
telakki edilecek her hareket 
sulhu temelinden yıkabilirdi. 
TÜRK yurdunun Yeya TORK 
milletine ait olan haklann mi• 
dafaası mevzuubahs olduğu 
%aman Türkiyenin namağlup 

bir kuvvet teşkil ettiğini dost· 
larımıza gibi düşmanlanmıza da 
ihsas etmek lazımdı. Biz bu 
yönden hareket ederek haua
siyetimizi mucip olan · davada 
şuurla fat:d azmü sebat ile ha· 
reket ederek muvaffak olduk. 
işte bunun içindir ki, Tnrkiye
nin Cenevrede kazandığı zaferi 
sulh davası lehinde kazanılmış 
bir zafer saymak çok doğru 
olur. 

Aldığımız neticeden memnu· 
nuz. 

Bu sayede Hatay Türkleri 
dahili istiklallerini tamamen 
elde ettiler. TÜRK diline ha
kim bir mevki temin edildi. 
Anlaş.ııanın esasında milletimizi 
hakkiyle sevindirecek muvaf· 
f akıyetli noktalar pek çoktur. 

Montröden sonra TÜRK mil· 
letiaıe bu ikinci siyasi .zaferin 
doyulmaz zevkini tattıran bü
yük ÖNDERİMİZLE bükOme· 
timizin ve Dr. Tevfik Rüttil 
Aras'Ja arkadaşlarmın diploma
tik muvaffakıyeUerini burada 
şükranla a~mayı bir vazife 
biliriz. 

Fırsat dütmüşken ıunu da 
tebarüz ettirmek isteriz ki 
Türkiye bu muvaffakıyetleriyle 
dünyaya bir ıuur örneği 
daha verdi. En çetin dava• 
ların bile geniı bir hüınll 
niyetle halledilebileceğini gö•· 
terdi. Fakat kazancımız bu 
kadarla da kalmadı. Aynı za .. 
manda doıtJanmızın en mütkül 
dakikalarda bile bizi teveccühle .. 
riyle ihata etmekten bir an fariğ 
olmadıklarmı görd6k. Hatay 
dlvasmın karşılaşhğı zorlukla
rı dağ•tmak hususunda beplİ 
şükranla kayd edilmeğe de
ğer yardımlarda bulundular. 
Bu müşahede dostluklarımızın 
kıymetini anlamak bakımından 
bizim için çok ehemmiyetlidir. 

Daha az ehemmiyetli olma
yan bir nokta lla Tnrkiye ile 
uzlaıma yolaaaa ~ir .. ~afa 
tutma " aiyaıetine dayanamı
yacağını, anlatabilmiı olmamız
dır. 

Ümid ederiz ki bu mllfahede 
Fransanın metodlannda eauh 
bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu 
Fransız devlet adamlanna an .. 
latacaktır. Fransa şikancı siya-
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YERLi 

Üzüm kongresi etrafında 

ihracatçılarımızın fikir
lerini tesbit ediyoruz 

Soya fasulyesi 
yetiştirilecek 

29 K11iiunusanl ı 

1 - Halkevioin ıniiie' 
sergi komitesi saat 11 de 
mi bir toplantı yaparak 
cakları işler hakkında 
meJerd~ bu!un~caktır • 

2 - Yine bugün dil, 
edebiyat komitesi saat 
toplanarak. yapalacak • 
kında göİUşecelderdir. 

Üzü~ •' k~ı7greii 
Tariı ilzOm kwum• 

fından üzüm kongresi i~ 
faaaal bir rapor haıul 
olduğu haber ahnmııtır. 

Malına rağbet 
fazlalaşıyor 

Sabri Süleymanoviç standarizasyon ve 
kontrol işi hakkında düşünct"lerini söy1iyor 

Soya fasulyesinin mıntakada 
geoit mikyasta istihsali için 
Ziraat müdürlüğü taraflndan 
çiftçiler arasında propaganda 
yapılmış idi. Bu propagandanın 
eyi tesirleri görülmii§ ve birçok 

Merkez Cumhuriyet 
sında bir avukatın ve 111 

yerlerden Ziraat müdürlüğüne postabanesi koridor - -
Yerli kumat sat''' 

yUzde 2e arttı 
Sümer Bankın idaresinde 

olan Hereke yünlü dokuma 
fabrikası 1936 yılını müsait bir 
faaliyet konjukturile ikmal et• 
miştir. Yünlü dokumacılık sa· 
haS1nda memleketimizde bir 
iki yıldanberi hissedilen mu· 
vakkat buhran gözönünde tu· 
tulursa gt!çen yıla nazaran alın-
mış olan daha yüksek rand
man ve neticeler cidden mem
nuniyet verici mahiyettedir. 

I -lereke fabrikası biten yılın 
ilk 1 l ayı zarfında 85.556 
kilogram iplik imal etmiş ve 
kendi ipliğinden imal ettiği ku-
ma, miktan ilk on ay zarfında 
78.043 ıcetreyi bulmuştur.Fakat 
ani çahf1Da, yabancı iplikten 
kumaş imali sahasında olmuş
tur. Bu nevi kumaştan imal 
edilen miktar senenin ilk 11 
ayı sarfında 877.319lira kıyme
tinde 246.179 metredir. Geçen 
sene aynı müddet zarfında ise 
ancak 731 931 lira kıymetinde 
kumaı imal edilmişti. Yabancı 
iplikten kumaşların gitgide 
daha faz~im~ edilme~ mem-
lekette kaliteye doğru rağbe
tin arttığına delildir. Esasen 
Bursa Merinos iplik fabrikası .. 
mn faaliyete geçmesiyJe bu 
nevi kumaşlar için gerekli ip
likler de doğrudan doğruya sn
merbank'ın bu yeni fabrikasın
dan temin edilecektir. Geçen 
yıbn sabı vaziyeti ç.ok müsait 
geçmiştir. Satışlar, yılın ilk 11 
ayı zarfında, geçen senenin 
ayni devresine nisbetle yüzde 
25 bir fazlalık göstermittir. 
Fakat yalnız piyasaya olan sa
tışlar nazarı itib~re alınınca 
bu tezayllt niıbetinin yüzde 64 
gibi yüksek bit rakam ifade 
etmesi, f abrikamn piyasada 
gitgide daha genit bir sürüm 
imkanile kartılaşmakta olduğu
nu göaterir .......... 

Oda pavyonu 
Şehrimiz ticaret odası tara· 

fından basene fuarda beton 
arme btıytik bir pavyon inşa 
ettirilecektir. Bu pavyon mü
kemmel ve daimi olacaktır. 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 
setini büsbntnn bırakmalı, San-
cakta yeni rejimin yerJeıeceği 
güne kadar samimiyetinin de· 
lili suretinde telakki edebile
ceğimiz bir yol tutmabdır. Ni-

. ha yet teferruata aid daha bir 
çok meseleler vardır ki bunla· 
rın müaaid bir dostluk havası 
içinde halli son müzakerelerde 
tecelli eden hulusu niyetin de· 
vamma bağlıd11. 

Şevke~ El:l.1gt.n. .... 

Üzüm kongresi hakkında 
anketimize devam eden muhar· 
ririmiz dlin de şehrimizin ta· 
nınmış ihracatçılarından Sabri 
Süleymanoviçle konutmuş ve 
onun fikirlerini ıaylece tesbit 
etmiştir: 

- Üzüm kongresinde neler 
mevzuubahs olmahdır ki isteni· 
len fayda temin edilmiş o!sun? 

- Anladığıma göre esas iti
bariyle kongrenin milnakaşa 
mevzuu standarizasyon olacak
tır. Her ne kadar ötedenberi 
tipler numaralarla tefrik sure· 
tiyle nev'ima bir ıtandarizas· 
yon yapılmış ise de bunun daha 
esuh ve kat'i bir şekilde teıpiti 
her halde evladır. Bu suretle 
muhtelif ihracatçıların sevkiyat 
ve teslimahnda uf ak dahi olsa 
herhangi bir farkın mevcudiyeti 
mevzuubahis olamaz. 

Bu standarizasyonun her se
nenin mahsulüne glSre borsa 
ve ticaret odasiyle ihracatçılar. .. 
dan mliteşekkil bir heyet tara
fından tayin ve tespiti ve 
bu standardize olan nn .. 
munelerin muhtelif memle· 
ketler borsalanna resmen irsali 
ve bu suretle gerek dahil vp, 
gerek hariçte kat'i nümuneler 
tespiti IAzımdır. 

KONTROL MESELESi 
Tespit edilmiş olan bu nn

munelere glSre yapılacak sev
kiyabn burada kontrolllnde ben 
bir fa '. de garmiyorum. Çünkn 
kontrol neticesinde verilecek 
mutabakatname veya bir vesi· 
kanın Avrupa ahcılannı behe
mehal ilzam edecek bir kuvveti 
haiz olamaz fikrindeyim. Ancak 
tespit edilen nümuneler Avrupa 
borsalarma Tllrkofis delAletiyle 
resmen gönderilir ve senenin 
mahsulOne g8re muhtelif tipo
lar bunlardır diye resmen teyit 
edilirse yapılan teslimat nn
muneye tevafuk etmediği tak
dirde Avrupa borsalarında 
resmen gönderilmiş olan ti· 
polar çıkarılarak arbitraja 
sevkedilir, fark zuhur ederse 
tabiidir ki bu ihmali yapan 
tüccarın zararına bir fark tespit 
edilir. Bunun ihracatçılar tara· 
fından teıpit edilen numuneden 
daha aıağı mal sevki suretiyle 
Avrupa ahcdan nezdinde ıui 
tesir yapabilmesi ihtimalini de 
ortadan kaldırmak için şu ıe· 
kilde bir çare dOşilnOlebilir: Bu 
ıekilde teslimat yapan arbitraje 
gönderilen ve mabkt\m edilen 
ihracatçı Avrupa borsalarının 

iş'arına müsteniden lktısat ve
kaleti tarafından mahsulatı ar
ziyeyi tağşiı kanununa istina· 
den şu ve,a bu şekilde tec
zyie edilir. Böyle bir miley· 
yide konulunca ihracatçının 
resmen tespit edilecek nümu · 
neden daha düşük mal 
göndermesine madded~n im· 
kan kalmaz. Fikrimce stan· 
darizasyonun yapılması ve 
her ihracatçının ayni şekil
de teslimat yapması seneler
denberi iddia ettiğim v~çbile 
memleket namına zaruri ve 
kat'idir. Bu suretle satış fi atine 
göre satılan nümune veçhile 
mal teslim edilir. Ve müstehlik 
piyasada da şu veya bu firma· 
nın daha iyi mal teslim ettiği 
ve blnaenaleyh kendisine 
daha yüksek bir fiat verilmesi 
lazımgeldiği kanaatini de orta
dan kaldtrmış oluruz. 

DIGER NOKTALAR 
Kongrede görü~ülmesi icap 

eden diğer noktalar; hükUmet 
kendi teşkilatiyJe daima mabsuln 
idrakten evvel tahmin ettir
meli v~ bu suretle diğer mem• 
leket mahsulah ın tahminlerini 
g6z&n8nde tuta ak ibracatçıla· 
rın satış yap a imkanlarını 
ve cihan piya asına ne de
receye kadar uymaları icap 
ettiğini irae etmelidir. Şim· 
diye kadar yapıldığı gibi 
ferdi tahminlerin mahzurlarını 
senelerdenberi görüyoruz. Me
seli bu sene hastalık ve saire 
dolayısile mahsul 400 hin çu
vala kadar indirilmişti. Borsa
da bugüne kadar satıimıı olan 
miktar ise dört yüz bin çu· 
valı geçmiştir. Elde de asgari 
olarak daha yüz bin çuval mev· 
cuttur. Yüzde yirmi bete ya• 
kın bir farkla yapılan tahminin 
gerek ticaret bakımından ve 
gerekse memleket: menafii ik
bsadiyeıi cephesinden ne de
receye kadar mahzurlu oldu· 
ğunu izaha IOzum yoktur. 
MÜSTAHSlLLE iHRACA TÇI 

ARASINDA 
Birkaç sene evvel yine ar· 

kadaılardan birisine s6yle
diğim veçbile mOstabsil knt .. 
lesi ile ihracatçı arasında 
mutlak surette bir samimiyet 
ve ahenk tesis etmeli ve bu 
suretle ihracatçının müstahsil 
aleyhine ve mOstabailin de ih
racatçı aleyhine hareketine 
mini olmalı ve bu iki rüknün 
yekdiğerinin lizımı gayri mü-

- Sonu 4 üncü salıif ede -

TAYYARE 
Bu hafta biri TÜRKÇE diğeri FRANSIZCA iki filim birden 

1 - KIRK GÜN KIRK GECE 
Türkçe sözlü v: prkılı filim MÜNiR NURETTIN'i bu filimde dinleyiniz 

2 -KAi:TENTE 
DOLORES DELRIO tarafından temsil edilen cana can katan 

kalpler aça bü ""k fT J.Zl~,;7~?JZ21i~-- n yu J ım 
Aynca+ PAR~lfN~~~~21JiJIB2?*ue'?• 

Bu baftanıll«<a6fts saatleri : Hergfin 2-3·30- 6-8.30 
9.15 &~randa yalnız Kaliente gösterilir 
Cumarteaı ve Pazar günleri ıaat 1 de baılar 

müracaatler vukubulruuştur. Mehmet oğlu Halisin palt 
Samsun ve Trabzon mıntaka- çalan belirsiz hlrsızın, Ista 
sında fazla miktarda yetiştiri· lu Osman oğlu Ismail 
len Soya fasulyesi tohum!arın· olduğu anlaşılmış ve k 
dan getirilecek, müstahsiJJere yakalanmışhr. Paltolar ah 
dağıtılacaktır. sahiplerine teslim edilm· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• c. ~ 

OörUnmlyen adam 
ltalyanın meşhur dlimleıinden 

pıo/es6r Mandni mem/detinin en ma
ruf ıüm adamlannı biı ziya/de da· 
vd dmıştir. Davetli/o zıyafet softa· 
sındald yeıleıilli İşf!al edince hawet 
verid bir vaziyetle kaışılaşmışlar, 
gözleıini ovmağa başlamışla1d11. l)of· 
ıada hattd yanıbaşlannda veı alan 
diğer davetülerüı seslenni ışüıikleıt 
halde ketıdileıini nıçin gö1emedıkleıini 
anlıyamıyoılardr. ProJesöı Mancıni 
eti ve kemiği göze göıünmez bir hale 
koyan şuamın ilk leaübesinde tam 
bir mllvaf/akıvet kazanmışt11. Davet
lilu her biti sofrada tamamen yalnız 
bulunduk/arz ınti/Jaını lılJsıl eltik/eıini 
söylemışludir. 

"Mancıni şuaı,, ilk adım o/atak 
liyailolwda kullanılacallllf. Fakat bu 
şuadan bilhassa askerlikle büyük isti
/at/eler temin edileceği, bu sayede 
bala1ya/at1n piştar mevkilerinüı ve 
hatta tayya1ele1in düşmana kaışı 
göıünmu. bir hale konulacaifı ümit 
ediiiyor. 
Amerlkada mUzlk zevki 

Amerikada 22 buçuk milyon 
radyo makjoesi vardır. Bu ma· 
kineler kolaylıkla gramofona 
tahvil edilebilecek ıekilde yapı!
mıştır. Hemen her ailenin bir 
radyo makinesi olduğu halde 
plak sabşı azalmamış, bilakis 
çoğalmıştır. 1932 senesinde 4 
milyon pllk satılmışken 1936 da 
otuz milyon plak satılmıştır. 
Radyolar halkı senfonik mü
ziğe alııbrdığından en çok sa
tılan pliklar senfonik müzik 
p!.ildarıdır. 

Bir imparatoriçe aranıyor 
Mançuko imparatoru Kang 

Teh, yahut eski ismiyle impa· 
rator Pou Yi imparatoriçe ün· 
vanını taşıyacak bir karı arıyor. 
Fakat imparator kadınlar bah-
sında çok milşkülpesenttir. 1932 
senesinden beri Mançuku im-
pnratoru olan Kang Teh 
30 yaŞ1ndadır. Kendisi daha 
Çinin mahlô imparatoru un· 
vanını taıımakta iken Tien-
çin' de Wainus nam1nda Çinli 
fevkalade güzel bir genç kızla 
evlenmişti. Mançuko tahhna 
davet edilince sevgilisini bo-
şadı ve meteliksiz bırakh. Wa· 
inus şimdi ardı arkası kesilmi· 
yen mektuplarile vefasız impa· 
ratora eski aık günlerini ha· 
tırlatarak Mançuko saltanatına 
iştiraki istiyor. imparator Kang 
da bu mektupların birine icar· 
deşi vasıtasiyle şu cevabı ver· 
miştir: 

.. Sa Majeste eski refika
s1na ölüm şerefini vermeği 
istiyor. " 

Kadife banyosu 
Amerikada yeni bir banyo 

modası ~ıkta. Dövülmüı kadife 
ile kaplı banyolar yapılıyor. Su 
geçmiyen bu banyolar içinde 
biç kaymadan, rahatsızlık duy
madan eıı rahat banyo yapıl
dıfl iddia ediliyor. 

Gazele havaları 
Birinci sayfa: Sırmah 

iında ar.lan yavrusu e 
Göring.. Çeviriniz: Vali 
ğının önünde, kaldırıma 

çökerek, idam mahk(ima 
erkeğin affını istiyen bir 
kadın... Karııda: lspanyol 
zılları ile beyazlarının 
kabir boğuşaralr, nihayet, 
taraftan birine geçen 
bir mezarlık.. Sahibinin 
ile beraber sudan çı 

otomobil resmini ehemmi 
telakki ederek geçiyorGlll-

lki refah sayfa var: 8iılr 
veç kraJı teniı oynuyor. 
lngilterede, Amerikada, 
sada buhran kalmalDlf 
ğunu ispat eden gr 
"Eğer pmdiki erginlik d 
edecek olursa, bir refah 
rinin batında balunuyorlllt 
mektir." 

Ku,ıar ve pasta 
mUvazzllerl 

f\merika P. t. T. n 
ziraat mıntakasındaki 
posta mOyezzilerini v • 
dönerken kuşlara yem v 
ğe memur etmiştir. Am 
hayvanlar) himaye cemiyed 
şın şiddeti yüzünden ka 
gıdasızlıktan bilyük ıstırap 
tiklerini d6şünerek bDt&a 
ta dairelerine kuşlara da 
mak üzere mühim mi 
kuş yemi göndermiştir. K 
zirai mıntakalar için fayd.II 
likki edildiğinden posta t 
ve telefon nezareti de bu 
dıma tavassut itini üzeria• 
mışhr. Şimdi posta müve 
rini sadece insanlar değil, 
lar da bekliyorlar. 
Amerikayı heyecanı 

ran bir cinayet 
Matson adlı küçük bir Ç 

ğun çocuklara musaUat 
haydutlar tarafından öld 
mesi hadisesi etrafında 
kanın heyecanı devam e 
Bütün Amerika zabıtası 

gündüz canileri aramak 
Canileri meydana çıkarIDak 
hergün hazırlanan fişleri 
durmak için 5000 daktilo ç• 
yor. Günde 2500 den 
parmak izi tetkik olunuY°' 
••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • -

Fikir kırıntıları : 

Yağ lekesi 
iftira bir yağ lekesi 

yayıhr. Lekeyi çıkarrD•lı 
sarfedilen gayrete r•" 
lekenin izi kalır. -

: ( Lcspin11 

S izzeti nefaimiz ek• 
S bonıanıımız1n alevini 
E dürür. ilf, 
: ( Vo/Jll 
z •• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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Tütün "ve"''Sınıf,, 
Sınıfsız Türkiye devlet reji

minde "Sınıf ,,ı kabul eden bir 
çok müesseseler var: 

Evvela; tütünün ve s;garanın 
sayısız sınıflarını ele alalım. 

Tütün kaç çeşittir bilmem 
amma, olsa olsaj tütün denilen 
otun bir •• kötüsü ,, bir 
"iyisi,, bir de "pek iyisi,, olsun 
haydi. So~ra bu üç çeşit tütün 
"harman" edilerek bir "çeşit., 
tütünde pekala istihsal edilebilir. 

( Tiryakinin ) de o kadar çe
şitlisi y.,ktur hani ... ( Sert ) ler 
( yumuşak ) lar diye onları da 
İkiye ayırabiliriz. 

Amma •• fiat ,, in ve ona is
tinat eden ( alacı ) nın yir
ıni otuz " sımf ,, ı olduğunu 

lrnbul etmiştir. Bizim tütün in
hisarı ... 

* . .. 
"Smıf ,,ı kabul eden dış pi-

yasaya istediği ve dilediği ve 
istenildiği kadar sınıflar, . yal
dızlar, nişanlar ve süslü amba· 
la jlarla satsın sigarasını birşey 
demem ... 

Elbette sümük mendilinde 
(arma) arayan asalet; ağzına 
aoktuğu si~aranıo tükrüklü 
Ucunda da bir imtiyaz gözetir .• 

Amma: iç piyasada, "Smıf,, 
sız Türkiyede bu kadar çok 
yaldız, bu kadar türlü fiat fazla 
değil mi? .. 

K. ErgUneş 

Mecliste 
Dünkü müzakereler 

Ankara, 28 (A.A) - B. M. 
Meclisi dün Fikret SıJayın re
i sliğinde toplanmış ve 936 
mali yılı müvazf!nei umumiye 
kanununa bağlı bir kısım da• 
ire bütçelerinde değişiklik ya· 
pılmasına, memurin kanununun 
yedinci maddesine bir fı'kra 

ilavesine, su süzgeçi için 60 
hin liranın tahsiline dair ka

nun Jayibalarıoın ikinci müza
kereleri yapılmış ve kabul edil· 
miştir. 

Yine bugünkü içtimada Sü· 
mer Bank kanununun 17 nci 

maddesinin değiştirilmesine ve 
1 S nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun layi· 

h36ınm birinci müzakeresi ya• 
pılmış ve orman kanun layiha· 

sının heyeti umumiyesi hak
kında cereyan eden müzakere 

neticesinde maddelere geçile
rek 40 ncı maddesi kabul edil· 
miştir. 

Kamutay cuma günü topla· 
nacaktır. 

Suçlular 
'froçkid en talimat 
aldıklarını söylediler 

Roma, 28 (Ö.R} - Sovyet 
Rus yada T roçkistlerin mahke
mesi devam ediyor. Suçlular-

dan Puşkin T roçki hesabına 
çalıştığını, kimya laboratuvar· 
larmda birçok sabutaj (tahri
bat) yaptığını ve bir ecnebi 

casus kadına gizli planlar verdi· 
ğini bildirmiştir. Sokolnikof ve 
Radek de Sovyet Rusyanın 
parçalanması için bir ecnebi 
devletle harbı tahrik etmk üze
re Troçkiden talimat aldıkla
rını söylemişlerdir. Hatta Ra
dek geçen }'az merkezi Avru
pa devletlerinde birinin bir 
mümessili kabul ettiğini de 
itiraf etmiştfr. Diğer taraftan 
yapılan ifşaata göre Troçki Al
man hükümelinin başında olan
larla görüşmüş, Rusya ve Al
manya arasında harp bu pro
jaeye göre Almanyanın askeri 
bakımdan bilhassa kuvvetli 
olacağı 1937 yılında patlak 
verecekmi 1 

Trikotaj Hatay zaferimizin akisleri 
Makina1arı işi 

ANKARA 27 ( A. A ) -
Memleketimizin örme eşya ih
tiyacı mevcut makinalarJa tat
min edilmekte olduğundan 
şimdiye kadar alelumum Tri· 
kotaj makinaları yanında Kot
tenstuhl makinalarının da it
haline müsaade edilmekte idi. 

Bu nevi makinalar üzerine 
ise Avrupada mütemadiyen ye
nilikler yapıldığı ve bu sayede 
daha ince ve desenli Jarse ve 
tül gibi kumaşlar yapmak im
kanı elde edildiği ve halbuki 
mevcut makinaların kaba ve 
eski sistem olduğu iktısat ve· 
kaletinde yapılan tetkikattan 
anlaşılmış ve halkımızın bu ye
ni çeşit kumaşlardan mahrum 
bırakılmaması ve ayni zaman
da memleketimizde bu san"ayi 
kanunundan istifade edip Kot
teostuhl çalıştıran örme fabri
kararına birer adet ithal müsa-
adesi verilmesi iktısat vekale
tince kararlaştmlm1ştır. 

Kottenstuhl ithal etmek is· 
tey~nlt:r vekalete müracaat et· 
mekte ve ithaf müsaadesi al
maktadırlar. 

Çankırıda kış 
Çankırı, 27 (A.A) - Kışın 

şiddeti dolayısile belediye ta
rafandan yoksullara kırk bin 
kuruşluk odun dağıtılmıştır. 

••• w am2se& 

Bin kadar talebe Suriye Başvekilini 
yakalıyarak muahaze ettiler 

Şam konsoloshanemiz hala polis kordonu altındadır 
Antakya, 28 (A.A) -Havas 1 haber veriliyor. { daki haberler üzerine sukutu 

Ajansı bildiriyor: ı Hal~p 28 (A.A) - Bugün hayale u~rıyan bin kadar ta-
Suriye efkarı Iskenderun Halepte iki büyül< nümayiş lebe tehditle dükkanları kapat 

hakkında gelen haberler üze· yapılmış ve şehir baştaı.ıbaşa hktan sonra şimdiye kadar 
rine muhtelif şekilde tezahü· kapatılmıştır. Beyan nam.eler tev- yüksekten konuşan Suriye ri-
rata maruz kalmaktadır. Bir zi edilerek talebe lskenderunu calinden hesap sormak istiye-

rek dairelere gitmişler ve ka-
çok şehirlerde nümayişler kurtarmak için silah başına da-

pıda yakaladıkları Başvekille 
yapılmı~tır. Şam, Halep, Hu- vet edilmektedir. Bu beyanna· Dahiliye nazırını muahaze et· 
mus, Hama, ve Dirzorda çar· melerin Vataoilerin teşvikiyle mişlerdir. Bu kalabalık konso-
şılar kapanmıştır. dağıtıldığı öğrenilmiştir. Halep loshanelcri dolaşmış ve Türk 

Antakyada Suriyeli Arap'ar Türk konsolosluğunun bir te- konsolosluğuna gitmek iste-
protesto makamında dükkan- cavüze uğraması ihtimaline bi- mişlerse de zabıta buna müma-
larını kapamışlardır. Hiç bir naen polis konsoloshaneyi mu· naat etmiştir. Ayni hareketler 
hadise vukuu bildirilmiyorsa da hafaza altına almıştır. bugün dahi devam etmektedir. 
yarın için Ha leple gayet mü- _ Şam 28 (A.A)-Sancak mese- Türk konsolosluğu rzabıta tara· 
him bir nümayiş hazırlandığı lesinin aldığı bal şekli bakkm- fından muhafaza olunmaktadır. 

···o·r·:···xra·s··:···ciano··mülik&tı··· 
au.;s;,;aes;1 - •w 

Cenevre, 28 (Hususi) - Bilhassa lngiJiz mahafili Tür- Ciano arasında Milanoda ya-
Ze y tİ n hasadı Dr. Aras konseyin son celsesi- kiye ve ltalya arasında dost- pılmak üzere olan mülakatı 

(A A) ni müteakip bir kaç gün din- luk münasebetlerinin, bütün tefsir ederek Balkanlar sulhu-
Mujla, 27 · - ilin her d " d b' tt nun muhafazası irin ltalya işbir-tarafında zeytin hasadı sona lenmek üzere Saint Mauri- şüpheler en aza e ır sure e :r 

ermiştir. Zeytini olanlar da ce gitmiştir. Çarşamba günü takviye edilmiş olmasını iyi bir Jiğinin faydasmı kaydetmekte-
Şubat birden itibaren budama• Milanoda bulunacaktar. Cenev- gözle görmekte, Akdeniz kıyt~ dirler. 

l b 1 k re siyasi mahfelJerinde Türkiye Jarında alakadar olan bu iki Atina gazeteleri Rüştü Aras 
ara aş anaca tır. k d ı l • Cl'ano mu"la~kah üzerine Yu-Merkez zeytin alanında tet- ve ltalya arasında ço samimi ev etin samimi an aşmasını, 
kikat yapılarak zeytini yetiştir- bir hava içinde cereyan edecek s lhun bir garantisi saymakta- nan başvekili Metaksas ile ltalya 
meğe elveri~li köylerde yeni- görüşmelere. daha şimdiden dırlar. hariciye nazm arasında da bir 
d k · l'kl · k ı büyük ehemmiyet verilmekte· Roma, 28 (Ö.R) - Yugos- muJikat imkan ve ihtimalinden 

en örne 7eytın ı erı uru a- 1 1 • R" t- A 1 k t bahsediyor. akhr dir. av gazete erı uş u ras a on c . • ................................................................................................................... . 

··p;;~y~··ı;~iÇ~~"f ;;~g~·Tİ~·Ödeyeceğiz Mareşal Lüdendrofun bir makalesi 

Hükümetle murahhaslar Almanyanın ispanya 
arasında anlaşma oldu vaziyetini tenkit ediyor 
Kanun B. M. Meclisine arzedilmiştir General Franko bir Yahudi midir? 

Ankara 28 (A.A) - istihba
ratımıza nazaran Anadolu de
miryolları ve Haydarpaşa li
manı şirketi heyeti umuıniyele
rinin intihap ettikleri murah
haslar hükümetle temasa gel
miş ve aşağıdaki şekilde mu
ta bık kaldıkları anlaşılmıştır: 

Bu şirketlerin aksiyon ve 
->bligasyonJarının faiz ve it· 
falara bugünkü lsviçre Frangı 
üzerinden tediye edilecektir. 
Bu itilafı mübeyyin tanzim edi
len Jayiha B. M. Meclisine 
arzedilmiştir. Kanunun tasdild~i 
müteakip vadesi hu'fıl edıp 
henüz tediye edilemiyen ku
ponların derhal tediyesine 
başlaoacakhr. Hükümet avm 
zamanda bu tahviUerin kıyme
tini muhafaza için şu tedbiri 
almıştır. 

Birinci. ikinci ve üçüncü ter
tip Anadolu obligasyolarından 
iki sene zarfında amortisman 

lngiltere 
llalyan imparatorluğunu 

tanımış mıdır? 
Londra, 28 l Ö.R) - Gazete

ler bazı müstemleke mese.!ele
rinin halli için Romada ımza 
editeıı lngiliz - ltalyan anlaş· 
masmın ehemmiyetini kaydet
mektedirler. lngili7. gazeteleri
ne göre bu anlaşma ltalyan 
imparatorluğunun lngiltere ~a: 
rafından kat'i olarak tasdıkı 
demektir. 

sandığına ibraz edilenleri 42 
lira kıymetinde Ergani veya 
Sivas, Erzurum dahili istikraz 
tahvilleri ile mübadele ede· 
cektir. 
• Mümessıl senetlerini 30 Ha· 

ziran 937 tarihine kadar ibraz 
edenlere 46 lira kıymetinde 
mezkur dahili tahviller verile
cektir. Haydarpaşa obligasyon• 
)arını da iki sene müddetle ib· 
raz edenlere 46 lira kıymetinde 
ve mümessil senetlerini 30 Ha
ziran 937 tarihine· kadar ibraz 
edenlere ·50 lira kıymetinde 
dahiii tahviller verilecektir. 
Bu mübadele tamamen ha· 
millerin ihtiyarına bırakıl· 
mıştır. Anadolu aksiyonların
dar.ı yüıde yüz tediyeli olanlar 
kezalik iki sene müddetle 42 
lira, yüzde 60 tediyeli o]anlar 
25 lira kıymetinde dahili tah
villerle yine ayni sandık tarafın
dan mübadele edilecektir. 

Eksimor kurtarıldı 
Çeşme açıklarında karaya 

oturan Amerikan bandıralı 
Eksimor vapuru Alemdar tah· 
lisiye gemisi tarufıodan kurta

nlmış ve yiizdürülmüştür. 

Sarhoşluk 

T urkuvaz barında tapu me
muru Ali oğlu lsmail sarhoş 

olarak ötekini berikini rahatsız 

ettiğinden zabıtaca yakalan
mıştır. 

Patis 28 ( Ö.R ) - Mareşal 
Lüdendorf tarafından " Deut-
sche Kroff ,, mecmuasında neş· 
redilen bir makale bu m~cmua· 
nm Alman bükümeti emriyle 
müsaderesi neticesini vermiştir. 
Bu m.ıkale general Frankoya 
karşı Almanyanın aldığı vazi .. 
yeti tenkid etmektedir. Askeri 
bakımdan eski Alman erkanı 
harbiye reisi lspanyol asilerinin 
reisini çok şiddetle muhakeme 
etmekte ve kendisine rardım 
eden gönülliilerden, bunların 
ltalyan olduğunu gizlemiyerek, 
istihfaf ile bahsetmektedir. Ge
neral diyor ki: "Bir asker va
tanı içinçarpıştıiı zaman harp 
ruhu taşıyabilir. Tanımadığı bir 
menfaat için değil!,, 

· Lüdendorf lngiltere, Fransa 
ve Rusyanın ispanyaya karşı 
takındıkları tavrubareketi Al
manyanınkinden daha mutedil 
bulmaktadır. Fas hakkında da 
şunları yazıyor: 

"franşızlar Frankonun gör
düğü ecnebi yardımlarını Is· 
panyol Fasını ve buranın ma· 
denlerini bnakarak ödtmesin· 
den korkuyorlar. Zira Franko· 
nun yabancı yardımlannı ne 
şekilde olursa olsun ödemeğe 
mecbur olacağı muhakkaktır. 

Şurllsı da kayda değer ki 
Lüdendorf tarafından Almao
yada teşkil edilen bir nevi yeni 
dinin salikleri Frankoyu farına· 
son olmakla ve adıoa bakarak 
belki de aslen yahudi olmakla 
itham etmektedirler. ............ 

Yahudiler 
Mahalleleri 
tahliye ediyorlar 

Kudüs, 28 (Ö.R)-lyi haber 

alan kaynaklardan bildir~ldiği· 
ne göre Filistin lngiliz fevka-

lade komiseri Londraya çağı· 

rılmışlır. Yarın harekd ede· 

cektir. Yahudiler ve Araplar 

arasındaki münasebetler son 

hadiselerin başında oldu~u gibi 
yine derin bir nifak şeklini 

almıştır. Gerginlik şiddetlendi

ğinden Yahudi tacirler Kudü

sün iki mahaUesini tahliye et· 
mişlerdir. 

Sovyetler 
))evlet eınniyeti 

komiserini değiştirdi 
Moskova, 28 (Ö.R) - Sov· 

yetler Birliği icra komitesi 
aşağıdaki kararlı.rı almıştır: 

Dahiliye komiseı Jiğinde dev
let emniyeti komiseri ihtiyata 
alınmış ve yerine bnşkası geti
rilmiştir. 

Müdafaa halk komiserliğinde 
deniz komiserliği muavinliği 

ihdas edilmiştir. Hava kuvvet
leri kumandanlıR-ında da bir 
muavinlik ihdas olunarak bu 
muavinliğe ikinci derecede 
ordu kumandanı olan Alleksi 
getirilmiştir. 

~~~i&"1 
Operatör - Şair 
lstanbulun tanınmış opera· 

törlerinden Bürhaneddioe ga
zetecilerden biri sormuş : 

- Nnsıl vakit geçirirsiniz? 
Ne okursunuz ? 

Operatör cevap vermiş : 
- Eskiden Fuzuliyi, Nef'iyi, 

Bakiy:, Nedimi okurdum.Şimdi 
okuyacak edebi eser bulamı
yorum. 

Operatörün bu cevabını ele 
alan Bürhan Cahil (Cerrah mı? 
Şair mi?) başlıklı yazısında ba
kın neler diyor ? 

" Bizde beynelmilel kıymeti 
haiz alim yetişmediğinin se-
bebi ilim hay~tında çalışanların 
yalnız ihtisaslarına ait neşriyat 
değil, oym zamanda edebi kıy
meti haiz eserleri de takip et
meleridir. Bir operatörün Fu
zuli'yi, Nedim'i anlamasına im-
kan yoktur. Bunlardan anladı
ğını iddia eden fikir adamı 

olmaz, belki evkaf müzesi mü
dürü olabilir. Operatör iki şık
tan birini kabul etmeli. Ya 
saçlı sakallı bir enderun şairi 
veyahut da operatördür. Ben 
o kanaatteyim ki, operatör 
Nedimin bir kıt'asmı hatasız 
okuyamaz. Operatör iddiasında 
ısrar ederse Maarif Vekaletin· 
den rica edelim profesör (Nis
sen) in mukavelesini kaydıha· 
yat şartiyle ta:zelesio. 11 

•*• 
Burhan Cahidin bu fıkr;ısını 

okuduğum zaman hem hayret, 
hem de isyan ettim. Bu ne di· 
mek? 

Edebiyat; musiki gibi ancak 
onunla uğraşanların ve ona gö· 
nül bağlamışlarm malıdır. Yal
nız edebiyat fakültesi mezun
larının veya üç beş roman, bir 
kaç şiir, sekiz on fıkra yazmış 
ofanların inhisarında değildir. 
Hele şiiri yazmakla anlayıp sev· 
mek ayrı ayrı şeylerdir. Beste-
karlıkla musiki aletlerinden 
birini çalmak gibi. Sakatlık 

operatörün verdiii cevap de· 
ğil, eski şiirleri severim diyene 
"şair,, diye hitapta dır. 

Avrupada doktorlardan, avu· 
katlardan şiir ve edip çıkmı-
yorsa bunu bizim her telden 
çaldığımızda aramak çok hak
sızlık olur. 

Oradaki imkansızlık onların 
kabiliyetsizliklerindedir. 

Bir operatör nedenFuzuliden, 
Nedimden anlamasın? Memle
ketimizde bu iddianın aksini 
ispat etmiş nice doktorlar, 
baytarlar, avukatlar vardır. 

Hele: 
- Runlardan anladığını id

dia ~den fil<ir adamı olmaz, 
evkaf müzesi müdürü olabilir. 

Hükmü; ancak mağlup bir 
hissin ifadesidir.Ne büyük fikir 
adamlarımız vardır ki Nedimi, 
Fuzuliyi, Bakiyi anlıyarak, bi
lerek ve duyarak okurlar, oku-
mağı da iş edinirler. 

Bunların kafalarında müzelik 
matalar bir saniye bile tutuna
maz, ne saçlı sakalhdırlar, ne 
de enderun şairidirler. Sevdiği 
şairler arasına şunu veya bunu 
katmamış diye bir operatöre 
(cerrah) diye hitap etmek 
ve bu yiizden yabancı bir 
operatörün memlekete kay
dı hayat şartiyle bağlanma· 
sını istemek büyük bir in
safsızlık ve nezaketsizlik olmaz 
mı? Hele bu talep ve bitap 
(Bürhan Cahil] gibi bir edibin 
kaleminden çıkarsa ... 

A. Murat Çınar 
Bu fıkramı yaıdı\dan iki gün 

sonra Bürhan Cabidin opera
töre verdiği tarziyeyi gördüm. 
Muhterem Edip "Maksadım es· 
kileri sevip yenileri ihmal el· 
tiği için bir sitemden ibaretti. 
Yoksa dostumun edebiyattaki 
d~ğerinin bistörisindeki maha
ret kadar kuvvetli olduğunu 
bilmez miyim? 11 diyor. 

Büyük bir "tezat ve tenakus,, 
nünıunesi olan bu satırları da
ha evvel okusaydım fıkramı 
yaımaıdım. 

A. M. Ç 



......... 

J 
SINIFSIZLIK 

ıRasyada bir sınıf diktatör- ı sınıflar yoktur. Sınıf mefhumu 
yası var: Yıllardanberi, her- eski zamana, eski rejime ait 
~esi işçileştirerek, yeni sınıfsız bir şeydir!,, 
cemiyete vücut vermeğe çalı- Ve Leon Blum'un gazetesi 
ııyor. Herriot'nun bu sözlerini şu 
Faşizm dahi ltalyada arbk çığlıkla karşıhyor: 

11nıf kalmamış olduğu fikrin- "C'est la verite criante!,, 
dedi: Ne patron amelesini ko- Demek Avrupanın sınıfsızları 
vabilir, ne amele grev yapabi- arasına Fransanın da katıldı-
lir. D~vlet, bütün ekonomi ha- ğıoı görüyoruz. Acaba lngiltere 
yatanın köşebucaklarına gir- demokrasisi aynı resmi tebli~de 
miştir. Faşizm sınıfı ideolojile- bulunabilecek bir tekamül ha· 
rini, yilksek devlet imanı için- line henüz varmamış mıdır? 
de kaynatmak davasındadır. Zavallı ispanya, galiba sınf-

Nasyonal - sosyalizm dahi Al- hlığın cezasım yalnız o çekiyor. 
manyada sınıf olmadığı iddia- Fakat yukarda saydığımız dev• 
sıodadır. Ve bunların hepsi, Jetlerin gönüllülerini de, lspan· 
milletleri sınıflara parçalıyarak yada, şu veya bu sınıfın cep· 
boğazlaştırmak roesuliyetini, besinde görmekteyiz. 
demokrasilerin sırtına yükleyip Kelimeler, yuvarlak, kaygın 
dururlar. alabildiğine lastikli, bir sürü 

Ôyle ise pekala Eduard kelimeler, düsturların kafalara 
Herriot da geçenlerde bir zi- yumrukla yerleştirilmekte ol-
yafette nutuk verirken, cum• duğu bir devirden, ilim fazi-
huriyette sınıflar olmadığıoı letçiliği namına, daha ne bek• 
söyleyivermiştir: "Cumhuriyette lene bilir ?. F atay 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Uzüm kongresi etrafında 

ihracatçılarımızın fikir
lerini tesbit ediyoruz 

Sabri Süleymanoviç standarizasyon ve 
kontrol işi hakkında düşüncelerini söyliyor 

- Baştaıa/ı 2 nd say/ada - Hükümetimizin gaye ve mak-
farıkı olduğu kanaatini kök- sadı üzüm ışının muntazam 
leştirmelidir. bir ıekle ifrağı olduğuna na• 
ANKARADA MI IZMIRDE MI? zaran gidebilecek dört beı ar-

- Kongre Ankarada mı yok- kadaşın fikriyle değil, bütün 
sa lzmirde mi olmalıdır? alakadarlann kanaatlerinden 

- Benim kanaatime göre doğmuş bir formülle yürütül-
kongre An"aradan ziyade iz- mesi elbette ki daha muvafık 
mirde olmalı ve bu suretle ala- olur. 
kadarlarıo heyeti umumiyesin· - KONTROL iSi NASIL 
den istifade imkinlan temin VE NEREDE YAPILMALIDIR 
edilmelidir. Bence operasyona - Başlangıçta arzettiğim 
muhtaç bir hastayı doktorun veçhile tipolar resmen tespit 
ayağma değil, doktoru hasta· edilir ve Avrupa borsa-
nın yanına getirmek lazımdır. larına gönderilir. Arbitraje 

Bu meselede fikrinin istih· gidip mahküm olacak ibracat-
racı lazımgelen yalnız ihracat- çının iktısat vekaletince tecziye 
çı veya fizüm ticaretiyle iştigal edileceği bir kanunla tayin 
eden dahili tüccarlar değil, ay- edilirse lzmirde kontrol yapıl-
ni zamanda müstahsillerdir. masına kat'iyyen lüzum kalmaz. 
Eğer kongre Ankarada yapı· Yapılacak sevl<iyatın kontrole 
lac&k olursa işlerini bırakama- tfibi tutulması da, bilhassa mev· 
mak babanesile pek çok ar· simde bence imkansızdır. Ve 
kadaşların iştiraki imkanı elde işi tehirden başka hiçbir fayda 
edilemez ve bu kongreye gi· temin etme7. Çünkü hepimizin 
debilecek birkaç kişiye inhisar bildiği veçbile mevsim esnasın-

da sevkiyat yalnız gündüz ya-
eder. Halbuki kongre burada pılmaz, gece dahi tahmilit ya-
yapılır ve bu işle mütevaggil pılır. 

müdüraoımız lzmire kadar ge- Bu şerait dahilinde kontro-
lirlerse bütUn alakadarları iş· lün ne dereceye kadar kabil 
tirak ettirebilecek büyük ve olduğunun tayinini size terke-
faideli bir kongrenin akti im- diyorum. 
kanı hasıl olur. A. Oktay 
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Hardl : "Gangesterlerln eUne dU,mu, olsaydım, 

bu kad~r UzUlmlyecektlm, diyordu •• 

Hakkı Sabri birkaç defa : 
- Hardi .. Hardi .. Diye ses

lendi .. 
Karyoladaki adam sanki öl· 

müştü. Ufak bir hareket bile 
l{Östermiyordu. 
Odanın bir az karanlık ol· 

masma rağmen Hakkı Sabri 
bunu Hardiye benzetir gibi ol
du .. Falcat üzerinde hapisha
nenin hususi elbisesi olduğu 

için yine şüpheye düşmekten 
kendini alamıyordu. 

Birkaç defa ve bu sefer yük
sek bir sesle tekrar konuştu: 

- Hardi.. Hardi.. 

Mahkum yavaş yavaş karyo
lasından doğruldu ve m..ıhzun 
b;r tavırla başını pencereye çe
virdi. 

Ve sonra birdenbire yata
ğından fırlıyarak deli gibi pen
cereye koştu: 

- Oh, diyordu. Tam zama
nında imdadıma yetiştiniz •• 
Yoksa kahrımdan, ya aklımı 
oynatacaktım, yahut ta artık 

beni ölmüş bulacaktınız. Fak at 
içinizde Robert yok.. O nere
de? Niçin gelmedi. Yoksa .. 

Üçü de büyük bir şaşkınlığa 
düştüler. Azılı bir bavdut ya-

TENi ASIR 

Amerikadaki 
tuğyan feıaketi 
çok büyüktür 

-Baştaratı hmncı salıi/ede...

bin kişinin hemen nakledilme
lerini emretmi§tir. Bu ~abanın 
tulü takriben 2000 kilometre· 
dir. Harbi)•e na2m 35000 kam
yona vaz'ıyet etmiş ve binler
ce insanı seferber haline ge
tirmiştir. Missisipinin aşağı 

mıntakası tarihin kaydetmemiş 
olduğu en müthiş bir feyezan 
tehlükesine maruz bulunmak
tadır. 

Nevyork, 28 (A.A) - Feye
zanlar git gide daha feci bir 
şekil almaktadır. 261 kişi öl
müştür. Bundan başka 250 kişi 
de Louisville hastaneleriode 
ölmüştür. Louisvillede birçok 
kimselerin hüviyetleri tayin 
edilmeden gömülmesine mec· 
buriyet hbıl olmuştur. Bundan 
salgın hastalık :uhuru endişe
s nin nekadar büyük olduğu 
tahmin olunabilir. Yüzbin kişiye 
yakın kimse melcesiz kalmış
tır. 500 milyon dolar hasar 
vardır. 

/ Ufak bir işaret üzerine Ca
rio' dan New Orleansa kadar 
Missisipi sahillerinin boşaltıl
ması için icap eden bütün ted
birler alınmıştır. Ohio'oun su
ları yavaş yavaş inmektedir. 
Bu mıntakada soğuk ve salgın 
hastalık teblükeleri bakidir. 

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

Bulgaristan 
Yugoslavya paktı 

Baştaratı biıinci sahifede 

tantı konseyinin 15 Şubat içti
maında hiç şüphesiz bu mes
ele fikir teatilerinin mevzuu 
olacak ve Yugoılavya mümes
sili ile üç devlet mümessillerine 
Bulgar -Yugoslav paktıoın Bal
kan paktı kadrosunda normal 
bir şekil alması için elzem olan 
teminatı verecektir." 

Atina, 28 (Hususi) - "Elef
tron Vima" gazetesi Belgrad
dan istihbar ediyor: Dahiliye 
nazırı Kroşeçin kendi gazetesi 
olan "SJovenç" gazetesi geçen 
gün Yugoslavya ve Bulga-
ristan arasında aktedilen 
ebedi dostluk muahedesi 
dolay1siyle iki komşu devlet 
arasında bir gümrük birliği 

kurulmasının müstacel bir ih
tiyaç olduğunu yazmaktadır. 

Ayni zamanda Sofyadan bildiril
diğine göre Bulgar nazırlarının 
resmi organı olan "Ticaret ga
zetesi" uzun bir makalesinde 
Bulgar ticaret aleminin ne se· 
heple derhal bir Bulgar - Yu• 
goslav gümrük birliğinin ku· 
rulmasına taraftar olduğu· 
nu izah etmektedir. Eski 
liulgar başvekili Burofun da 
bu mevzu nzerinde neşrettiği 

kalandı, diye ortahğı velveleye 
verdikleri adam Hardi idi. Bu 
nasıl olmuştu. Hardiyi burada 
niçin hapsetmişlerdi?. 

Kendilerini tutamıyarak kah· 
kabalarla güJmeğe başladılar. 

Hakkı Sabri, biraz takılmak 
istedi : 

- Ne o dostum, biz seni 
doğru dürüst bir adam bilir• 
dik. Yoksa hakikaten böyle 
çapraşık işlerle bir" alakan fa· 
lan mı var? 

Bu sözler üzerine, zaten bü
yük bir asabiyet ve buhran 
içinde bulunan zavallı Hardi, 
bilsbütün kendini kaybederek 
bağırmağa başladı : 

- Y abu, bu adamlara bir 
türlü laf anlatamadık. Şimdi bir 
de sizinle mi uğraşacağız .. Bir 
haydut lakırdısı tutturmuşsunuz 
gidiyor. Kırk yıllık namuslu 
adamı, bu yaştan sonra, çığı· 

rından mı çıkarmak istiyorsu· 
nuz yoksa .• 

Madamki siz de ayni kanaati 
beslivorsunuz, hiç 2'elmeseydi,:-

Belçikada kabine buhranı var 

Başvekil muavini 
kabineden istifa etti 

istifanın sebebi ispanya işlerinde 
takip edilen siyasetmiş ..• 

Belçika faşist/eli reisi Degrel 
Brüksel 28 (Ô.R) - istifa Umumi konsey müzakerele-

eden Vandervelde yerine sıh- rinin gürültülü o1ması beklene-
hat bakanlığını kabul etmesi bilir. Buna partinin birçok fail 
için sosyalist "PeupJe,, gazetesi azası iştirak edeceğinden ve 
direktörü istimzaç edilmiştir. bunların arasında Vandervelde 
Mumaileyh parti teşekkülleriyle büyük bir nüfuz sahibi olaca· 
görüştükten ıtonra cevabını ğından müzakere havası aynı 
verecektir. olmıyacaktır. Bununla beraber 

Brüksel 28 ( Ö.R ) - Sos- · ~ h f•td b h b . . . sıyası ma a ı e u ranm u-
yalıst partisi Jıderı ve Başvekil .. .. 't b' k"ld h il d" . . ld ,. 

1 
• gun musaı ır şe ı e a e ı· 

muavını Vanderve e ın nabı- l b.l • · · t 'b dı 
• • • • • A e ı ecegı ın ı aı var r. 

neden ıstıfasıle çıkan ıhtilaf B .. k l 28 Ô R) _ B ) . _ 
h Jl d·ı · ~: s l" t . . ru se • ( . e çı a e ı mışur. osya ıs partisı . .. . . •. 

A ı· · b- t 1 ka sıyası buhranının genışlıgı 
umumı mec ısı urosu op ana- . d' . . • . V 

k V d ld ,. hh şım ı tabdıd edılmıştir. an-
ra an erve e ın sı at ne· 
zaretinden istifasına ruhsat ver· derveld'in istifası diğer beş 
meğe karar vermiş, parti rei· sosyalist nazırın kabineden 
sine tam emniyetini ve bükü- çekilmesine sebep olmıyacak 
mette yaptığı hizmetten dolayı ve Vanderveldin yerine diğer 
bu minnettarlığını tekrarlamış· bir sosyalist tayin edilecektir. 
tır. Büro, Vandervelde'in de BelÇika işçi partisinde çok 
yapbğı beyanata uygun olarak, otoritesi olan " Peuple " gaze-
ittifakla şu kanaati belirtmiştir lesi direktörü bu teklifi kabul 
ki Sosyalist partisinin liükümete etmemiştir. ikinci derecede 
iştirakini lüzumlu kılmış olan bir şahsiyetin tayini ise kabine 
sebepler tam kuvvetle devam için memnuniyet verici bir ne-
etmektedir. Parti umumi kon- tice olmıyacaktır. 
seyi bugün toplanarak ayni Başvekil Van Zeeland saat 
meseleyi tetkik edecektir. 14,30 da şu tebliği neşretmi;-

Partinin sol cenahından olan tir: 
Vandervelde hariciye nazın Vanderveld ile kabine ara-
Stak tarafından tatbik edilmek- sında fikir birliği hiçbir zaman 
te olan siyaseti tasvip etmiyor-
d 

mühim bir şekil almamış ve 
u. Bilhassa ispanya meselesin-

deki hareket hattına ve bir Bel- kabine kararlan, bilhassa harici 
çika diplomatının Madrid yakı- siyaset sahasında, ittifakla ve-
ninde katli dolayısivle Cumburi- rilmiştir. Fakat kararlara iştirak 
yet hükümetine karşı alınan şid- için sosyalist lideri vicdani ka-
detli vaziyete kat'i olarak iti· naatlerini tazyıka mecbur kalı-
raz etmekte idi. yordu. Aylardanberi bu vazi· 

...... .................................... yeti bana bildirerek istifasını 
bir makale ile aynı görOşü emrime bıraktığını bildirdi: 
müdafaa ettiği kaydedilmekte· 
dir. Buradaki salahiyettar ma- Nihayet bu istifa krala arze-

h f dilmekle beraber kabinenin 
a ilde sanıldığına göre, güm· 

rük birliğinin tahakkuku için milli birlik siyasetini değiştir· 
iki hükümet arasında çok ya- miyecektir. Vandervelde bunun 

kında müzakerat başlıyacak 
ve böylece iki milletin ebedi 
dosHuğu esası tatbik mevkiine 
konulmuş olacaktır. 

niz daha iyi.. Hem soruyorum J 
size, Robert nerede.. Roberte 
ne oldu?. 

Zavallmın ne kadar büyük 
bir ıstırap içinde olduğunu an
layınca, derhal ciddi birer ta
vır takındılar. Hakkı konuştu: 

- Şaka söylemiştik, a canım. 
Bu kadar sinirlenme.. Robert 
için hiç merak edilecek birşey 
yok. Şimdi onun sırası değil •• 
Evveli senin buradan yakayı 
sıyırman lazım., Ondan sonra 
yapı!acak mühim işlerimiz var .• 
Likin sen buraya nasıl düştün 
Allah aş kına?. Herhalde bunda 
bir yanlışlık o!acak.. Hadi
seyi anlatta bir an evvel seni 
kurtarmağa çalışalım .. 

Hardi biraz yatışır gibi ol
du ve anJatmağa başladı: 

- O gece siz Sevgili Düş
manın randevüsüne gittikten 
sonra, nasıl oldu bilmem, Sev· 
gili Düşmanın kullandığı gidi 
kapıyı arayıp bulmak akllma 
geldi.. Bu işi yapmak doğru 
değildi ya.. Şeytana uyduk bir 

zaruretini bizzat bildirmittir. 
Kabineden bu şekilde ayrıl

makla küçülmemekte, b:likis 
daha ziyade büyümektedir.,, 

kere.. Başımıza gelecek taksi
rat varmış.. Zaten Sevgili Düş
manın sözünü tutmıyanın hali 
budur .• Neyse, lafı uzatmıya

lım .• Araya araya aalonun orta 
yerinde bu gizli kapıyı bulmak 
kabil oldu. Merakla aşağı indim. 
Maksadım fazla ileri gitmiyerek 
geri dönmekti, fakat yavaş 

yavaş içimi saran görmek ve 
öğrenmek arzusunu yenemiye
rek ilerlemeğe başladım ... Ô· 
nüme karanlık ve uzun bir yer 
altı tüneli çıkmışb .• Yarım saat
ten fazla yürüdüm. Nihayet 
yolun ucu geniş bir odada so
na eriyordu .. 
Köşede bir merdiven gözü

me ilişti.. Kendi kendime, bu
radan çıkacak olursam, şimdiye 
kadar gi%1i kalmış birçok sır
lar çözülmüş olacak, dedim ve 
dediğimi yaptım.. Keşke de
mez, yapmaz olsaydım .. Karan
lık bir yere ayak basmış bulu
nuyordum .• 

Fakat daha bir adım bile 
atmadan, bir gürültüdür koptu 

29 K~ n"enusanl t 

ı~J 
Türkçe ile Ara~ 

Yazan : Eczacı Kemal af" 
Türkçe il;-Arapça asırl" 

elr.le, kolkola yürüdüler. ~ 
telaffuzda ne Araba ~ 
dürüst Türkçe s&yle .. 
mümkün oldu, ne de Türk•;. 
kadar tecvitler, id~amlar Al' 
çayı iyi telaffuz imkanınr '~ 
Şive hususunda Arap Ar~ 
ta, TUrk de Türklükte :-1111 

Türke Arabın mülabhalll .~ 
larile boğazda çatlıyan arr 
rıoı söyletebilir misiniz? ~ 

Bazı hafız ve hoca ağııl•~ 
bunlara peltenmeler oldu. ~ 
ama o etli (H) lar çatlak(~ 
lar yine ben Türküm de f'İ. 
Araplara da (P) harfını i6..,, 
mekte asırlar aciz kaldı-~ 
testo kelimesi Arabıo ı~ 
bulaşıyor. Para, paşa, ~ 
Arabın ağzında hila brod..,.. 
bosla, başa, baradır. rtJ... 

Türk peltek ( s )yi ı.oi/l. 
söyler. Fakat söyler .• 1 J 
ağzıoda hiçbir yabancı 

şivesi yadırgama bilmez. '-
Hataylılar Türk işlek IJ 

a-rap şivesiyle söyliyeoıeJ , 
Türk kültürü Türk diliyle 
taya kudret, neş'e, iın•~ 
bir kelime ile hayat verec ' 
Bu llç ıey heceleri çabulı 
zelten, aksanları be&liyeo 
tılsımd1r. Selim Hataylılar~ 

Göçmen ktiylerl J. 
Kazalarımııda inşa edil.~ 

göçmen köylerinin ye~J5 
tesbit etmek üzere faalirJ 
bulunan heyet Kemalp~ 
tetkiklerini biUrdikten fi_ 
Foçaya geçmiştir. OradaPı 1 
gama, Dikili ve Menemene ,1. 
çerek tetkiklerine devaıP. PJ 
cek, yeni köy inşa edıle" 
yerleri tespit eyliyecektir. 

Halkevlnde törell 
Hatay Türklerinin kurtd 

münasebetiyle yarm saat ' 
mide Halkevinde üyelerin 
rakiyle danslı bir tören Y' 
caktır, ~ 

Teşekkür 
Henftz on liç yaşını İ~ 

etmeden kısa bir hast 'iJ 
müteakip vefat eden Dell f 
Lisesinin birinci sınıfırııO' 
tubesinde kayıtlı ya•;,, 
Beraetin ölümü dolayı~ 
bize tel ve mektupla 
yette bulunan saygı d . 
dostlanmıza ve o güo 
cenaze alayına iştirak et 
olan muhterem Denizli 
kına ayrı ayn arzı teşelı1' 
teesssürümüz mani oldu 
dan bu buııustaki duyduğ 
minoet ve şükran hisle 
kıymetli gazetenizin t• 
sutunu yalvarırım. 

Babası 

Denizli Emniyet 

Memuru Şükr:....:ÜZzr{Q'(#.~ 
7~27.A 

·-~ ve yüzlerini göremedii1~ 
kaç kişi etrafımı sarıp: '' ~ 
dama yakarız!" diye bağır~ 
Bunları haydut sanarak d 1'._ 
rovelverime sarılmak istet '1 
lakin bu sırada başıma s"',ıl. 
cisim vuruldu. Düşüp ba'f ~ 
şım.. Gözlerimi açtığııı> ~~ 
kendimi burada buldutJJ•• ~ 
kendime, gangesterfer ;J_ 
yakalıyarak buraya h11~1~ 
arbk ölUmü bekletJJek 'fi 
diyordum.. Meğer kara" _. r ,,,,~ 
karşıma çıkanlar po ıs dl 
Buna sevinmek lazıfll biıai/ 
mi ? Ah.. Ne gez~r 0~ 
lanet ediyorum .. Keşkı Ga ydı 
terlerin eline düşmüş 015

' itJI 
r daha iyi idi .. Hiç ot.wa~~,ııt j 

bu kadar ağır bu ıt ş' 
anp içinde buluntJJaı~'·j;f 1 
bu adamlara bir türlu ... fi 

·ıer••" ~ 
)atamıyorum .. Gazetecı 1c'• 
toğrafcıların ardı arka•• 
miyor.. Burada ga~ete;çi' 
görmediğimden benuo 

1 
yaıd.klannı bilmiyor~:,:. 

- IJıJl"6",-
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Sancak zaferini tes'it edeceğiz 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

• 

Sancak hakkında alınan netice bizim için zaferdir 
Fransızlar: Ankarayı güçlükle tatmin ettik. Eğer Türkiye ile anlaşmasaydık 
Faşistler büyük bir dost daha kaybettiğimizi ilin edeceklerdi, diyorlar .. 

- 8aşta1a/ı / inci say/ada -
ten bağla olduğu doatluklan 
rencide etmeksizin milii mese
lenin haUini Cemiyeti Akvam 
konıeyinde bir neticeye var-

leketimizin •JDİ asalı takibet• sinden bOtin Türkiye sevinç veç hariciye nazırı Sandler' e 
meai için teıvik we karar ifade içindedir. Siyasi zaferi- Sancak hakkında hazırladığı 
eden Jeaİ bir teminattır. Milb mizin parlak şekilde tea'idi için raporu okuması için ıöz ver-
davayı takibederken komflJI&• biyük hazırlıklar yapılıyor. mittir. Bu sırada gazeteciler ve 
nmızı ve eski doıtlanauzı in· Şel·:imizdeki HatayWar önü• stenograflar notlarını tutmağa 
citmekten azami derecede çe• mtizdeki Pazar güni bliyük baılaınıılardır. 
kiadik. Cumhuriyet bOkOmeti nümayişler yapacaklar, Hatayan Sandlerden ıonra ilk aöz 
yazifesini ifa esnuında mlna· dahili istiklalini temin eden Hariciye vekilimiz Dr. Arasa 
kaşa halinde bulunduğa muba· Atatürk'e, ismet lnönü'ne, T. verilmiıti. Dr. Aras geçen mü· 
taplarına itibarla bitap etmiı ve Rüttü Araı'a, bu davanın gö zakere safhalarına kısaca te-
elde edilen neticeyi balkın rüşüldüğfl müddetçe büyük mas ettikten sonra demiştir ki: 
ve milletler arasında serbest alakasanı gösteren kamulaya - Sancak meselesi bize çok 
münakaşasınan mes'ut eseri şük~ao duygularını bildil'ecek· kıymetli dostlar kazandırmıştır. 
sayarak muvaffakıyet hissini Jerdır. Bu tezahüratı müteakip Bunların başmda lsveç hariciye 
umumi ve müşterek tutmuştur. Sarayburnu ~~rkındaki ATA- nazırı, az;z dostum ve meslek· 

Medeni milletler arasında iyi TÜRK heykeh ıle Taksim cum- taşım M. Sandler geliyor. Muh-
. ek ı"dealinin yorulmaz huri yet abidecıine Hataylıların terem raportörün kıymettar yar-

geçınm ·· k "f d d 1 b · pişvası olan Yüce Şefimizin şu ranını ı a e e en çelenkler dımlariy e u mesut netıccye var-
ida e ve siyasetiyle Türk mil- konacaktır. Hataylılar Beyazıt dık. Onun şahsi otorites'nden 
lef nin medeni ilemde itibarı meydanında toplanacaklardır. ge1en toplanblar için de lütüf· 
daima yükseleceğine ve Türk lstanbul 28 (Yeni Asır) - kir yardımlar beklediğimizi 

laımanın teferruata ait birçok 
noktalan vardır ki bunlar Şu
bat ayı içinde Cenevrede ga
rüşülecektir. 

Cenevre 28 (Ô.R)- Türkiye 
Hariciye veki!eti genel sekre· 
teri Numan Menemencioğlu ve 
biiyilk elçi Hasan Riza bu ak
şam lstanbu) yoliyle Ankaraya 
dan6yorlar. 

lngiliz hariciye nazırı Eden 
de bu sabah Londraya dön
müştür. 

GAZETELERE GÖRE 
Parıs, 28 ( Ö.R) - Fransız 

gazetelerinin yürüttükleri mü
talaalara göre, Milletler Cemi· 
yeti konseyinin şu son devresi 
Milletler Cemiyeti taribınde 
kaydedilen toplantıların en fay-
dalısı ve en mllessiri o'nıu tur. 

~ ·w--n1111_.-.-··~~,_.. ..• ...,.,~~•-•-

lngüız lıariciye naz1'ı Eden 
clırmak hususunda g61terdiği 
yüksek kiyaset, dürendişlik ve 
Tekardan dolayı Türkiye Cum
huriyeti hiikümetini ben de ıu
reti mahausada tebrik ederim. 

Bu tebrikimi teıekkllrlerimi 
de illve ederek biittm icra Ye• 
killerine ye büyiik erklnı har
biye reisi arkadaılanmıza teb· 
Jiğ buyurmamzı rica ederim. 

K. AlatUrk 
Ankara, 27 (A.A) - Baı· 

ıekil ı.met lnanll Reisicumhur 
Uatlrke cevaben ıu telgrafı 

çekmiflerdir: 
Atatllrklln Yüce Huzdruna: 
Ynkıek iltifabnızı icra vekil

lerine ve aaym Mareple tebliğ 
ettim. Hepimizin minnet ve 
ıükranlanmızı ıunanm. 

Hatay dava11nda hllkümetin 
takibettiği uıul ve hareket yük
sek ıefimizin ilham ve telkini 
eseridir. Cemiyeti Akvamın 
kuvvetlenmesine hizmet et
mek bizim kanaat mahau• 
lii olan ıiyuetimizdir. Bu si• 
yaseti takdir buyurmanız mem• 

lskend~ı ulldan 
siyasetinin beynelmilel Alemin 
en sağlam sulh temeUerinden 
biri olduğu gittikçe daha iyi 
anlaplacağına itimadımız var
dır. Derin Ye easiJa tazimatla· 
nmaı.ı kabal buyurunuz BOyBk 
Atattırk. 

ı. lnllnO 
Ankara, 28 (Yeni Asır mu· 

habirinden) - DOn gece baı-
vekil ismet lnönüniln evinde 
toplanan vekiller heydinde 
Cenevreden gelen anlaıma 
metni tetkik edildi. Baıvekil 
Sancak itillh hakkında ayr1ca 
izahat yerecektir. ltillf muci· 
bince, TIUkiye • F ranaa iJe 
Suriye aruında aktedilecek 
yeni muahedenin pek yakında 
Ankarada imza edileceği bil· 
diriliyor. Hatayın ana yasa• 
sım hazırhyacak olan heyette 
Tllrkiye namına hariciye veki
leti genel sekreteri Numan 
Menemencioğlu bulunacakbr. 

ZAFER ŞENLiKLERi 
lstanbul, 28 (Yeni Asu mu· 

habirinden) - Milli davamızın 
muvaffakıyet ile neticelenme-

Yazan : Tok Dil Tefrika No: •e 

- Allah AIJahl Aç kaldık 1 
Ekmek verin, haykmşlannı be· 
lirtmif)erdir.. Ban!ar okutulup 
terbiye edildikten sonra, kiraiıi 
Yeniçeri oc:atına alıaacak, ki· 
misi de saraya takdim edilecek 
toplama gençlerdi. 

Hepsi birden ayağa kalkıp, 
ne bekçi, ne sillhb Yeniçeri 
tamyarak kapılara hOcum et· 
tiler .. Bekçileri bağlayıp, ailib· 
lanm alarak gtın ylbll göraü
yen bu zavallı delikaahlar ı.
tanbaJua içine clalcWar : 

- Oohbl Hava aldık bel 
Diyen ba kafile •İpabilerin 

de ayaklaachğinı 6ğrenince, di
t• acemi oflanlanma top
ladıp ,.,..,. kOfQp, bağınp. 

onlan da ayaklanmağa sevket
tiler. lıteclilderi dOkklnlardan 
ellerine geçirdiklerini yağma 

ettiler, fınnlara hücumla, fınn
ların ekmeklerini bof8ltblar, 
lstanbu!un içi Adeta timarbane 
kaçkınları ile dolmutta. Kim1e 
bu genç ve tuvana delikanlı

lara karıı gelmeği dllıllnme
miıti. Acemi oğlanlar nihayet 
hanlara hilcum ettiler. 

- Heyy 1 Bize acemi oğlan
lan derler, boıaltm banmw 1 
Diye raıtlaclıklan hanlan bo
pltauflar, misafirlerin yatak
lannı uptetmiılerdi. 

btanbal bir hayhay, &ar çat, 
pat 1 içinde calkanıyor, halk 
korkuyor, emaflar dllkkhlan-

bü ıDrünüş 

Hatay zaferi, memleketin bu 
tarafında büyük bir sevinç 
uyandırdığı gibi Ermeni vatan· 
c:lqlarumz arumcla da samimi 
teaahlrlere yeaiJe olmafbu'. 

Ciamant mec:Jiai diba yapbfı 
toplantıda ATA TORK'e, J.met 
lnanlae, T. Rtiıttı Arasa, Ka
mutay baıkanhğına tebrik tel
graftan çekerek Türk ermeni
lerin Cumhuriyete ve BüyOk 
Öndere sadakatlerini teyit et
miılerdir. 

Patrik Maronyan da tebrik 
telgraftan gi>ndermiıtir. Ayni 
zamanda dün akf8m bGyOk er
meni kilisalannda AtatnrkOn, 
lımet ln6n6nün ve diju bil· 
yüklerimizin afiyetJeri için dua· 
lar edilmiıtir. 

SON CELSE 
IıtanbuJ, 28 (Yeni A11r ) -

Konseyin son celsesi hakkında 
Cenevreden gelen t fsillt ı•
yanı dıkk1tttir. Hatayhlann bak· 
kını tasdik eden konsey celıe· 
sinde dünyanın her yerinden 
gelen yüzlerce gazeteci hazır 
bulunmuştur. Konsey reiti, lı· 

na kapabyorlardı. 
Saray kendi havasında idi. 
Sadrizam Sofu Mehmet paıa 

bu isyana karfl Yeniçerilerden 
silahlı müfrezeler gönderdi. 
Yeniçeriler biraz fazla zayiat 
verince silihlannı buakarak 
odalarına geri döndüler .•• 

. . . 
Ertesi günü Sipahilerin ayak 

dired\klerini anlayan bütiln 
Acemiler, bölük bölük: 

- Gönüllüyüz ••• 
- GlSniUlüyüz 1 Siz bizi ka· 

bul edin. 
- Yeniçerileri mahvedelim. 
- Bizi aç bırakanları yok 

edelim. 
- Veziri indirelim. 
- MiiftiinOn bat1nı keselim. 

Diye haykırıyorlardı. . . . 
Bıyıkh Mahmut lıtanbula 

yaklaflllıf ve haber ıalmaşb. 
- SakJD. OğJaolar Giri· 

de gide1:Uıdlemeainler, Sofuya 
uyayım demesinler, ben gelip 
Aıtaaede yeniçerilerin kazanını 

söylemeğe müsaraat ederim. 
Milzakerelerimiz arasında lngi
liz hariciye nazırı Eden'in şah· 
11ada buJdujumuz mlleuir yar• 
d11D1 bilbaua kaydetmek iate• 
rim,,. 

Romanya hariciye nazın An
tenesko Balkan antanh ve Kü
çOk antant bOkOmetleri namına 
Fransız ve Tlirk hariciye nazır
lanm hali•ane tebrik etmiştir. 
Anteoesko Sancak konu

1
ma· 

lan esna1ında çıkardan şlip· 
beli haberlere işaret ederek: 

- Türkiye ve Fransa, ko
nuşmalarında dostluk havasını 
bir dakika için bile iblAJ etme
ği hatırlarından geçirmemiıler· 
dir, demittir. 

lngiJiz hariciye na1111 Eden 
Sancak meselesinin haJliyle 
akvam cemiyeti nlifuz ve tesi· 
rınin bütün ~ümuliyle bir defa 
daha anlaııldığını söylemiş ve: 

- Türkiye hariciye nazırı 
Dr. RlitUl Arası ve Türkiye 
Cumhuriyeti hOlcümetini hali· 
aane tebrik ederim, demiıtir. 

Konseyin tasdik edilen an• 

başlarına geçirir, Sofunun Hrı· 
ğını boynuna dolanm, bekle
ıinler. 

Bıyıklı Mahmudun bu kuv• 
vetli haberi geldiiinden birgün 
aonra kendisi de çıka gclmiıti. 
Afay vali ile onu karıaladılar. 

Bıyıklı Mahmul lıtanbulun Sul
tanahmet camii yanındaki bir 
evde yerleıti. 

Acemi oğlanlanndan saraya, 
ocağa llyık olanlan senenin 
muayyen zamanlarında bit def
tere yazılarak seçilir, ve bun· 
lara Celp dirlerdi. 

Yeniçeri ağalarının işi olan 
bu seçime, acemi oğlanlarının 
ve bunlardan gayri layık olan 
sipahilerin; hepsinin birden ayak 
debremesire suya dnımlif, is· 
yan kabarmıştı. 

Bıyıkla Mahmut Sultanah· 
mede kadar inine~ her taraftan 
kopan kıyametin : 

- isteriz. 
F eryatJariyle coşan isyancı

ları. Galatadan, OıkOdardan. 

Oncvıedetı glizet bu gö11111üş 
Fransız gazeteleri makalele· 
rinde bu kanaati belirtirken 
Milletler Cemiyetinin ne şart

.larla faydalı bir rol oyınyabi· 
lecefini ~6ıteriyor'ar. 

"Pelit Pariıien" ıunlar1 ya
zıyor: Şlimulll mahdut olan 
ve hiçbir zaman feci bir şekil 
almuan bir ihtilafta (Sancak 
meselesinde) Cenevre müesse
sesinin yeni bir hayat kudreti 
gösterdiği inklr edilemez. Ge
rek Sancak meselesinde, ge
rekse Dantzig daVR11nda mil
zakereler iyi hazırlanmış ve 
takdire değer bir süratle yft
r&tnlmftıtOr. Delegeler arH11nda 
huıusl g6rllımelerde bir anlat
ma hu911Jonden evvel mahallin-
de aleni mUnakaf8dan sak1n
makla, delegelerin bütün A:ıa· 
lar ve dinleyiciler önilnde 
memleketlerinin nufüz ve şöb
retini mlldafaaya mecburiyet 
hiaaettikJeri zaman baıgösteren 
çarpılJllaların öuline geçmek 
mUmkiin olmuştur. Eski diplo· 
masinin giıli metotJarım Millet-
ler Cemiyetinin kollektif gay-

ve semt semt lıtanbulun köşe, 
bı cağından Sultanabmet mey
d ınına doldular. 

Birbirlerine karışan naralar
daıa ne olduju belirsiz haykı· 
rıp1alar afakı tuttu. 

Bu ııra bıyıklı Mahmut atı· 
nan Ostllnde çıka geldi, etrafını 
aaran sipahilerin, acemi oğlan
larının ortasında kılancını çe· 
kerek: 

- Suıua brel 
Sesler kesildi: 
- Can kalajlyle dinleyin 

beni! Bundan keri hepinizin 
adı zorbadır, farkında mısınız? 
Hepiniz zorba, ben de zorba 
başıy1111. 

Elbette ki bizim ıu cemaa
tin haberi kubbenin altında 
bizde adamız diyen bir sOrtl 
kavulclulara ulaımışhr, yeniçe
rilere ulaımııtır, amma yeniçe· 
riler toplama tayfadan ne ol
duklannı haktelli bilen bir 
kuru kalabalıktır. 

Elini g8jsDne vurdu. 
- Bana bakın! Damarımda 

ret prensibiyle telif etmek iyi 
bir netice vermiı ve bu gibi 
meselelerde habrlamak ve llze· 
rinde düıünmek liumgelen bir 
misal teıkiJ etmiıtir. Bu umumi 
memnuniyet hissi Romanya ha· 
riciye nazırı Anteneskoya Tür• 
kiye ve Fransa hariciye nazır
ları Aras ve Delbosu hararetle 
tebrik imkanını vermiıtir. 
Antcneslıo bu iki hariciye na• 
zırını sulhun bllyük koruyucu
lara diye selamlamış ve 
yüksek anlayışlarını takdir erle 
karşılamıştır. 

'
10euvre"Genevieve Tabwusiı 

gazetesinde şu izahatı veriyor: 
Delegeler arasında Milletler 
cemiyeti konseyinin bu devre
sinde yapılan bütün bu muba
verelerden çıkan umum intiba 

şudur ki dünyanın vaziyeti 
belki Be ıımıldığı kadar kötn 
değildir. Gerek ispanya itinde, 
gerek diğer davalarda bir anlat
ma mümklln g6rl\nmekteair. 
Dikkatle kaydedilmeie değer 
bir çok emmareler vardır. Mem
leketlerin beynelmilel bir bar
ba sllrliklenmeleri timdi &ni
ne geçilmez bir hldise ıa

nalmıyor. Fakat b6yle bir 
harp daima milmkündtır. 
Devletler, bilhassa kendilerini 
doğrudan doğruya alikadar et
miyen her ihtillftan sakınma· 
ğa gayret gösteriyorlar. Bu 
bakımdan, Bulgarların Yugoa
lavlarla bir pakt yapmak ha· 
ausunda g6sterdikleri kaygı he
men her memleketin g;zli bia· 
ı,rini g6ıteren bir bidiaeclir. 
Ayni hisle Romanya, Bulgar
ların muhtemel iddialanna karp 
kendini teminat altına almak 
için, Bulgarlarla bir pakt akti· 
ne miltemayil görünmektedir. 

" Populaire " gazetesi mec
- Lül/tn r-evuuıiz -

benim halis, muhlis Tiirk kanı 
kaynıyor, bize sipahi derler, 
onlar gibi dizme adamlar de· 
ğiliz, soyumuz, sopumuz belli •• 
Böyle olduktan keri, ne deme
ye yeniçerileri baı ıedire abp, 
bizi kapı dibine atarlar! 

Bir velYele daha koptu, hı· 
yıklı Mahmut yine kıbnç kal· 
dınp: 

- Saaua br~I Lafım bitmeclL 
Onlar bizlerin haklanm yutu
yorlar. sarayı ellerine aldılar, 
yedi yaıındaki ıultanın iradesi 
onların ellerinde, bizi, fırıat 
bulup eıkiden onlara kahlma· 
dığımızdan 8t0rtl aç bırakmak 
istiyorlar, ayle değil mi? 

Hocanın biriıi elini g&ğıllne 
göttlrllp : 

- Baka atal dedi. Onlana 
ul6feleri hazırlanmak kayga
ıunda idi, timdi hazırlanmııtır. 
Yeter ki ıen leıkeri teılrin 
eyle! Her birisine istihkakı olan 
ulüf e keseler derununda te.W. 
edilecektir. 

- S°"~' Var -



Hain ............ ..,... nlAA 
ediyor : Delhoa llilletler ce
miyetinin ihtillfh m...Wer lze
rindeki hayırh tesirlerini mem
nuniyetle kaydetmiş ve lngiliz 
hariciye nazın Eden'le Türkiye 
Hariciye nuırı Te•fik Rqtü 
Araaa hBrmet Ye takdirlerini 
bildirdikte.n ıonra yapılan mü
ıakerelerden yalnız Fransa ve 
Tlrkiye arasındaki dostluğun 
deiif, a,.U zamanda ıulhun da 
uğlamlan1D11 olarak çıktığını ve 
ıarki Akdenizde vaziyetin İl• 
tikrar kesbettiğini kaydeylemit
tir. Fransa hariciye ı.azırı San
cak hakkındaki anlaımanın 
ıenç Suriye devletine temin 
ettiti memnuniyet verici neti· 
celerden babaetmif ve Millet• 
ler cemiyetini metbeyliyerek 
demiftir ki : 

- Elde edilen neticelerin 
Cenenede ve Cenevre uye
Iİade mlmklbl olclata .... ı 
iaklr edilebilir ? Milletler Ce
miJeti beJDelmilel ihtil&flarm 
laaUi için en mluit bir merkez 
olclapau ve a iyi metotlar 
tada ettijiai .. pat etmiftİr. 
Zira dipomui yolayle doğra· 
daa doiraya halline imkln gö· 
rllemiyen ihtillflar burada ne• 
ticeleadirilmiıtir. Milletler Ce
mİJ"ttine derin bir amette baih 
olu Fraua b11Du m&..lıede 
.... kle bir hh da1ar. 

Paril, 28 (A.A) - Anadolu 
AJe- lıa...S muhabiri bil-
6i1or: 

Gazeteler aala1111aJ1 memnu
.U,etle brphyor. M. Eden ve 
SucUeria prdımiyle M. Delbo
nq •naffakıyetini ne iatiklil 
Ye ~ Sancak, Sa· 
riyeye tlbl halawaaa sr&mr6k, 
para aynca 5-riyeaia haclatlan, 
-r.kiye Franu garantili diye 
...... eclİJOl'lar. Ko111e1 b
nrile Arapçama ikinci ruml 
tlil olacatmı U...ı ecliyorlar. 
Le J_., •· Delboa Tlrk· 
leıl ... taleple.._ wuge-
çirmeye ve Vienonan bidayet
te alclıiı ibtiyataııca vaıiyete 
rafmea zevahiri kartarmağa 
mavaffak olda. Fakat Türkçe• 
Dİll birinci reami dil olma11nı 
kabale mecbur kaldı. Bu An
kara hllk&metinin paha biçil
mez ~ir fikri ve maoe•I zafe· 
ıidir. Oç yıl aonra Suriye 
•llatakil olacak, lskenderunda 
bir Fraıwz komiseri bulunacak 
•e o zaman Sancak bugtıakn 
Damiğe benziyecektir. 

Ba bize yeni gaileler hazır· 
layor, demektir. 

Eluelalor, ihtiliftan fayda 
bekliyen bazı ecnebi devlet· 
leria entrikalan akim kaldı. 
Cemiyeti Akvam kadrosuna 
T•k • Franıız itilafı daha 
\ teDİf Akdeniz anlaıma'anna 
ı 1'ai cletiklir. itilafı Cemiyeti 
J. ıkvamıa mnaffaluyeti uyan 
Petit Pariliea diyor ki: 

Tlrk • Fransız cloatlafa im
lilaaadan biylk mikyaeta ui· 

lamlaprak çalmufbr. iki mem
leket arumcla henalıacla fay
dah tetrikl muaiye paif 
ufaklar açabyor. 

GÖRÜŞLER 
Paria, 28 (A.A) - Anadolu 

ajaD11mn hususi muhabiri bil· 
diriyor: 

Populair gazetesi Hatay uz
laşması hakkında diyor ki: 

Fransız - Tiirk itiliftna cid· 
den aevinilebilir.UyufUlmua idi 
faıiıt devletler f'ranaanın bir 
dost kaybettijini illa edecek, 
Cemiyeti Akvamın Aczine delil 
kazanacaklardı. itilafı Cenev
renin uzlaşbracı havasına, Eden· 
le Sandlere borçluyuz. Anlaı· 
mayı Suriyeye kabul ettir
mek çok g&ç olmayacaktır. 

Saniriz Huaıanite gazeteıi : 
Araplar anlaıpalıcbr ki Fraıwz 
mBzakerecileri Suriyenin par
çalaama11 tebltıkeıini 6nlemiı
lerdir. Ankaranın ıimdiden Su· 
riye laudutlannı tamma11 kabili 
ihmal kazançlardan depldir, 
demektedir. 

Pretina Ecbo de Paria de ıa 
mltallayı ylrltlyor: 

Muele CenevreDİD mla hu
kuk zihniyetiyle halledileme_!i. 
Anlaımak için Blum davayı 
hukak siperinden çıkararak 
TOrkiyenin ıulhseYer devletler 
grubunda yer almasında men• 
faattar Fn1111Z umumi po6ti
kuı pl&mna nakletmek akbae-
limini glaterdi. Neticeden ae
YİnmeHyiz, kmtuldak • 

Petit Journal İM TOrkJerle 
mllzakere kolay deiif. Daha ba 
aabab itillfın nya dllfmeıine 
az kalmıfb. Bereket dil itinde 
uyUfuldu. Mtlbim olan timdi 
Tlrk - Fran11z birlipi fiillet· 
tirmektir. 

Ciano • Arum y•km mDJl
kab Fransanın tavizlerine ta· 
maaıea bak verdiriyor. Ve ıle
teriyor ki koınmnaz Ankarada 
kazamlmlf olmaktan uzakhr. 
Montrodan beri Türkler garbi 
Avrupada Ruslarla anlaşmala-. 
rana karşılık bir kuvvet muva· 
zeneıi arıyorlar. Tllrkiyeye ve
rilen menfaatlH ittifakımızı 
kıymetlendirecek yeni devir-aç· 
malıdır demektedir. 

Paris, 28 ( Ô.R ) - Liberte 
gazetesi Sancak itilafı müna
ıe:betiyle Atatürk hakkında bir 
methiye teşkil eden makale· 
ıinde diyor ki: 

" Mesele daha başlangıçta 
dallandırılmaaına meydan ve
rilmeden •e muvafakatimizin 
zorla elimizden alınmasından 
evvel hal edilebilirdi. Mondros 
ve Sever muahedeainden ıonra 
btıytlk zaferler kazanarak TGr• 
kiyeyi kurtaran Atatnrk, ona 
Lozan, Montr6 zaferlerini verdi 
ve timdi de Sancak itilifı Tnr
kiye için teıkil ettiği zaferle 
bu tabloyu tamamladı. 
itiraf edelim lr.i Aakanda 

Hl881, A8K 
RO MANr 

-a-
lllAh dalrealne girerken kllçllll çoeuld......_ 

..... ,Ordum. Onlar gelln han ... bulduktan - ... 
d .... •aHare bir oyuncak aramı,orlerdı 

Netice ıu iri kmm, bu Hil
umettia Nihat bey .... talip .. 
Seni nerede ılrcllJM ılrmlf.. 
t..andan tahkik etmit-. Ôyle 
MviyormUf, 6yle 1eviyorm111 ki.. 

Bana aoraraan Seniha.. Htl· 
,..etüa bey 16zlmil dolclar
.._.. depl.. Sokakta polis me· 
•arlan kencliaiae dart b&klilm 
•llm durayorlar. Galiba fU 
mtldcleiamamilerin epice kredi· 
lieri Yar. Kravat bağla)'lfllla ve 
Wlbaua ppkumı blylk bir 
llatimamla çıkararak ıell. ve
ıifine bayddım doğrua.. Ne 
cli1orclam.. Ne cliy0rd-. Bizim 

damat beyin uçma lor bile 
dllpdlf.. Her halde yirm~ alb-
11nda veya yirmi ıekizinde 
vardır.,, 

Annem benim derhal itim 
edecejimi ve taaımadığım bi· 
ri1le evlemnetc iatemiyeceğimi 
amyor ve: 

- • Sıkılma Joam, fikrini 
m6yle.. lllemeuea İfİa ucunda 
ilim yok JL. Bir Mllddeiumu
ml parçuı için inamı feda 
edecek kadar ılrıWa bir 
... olmadıj'lmı bilinin.. lr
k•tia biai bir paraJL. Hele 
b-dm lrmma lltb• .W. • 

YENi A81R 

harikulide kudretli bir ukeri 
Iİma vardır. 

FRANSIZ RADYOLARI 
Pariı 28 (Ô.R) - Milletler 

cemiyeti konseyi tarafından 
Sancak hakkında kabul edilen 
karan Fransız devlet radyoları 
aşağıdaki tekilde hulasa ede
rek Tnrkiyenin haklı dava11ada 
kazandığa parlak muvaffakıyeti 
bir dereceye kadar gizlemeğe 
çalışıyorlar. 

Sancağa verilen dahili idare 
aerbeıtiıine rağmen Sariye bü-
kllmeti bllkDmraniyetinin eeas 
medl61leri olan harici ıiyaıet, 
gümıBk idaresi ve parayB ait 
kararlar balcknıda merci kal· 
maktadır. Suriye ens kanunu 
mGnakaşa h1rici kalmakla be· 
raber, Sancak ıtatnın ve San
caian kanunueaaaiai Tlrldye 
ve F ranıa ara11ncla bir aalar 
ma ile deiiJ, teşkil edilen hu• 
ıasl bir komitenin raporanu 
mlteakip konaey tarafmdan 
verilecek kararla tayin edile
cektir. 

SariyenİD merkesi hlklme
tile Sancak hlklmeti aralarm· 
dald itbirlijiain etkilini tayin 
bunamada aerbeat haralalm..-
lardır. Bu iıblrDfinha ıekli ge· 
rek idari, gerekte tetril uha· 
larda talrib edilecektir. San· 
cata verilen huael idarenin 
zımaa albnda olmua .. san
cak bOkllmetile Suriye h&kl• 
meti aruında ullhiyetlerin 
tevzii konıeyin kontroltı albnda 
olacak ve konuy ba kontroltl 
FraDllZ milliyetinde bir fev· 
kallcle komiler va11talile ifa 
edecektir. Bu fevkallde komi· 
ıer Sancak statllılnil aylan 
her tedbire kartı veto ulihi· 
yetini bliz bulunacak ve blyle 
bir veto halinde kon1ey bir 
karar verinceye kadar mesk6r 
tedbirlerin tatbiki talika afn-
yacakbr. Sancakta ıayn aıkerl 
bir hale ifrarı n Tllrk tica
retine Iakenderun limanından 
iıtifade ıçın verilen hak
lar iatikbalde her gtna ihti
llf ıebeplerbil lale-~ 
mllhiyetteclll' n lekeadenm 
limanı ile Şimalde Tlrkiye ve 
Cenupta Suriye arasanda iyi 
ekonomik milnasebetler teıisine 
imkin vererek bu limanın inki· 
ıafına hizmet edecektir. Niha-
yet Sariye ve T6rkiye arasın
daki hudutlann tamamiyetini 
zıman altına alacak olan bir 
Türkiye - Fransa - Suriye &ç 
taraflı anlaıması Suriyeyi em
niyetli bir mev1'ie sokacakbr. 

• Fransızca 
Hususi dar• almak 

lsUıenlera 
Fransızca tedri• uıulll çok 

mnkemmel ve tecriibeli bir 
zat hususi ders vermektedir. 
Çocuklarına mlltahassıs v• 
ciddi bir muallimden ders 
aldırmak iıtiyen babalann 
nazarıdikkatlerini celbederiz. 

Yeni Asır' da ( Y akup Ke .. 
nan ) adresine müracaat edil• 
melidir. 5-8 133) S-6 

Y anlıı anlaplmumdan Irk
tim, Ümit bey.. Anneciğim 
1anlat anlar korkuauyle gtllmi
ye bqladım ve: 

- Neden blyle ıayllyornn 
anne, dedim. Mtlddeiumamt u 
py mi? Herhalde knltlrll, 
yllkıek tahlilli bir kaan adamı 
olacak... Hem onlar bisim ma
kadderabmızı tayin eden lrim
..ı.,u,. ı.terlerıe bir çırpacla 
bir adamın mukadderatiyle oy• 
narlar. Ben bana razı olaca
jua me. .• 

SeYincimdea ( 1 ) rizllmden 
Y8f pldipai u•n aaf aaneci
jim parmaklanmn aciyle 11&· 
yqlarımı kuruladı. Şqırmıtb 
o... Bu aeticeJi, bahuuı bu 
kadar çabuk beldemediti pek 
belli idi. Dllt&nceli, dllıihıceli 
yammdaa ayrıldı. 

••• 
Nerrizli oda içinde yeiali bir 

J.aya umeie baılamııtı. Ümit 
timdi bitti dikkatini, bu gece 
Jarill llJaretçiabaia llzlerine ......... O..ka•-..-· 

lngiltere dört devlete birer nota gönderdi 

ispanyaya gönüllü sevkiyab işinde 
seri kararlar alınması istenmektedir 

Londra 28 (Ô.R) - lngiliz 
hariciye nezareti Paris, Lizbon, 
Bertin, Moskova ve Roma hn .. 
kümetlerine yeni bir nota gön· 
dermiıtir. Bu nota bu hllkll
metlerin 10 ıon kinun tarihli 
Inıiliz notasına verdikleri ce
vapların ahndığlnı bildirmekte
dir. Y1ırı reımi mahafilde ba 
yeni nota ıaylece hulasa edil
mektedir: 

lngiltere hOkilmeti ispanya• 
ya ganilli ve aakert müfreze· 
ler glnderilmeıinia men'i bak
kmda al&kadar devletler ara• 
11Dda bir •nlaıma hualtbadea 
dolayı memnunlupnu bildir· 
mekte ve bu makutla almacak 
tedbirleria tatbik taribiai tu-
pit makaadile ba hmaata alb 
hlklmet .,._.a luti edilen 
muhabentm Londra ademi mll
dahale komiteıine tebliğine biç 
bir taraftan muhalefet glıte
rilmeditini m&tahede etmek· 
tedir. 

Difv taraftan lngilterenin 
Berlin ve Roma ıefirleri aynca 
fUDU da bUclirmeje memur 
edilmlflerdir ki Alman ve ltal
yan cevaplamada kaydedilen 
ve llpaaya clabilt U..bma fİ•· 
diki halde İftirl~ etmit Lalu
nan ve Lpanyol tebaa11 olmı· 
yan bitin gln&lllllerin geri abn
ma11na matuf olan teklifi lngiJiz 
b&klmeti kaydetmiı balmımak
tadır. 

~ 1 

bir tarih teıpit etmesi lrilsP 
ıunda şimdi mutabık bulundu· 
bir emri vaki olarak kabal 
ediyor. Yani hbıl olmUf 
mutabakab tekrar mlnak 
bir vaziyete dilf6rmek için 
manya ve ltaly:a yeniden i 
razlarda bulunacak olurlana 
lngiltere buna laayret edecek 
ve danlacakbr. Yani Lonclı.,: 
Berlin ve Romanın son notala• 
nnda yaptıkları vaitlerden geri 
dlnmelerine imkln bırak
mak aaaiacledir. 

S - l..,Utere bpanyada 
fimclild halde meYcat ec-

Fransu luuidve nazui lvon Delbos nebi glnllltllerla ıeri PV 
Jtaly1111 /NOPfllllllda nazuı Al/ıerıl nlmuı hak._..lri Alman• 

ili bu tUada ltalyaa teklHW skhlade 
BerHn ve Rom•aıa ceap- tattatmm Wldlımüle •eae

lan Londraya varalı ancak iç leaia bitim ..fbalarmm Deride 
glln olduğa halele Jasiltne tetkik eddeceiW Yeba •heple 
tekrar faaliyete geçmiı ve mi· ha m ... ı.... iti llrtlncemecle 
zakerelerin ıllr'atle neticela- bırakmati MHP Yeftalle ola• 
muini iatediğini g6atermİftir. mıyacajmı kaycletlDİf bnluna-

2 - lnıiliz notuanda yeni yor. Hullu lnptere lspu1aya 
biç bir teklif olmamakla bera- glallll& HYkİyabaı meuipa 
ber .mlbim bir adım ablmıt almacak tedbirlerin ftkit ıe
buhmuyor. Zira lngiltere, ltalya çirmedea tatbilrW Weaaekte
ve Almanya da dahil oJdaia clir. Ba -k•tla Leadra koaai
balde bet devletin lapayaya teaiDia teapit edeceji tarihi 
glntllltl •• mlfreze ıevkiyabm BerliD Ye Roma da kabale 
ma için Londra komitesinin •ecbar kalacaldanlar. 

....................................................................................... 

Almanya Avusturyaya tayyare 
verecek •• malzemesi 

Franm mahafili ba notadan Viyana, 28 (A.A) - Bir pyiaya ,are Almanyanm Anatarya,. 
fU neticeleri pkanyörlar: tayyare malzemeai vermeai derpif eclilmeltteclir. Siyut mabafll 

1 - lnrDtere Franu He 
birlikte firiftiii bir tetebblltl Viyua ile Berlia anamda mtlnakit ldeariagde mllncleriç tahdidat 
neticeye iRi ~in •aldt kaybet- clolaJllİJle bu mal&emeniD pek o kadar mlhim ollDIJacajuu laeJ• 
•emiftir. etmeld..ur. ......................... _._ _ _.,_ ............ ~ .. ~ ..................... ~~·-·-·-................ ... 

•merlkada J•dl Halyan muhtellf •uçlarından dolafı ldam11 mahkOm olmuf• 
ıardır. Reamlmlz bu 1181,anların anaları ile karılarını vell Lehmanın 
1con•I• ininde ıere diz çlkmlt evllt ve kocalarının GIDmden alfl için 
yalvanrken llGslerlıor. 

de, llz6ne deYam etti: 
- Hani baza kızlar vardır, 

Omit bey.. Evlenmek için can 
atarlar. Her rutladıklan erkek· 
teD iıtikballeri için bir limit, 
birfeyler anularlar. Itte ben de 
o saman ba vaziyette idim. 
Ailem Ozerinde: Ole de evle· 
aeceğim, diyen kızlann tesirini 
btrakmıfhm. 

O zaman sizin en ufak bir 
haberinizi bile' alamıyordum. 
Bankadaki vazifenizin detiıti· 
jini aaylllyorlardı. Galiba Ay· 
clına nakletmiıtiniz. Nefıimle 
mtıcadele halindeydinı. Kendi 
kendime, hiçbir zaman aizi ara• 
mıyacağlmı, batta dGtOnmek 
bile istemiyeceğimi vaad etmif-
tim. Nefıe kartı yapılan bu gi
bi vaadlarda iradenin ne kadar 
afır ıartlar albnda ezildiiini 
takdir ederainiz. Ben öyle bly· 
le glrgOıllı bir kız da uyıla• 
mazdım. Amerikan kız kolle
jiade Anılo • Saiıon terbiyeli 
Iİlyle bir bahia tlzerinde beni 
kola,.~ 

miyecek kadar utlamclı. 
MGcldeiumuml Hllaamettin Ni· 

hat beyle ilk karıılaımam ol· 
dukça ca&ip aalanelerle doludur. 
Ozerinde 11k, koyu renk bir 
elbiıe vardı. Bilbaua o g&a 
için itinah riJhıditi pek belli 
idi. Caket IEoUanndan dqanya 
kadar çakan ıert kolU g&m
leğiyle daha ilk g&rllfOmde 
bende ma'ililderle dolu bir te• 
lir yapmııb. Annemin " Kır 
dOıt&,, dedi ti ak ıaçlar, kar• 
ıımdaki adamın otuz beıten 
aşağı olmadığlnı ortaya koyu
yordu. 

Cidden nazik bir adamdı. Ba· 
aa ilk llzll: 

- Sizinle meı'ut bir hayat 
kurma zevkiae kanpca
iamı ilmit ediyorum Seni-
ha hanım.. Öteden beri Iİzİ 
ıalrlr ve beyenirdim. Bil· 
haua neıenize gapta ede
rim. Benim gibi genç arzu
larmı vazife uğrunda kurban 
veren yathca bir inua için 
neı'eaia, biçilmez palıua varcbr. 

Bana ilk ..k vazifuindea, 
lwnPaclaa •• ..nden bahs
tidl'INmln... Cltiai Terk ... 

kan•un• 450 iac:i maddeliae 
uyan bir 111Çla hakkında iddia• 
namuam ıerdederken ....ı 
mlıktlDerle kar111qbp a.ı.• 
brkea birçok jeıtlerle beni tei• 
bire çahııyordu. Tirli dlflla• 
celer ve m&phemiyetler içinde 
bunalan genç bir kız kalbİDİll 
blyle bahillerdea ne kadar •· 
kılacaİ'Jnı takdir edemiyen sa
vaUa nifanlum 1evmek, hiç- dr 
tilıe takdir etmek için .eliaad .. 
gelen imkinlann hep.U.i kalla• 
nıyordum. 

Yine uzattım, değil mi Omlt 
bey •• 

Niklb gllnllmtln tlzeriaade 
bırakbia intibalar oldukça s_., 
gindlr. Beni evde toplaaan L~ 
alay tanıchk kadın bir b......, 
gibi ıa.Jed'der. Üzerime ~ 
bir elbile geçirdiler. O kaa-
uzandu ki, yerleri temisli~ 
ı&prlatlcller• yardim edebi• 
lirclim. Kollejde aiti+• ~ 
ıeain ve elde ettijim s&11Dllt .. 
tamamen zıdda olan bD .-
leie ..al Jab•••IJlt--=-
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Diller 
lllm llglsl ile bir a~la 

irca edilebilir mi? 

-25 -
Yazan: Avni Ulusay 

Sesleri veren harflerin züm· 
re•i vazife ve ferdi vasıf ve 
k·aynaklarını göstermiş, bunun 
için bir de ses cihazı mürte
semi çizmiştik. Görmüştük ki 
bütün bu sesler hayat ve hü· 
viyetlerinin ifadesine yaramak 
ü:ıere önce dört sınıfa bölün
mü_ştür: 

1 - Enfüs harfleri. 
2 - Tevettür " 
3 - Madde 
4 - Hareket 

" 
" Surasına dikkat edelim ki, 

enfüs ve tevettür dediğimiz va· 
kıt, yalnız beşer nefsi ve beser · 
iradesile olan hareketler anlaşıl-
mamalıdır.insanlar dış alE-mdeki 
umumi hayat içinde herhangi 
bir varlığın idraki ile ve ıuuru 
üzerinde meşgul olursa ona 
kendi nefsini iare eder. Onu 
istiare yolu ile mütalaa eyler. 

Bu bakımdan karşısında di
kilip duran bir kayayı idrak 
ve ifade etmek isteyince : 

A- Onun sabit bir şekil al
mış olduğunu .. 

B- Bu şekilde ~akuli ve 
evci bir hareket ile yükseliıin 
karar bulduğunu .• 

C- Kayada yükselmekle be
raber bir de yayılma bulundu
ğunu .. 

D- Bu yayılışın da mah-
dut ve sabit kaldığını .. 

Görüp anlıyarak, harici ale
min bir parçası olan bu şe· 
killi maddeyi sesle ifade 
için madde harflerinin - sabit 
te,ekktıln ibliğ eden - (k) sını 
seçmek lizımgeldiğini onu me-
sela (ı) ile değil (A) ile bezim
lemek icap ettiğini, çünki ka· 
yada sokulu hareket ile bir 
yükselme olduğunu seziyor: 
"Ka" deyor.. Kayanın varla
ğında, bir de yUtlma bili ol
duğu için onu da (y) ile ifade 
ederk~n (ka) hecesine uymak 
icap ettiği anlıyor (ya) deyor .. 
Çünki kaya sabittir, yazılması 
da (ka) ile ifade edilen se
zime izafe edilmittir. • Eğer 
(ka) ile ifade edilen cisim 
yazılmasında hareket göster•e 
idi, onu : ka+yı+ıg = kayık 
deye yahut = ka+ya-ağ = 
kayak deye söylemek icap 
edecekti •• 

" Sürü " sözünü söyleyen in
san, harici alemdeki bir bllvi-
yet üzerinde iki vasfın bir ara· 
da bulunarak bir { bal ) e vü· 
cut verdiğini sezip ifade et
mişti : 

( S ) harfi, gördük ki, mad-
de harflarmıo vücubi vasıflar 
taşıyan :z.ümresindtndir : ken· 
disinde sürünmek, sel halinde 
akmak, sarılmak, sarkmak, sız· 
mak, si inmek gibi halleri jfa
de hassası vardır, ki bunların 
hepisi aynı zamanda zati ve 
hazizi hallerdir. " S ,, barfınm 
hecelenmesi " ü ,. sesli harh 
ile olduğuua göre sUrünınede
ki halin ufki ve merkezden 
ileri doğru yayık hafif bir ha
reket olduğunu ifade için kul
lanıldığına delalet eder. 

"Sün hecesinden sonra "Rü,, 
hecesini kutlanmasına gelince: 
"R., harfi madde harflerinin 
ilzami vası f tnşıyan zümresin
dendir "Sü., sez; mini veren 
hüviyetin "rü., hecesi ile lcalı 
olarak eklenmesi o hiiviyetin 
z.ahnda afaki ve ilzami vasıf 
bu'una11 ve bir tesir veya tees· 
sürii istilzam eden diğer bir halin 
" Sü ,. ha line meze edildiğini 
gösterir. Sü + rü = sürü bize 
harici ii 'emde müşahede etti
ğim11. hüviyetin yerde serili bir 
vaz'ıda ve aynı zamanda ze
minde sab t olmıyan bir iz ve 
eser verir halde olduğunu an
latır. Bunu anlatmak içindir ki 
bu heceler seçilmiştir. E~er, bu 
hüv:yetin diğer bir müessir ile 
harekele geldiğini ifade etmek 
istersek onu sü+rü+ük= siirük 
yahut: sü+rü+ek=sürek diye 
söylememiz icap eder. 

T l!ftl Atfnt 

Buhranı yendikten sonra 

Şimdiki halde endüstriyel is· 
tibsalit heyeti umumiyesi iti
bariyle krizden önc.:ki endeks
leri bulmuştur. Federal Reserve 
Boardın istibıa!at endeksi ge· 
çen ilkteşrinde 98,9 idi. (100 
endeksi de 1928 senesinin va· 
satisidir.) 

Bununla beraber, şurasını da 
unutmamak lazımdır ki son 
seneler içinde Birleşik devlet· 
!erin nufusu 9 milyon kadar 
artmıştır. Binaenaleyh yukarı
daki endeks nufus başına 

hesaplandığı takdirde ancak 
yüzde 92 ye varıhr. Fakat bu 
rakam 1927-1928 senPJerindeki 
rakamlardan biraz eksik olma· 
ıına mukabil, 1932 - 1933 se
nesi ralcamlarından çok yük

sektir. Bu son devre içinde 
kaydedilen endeksler ancak 
yüzde 50 idi. 

Başlıyan faaliyet her sabada 
müsavi derecede değildir. Za • 
ruri havayiç, kumaş, kösele ve 
saire endüstrileri kriz esnasın· 
da çok zarar görmemişlerdi. 
Bugün bu endüstri şubelerinin 
istihsalit endeksleri, nufusuo 
arttığı da hesaba katılmak şar· 
tiyle, en iyi senelerin endeksine 
müsavidir. 

Ağar endüstri 
yük endüstrilere 
Jarıı.: endeksleri 

ile diğer bü· 
gelince, bun-
1928 - 1929 

endekslerine göre, mahsus de
recede ağtrdır. Bununla beraber 
buolardn ve bilhassa otomobil, 
elt-klrik edevatı, mobiJye v.s. 
endüstrilerinde kaydedilen te
ral<kiler s~rid1r. 1937 de oto
mobil fahrikalarımn 4 milyon 
500 binden fazla araba çıkar
maları beklenmektedir ki bu 
rakamı aşmak yalnız 1929 se
nesinde kabil olmuştur. 

Endüstrinin bu şubesinde 
işsizliğin daha mahsus derece
de olması bilhassa makinelerin 
tekemmülünden ve nufusun 
artmasından ileri gelmektedir. 

ZIRAA TIN V AZlYETI 
Ziraat sahasında ise, çiftçi 

ve rençberlerin vaziyetleri mü-
temadiyen düzelmektedir. He· 
sap olunduğuna göre bu yıl 
zirai istihsa!attan elde oluna· 
cak gelir, 1930 danberi en 
yüksek rakam olan 7 milyar 
850 milyon doları bulacak
tır. (Çiftçilerin satın aldık· 
farı mamul maddelerin fiat· 
!erinin indiği de göz önün· 
de tutulursa hakikatte bu ra· 
kam, 1929 danberi rastlanılan 
en yüksek rakamdır. ) 

Maaşların, temettü hisseleri-
nin ve zirai gelirin mecmua 60 
111ilyarı bulmuş olacaiı tahmin 

/::l.ad o -· 

1stanhul radyosu 
Saat 
12.30-14 arasında plakla Türk 

musikisi, havadis, hafif 
musiki 

18.30 Plakla dans musikisi 
19.30 Konferans 
20 Vedia Riza ve arkadaş

ları tarafından Türk mu· 
sikiıi ve halk şukıları 

20.30 Arapça havadis 
20.45 Cemal Kamil ve arkadaş

ları tarafından Türkçe 
muıiki ve hatk f&rkaları 

21.15 Saat ayarı, Stüdyo or· 
kestrası, havadis, borsa 
haberleri, ertesi günkü 
program, pliklarla miln· 
tehap parçalar 

fından gönderilen bir kadınım, 
üst tarafı size ait bir mesele 
değildir. 

- Buraya kadar nasıl gele-

bildiniz? 
Kadın bu suali cevapsız bı

raktı. Yalnız elindeki kağıdı 

uzattı. Hapishane müdürü ka
ğıtta şu satırları okudu: "Bu 

emrimi hamil olan kimseJtİn 
işkence odasına kadar gitmesi 

için Tampcl hapishanesinin mil· 
_dürüne, kapıcılarına, zındancaları 

na emrediyorum. imza Kral ŞarJ" 
Mari Tu,e ilave etti: Şimdi 

hunu da okuyunuz. 
Uzattığı kağıdın üıerinde de 

şu satırlar yazılıydı: "Pa• da yan
ların işkencesini geri bırakma
nızı emredıyorum ... imza: Kral 

Şarl." 
Montlük bunları okuyunca 

mabpus!arın odalarına götiirül· 
melerini alakadarlara bildirdi. 
Cellada da : " Sen de kralın 

arzu ettiği vakıt gelirsin.,, Em
rini verd:. 

Bu sırada Morever homur
dandı: 

sanne,. 

Morever hapiıhane m6dürü
nün konuşmalarındR saygıdan 

da uı.aklaşbğmı görünce, acı 

acı gülümsedi. ihtiyar kadın 

dediği; kraliçe Katerindi. Tabii 
kendiıi de bu sözleri işitmişti. 

Morever Montlüke de düşman
lık besliyordu. Kağıtları alarak 

bir ışıkla birlikte karanlık 

odaya girdi. Kraliçe emirlere 
bir göz gezdirerek dedi ki: 

- Herşeyi duydum. Gelen 
kadını da tanıyorum. 

- Demek bu imıa kralın 
öyle mı? O halde ne yapac.Rğız? 

- itaat edeceğiz. Ben be· 
men saraya gidiyorum. işleri 

düzeltirim. Siz mera~ et
meyıoız. Sözüm sözdür, bu 
iki adam, tıızın olacakhr 
Sekiz gün sonra konağımd~ 
bulununuz. Göz önünde dolaş
mıyarak, şimdi, hemen seyaha
te çıkınız. Hele; Pariste kal-

mayınız. Kurşunu amira la ta
mamiyJe isabet ettiremediğiniz 

için büyük bir hata işlemi, 
bulunuyorsunuz. Şüphesiz katil 

aranıyor. Ej?er ele geçecek 
olursanız bu daha büyük bir 
hata olacaktır. Mahvolursunuz. 

Morever bu söz't:r karşısın· 
da, tirtir titriyor ve Pardayanı 
artık elinden kaçıracağına ina
nır g ibi olu)•ordu. intikam a:
mak için hayatını bile feda el
meğe göze 1:1ldırm ış bulundu· 
ğundan Katerinin l<endisiııio 

işlerine daha yarayacağı hiss ni 
taşıyordu. Cevap verdi : 

- Madam! Parislen ayrılma· 
yacağım. Burada kalmaklığım 
daha doğrudur. Sele iz gün için
de o kadar ş.:y!er olacak ki; 
katil hadisesi bunların yanında 
solda sıfır kalacaktır. 

Katerin manalı bir gülüm
s«:me ile muk•bele etti: 

- Zannetmiyorum. Sizi ko
rumak istiyorum. işitiyor mu· 
ıunuz? Hatanız amirala a • eş 

etmediğiniz değif. Kurşun urı 

hedefe isabet ettirememek! ri
nizdir. Bununla beraber, bö;:e 
o'. masa daha eyi oldu. Belki le 
daha hayırlı olacaktır. Bunc ::m 

dolayı amiral Koliniye yaptı ı

nız eyilıklen dolayı sizi affcJi
yorum. V c daha büyük işk re 
memur edeceğim. Emirlerııne 

itaatle hemen gid inı z. Sc ti z 
g ün sonra düşüncelerimi öğ ı e· 
neceksiniz. Bu iki adam ı çin 

korkmayınız. Ben onlar ıçın 

~ize verdiğim sözü tekrar eJi
yorum. 

-· Sonu var -

-



(BORSA 1 
Uz Um 

Çu. Alıcı Fi at 
191 Alyoti bi. 13 25 17 50 
160 Esnaf Bank 12 17 1251 
75 S Emin 15 18 
63 O Kurumu 14 75 18 50 
39 H Alyoti 15 75 16 
35 S Gomel 13 50 14 50 
32 Beşikçi Z bi. 13 50 14 
29 P Paci 13 50 13 50 
17 O Arditi 14 14 

641 Yekfm 
398881 Eski yekü:ı 
399522 Umumi yekün 

incir 
<. J. Alacı Fiat 

60 A H Nazlı 4 4 
Zeytinyağı 

Kilo Alıcı Fiat 
40000 M Mikalef 47 50 47 50 
32500 Turan yağ 48 49 25 
55000 F Solara 47 50 49 
30000 A Lafont 49 49 
10000 M N Şü. 47 25 47 25 
147500 Yekiın 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
677 Buğday 6 50 7 25 
39 Susam 18 50 18 50 

373 ba. Pamuk 47 50 50 50 
156800 ki. P. çekir 3 10 3 25 
200 ke. Palam. 3So 350 

Yurd Şarapları 
Şarap ve sirkesini saygı 

değer müşterilerine tavsiye 
ede .... 
Yapım yeri : Yol bedestan 

Küçük hamam sokak No.3 
Satış yeri : Yol bedestanı 

ağzında tütüncü Bay Ethem 
Ruhi. 
Taşra bayilikleri için istekli 

olanlar yapım yerine baş 
vursunlar. 

H 3 8-13 (85) 

lzmir Sulh hukuk mahkeme
sinden : 

izmir Hilaliahmer cemiyeti 
vekili avukat Süleyman Faik 
tarafından merhum hacı Rüştü 
varisleri Burnavada Kürt Ömer 
sokağında 23 numaralı hanede 
mukim Zeynep Mehmet Tevfik 
Saniye ve Fatma Afeviye 
aleyhlerine açılan izaleyi şuyu 
davasının cereyan etmekte olan 
muhakemesinde F alma Af eviye 
namına tastir ve berayi tebliğ 

irsal kılınan da'!etiye varakası· 
nm ikametgahının meçhul bu
lunmasından gazete ile vaki 
ilana rağmen muayyen günde 
ispata vücut etmediğinden hak
kında gıyap karan tebliğine 
ve keşfin icrasına karar verile
rek bu bapta keşfin 31-1-937 
tarihine müsadif pazar günü 
saat 10 da yapılmasına ve mu
hakemenin 18-2-937 tarihine 
müsadif perşembe gün!ine talik 
edilmiş olduğundan yevmi mez
kiırda saat 1 O da tayin kılınan 
keşif ve muhakeme gününde 
gelmediği veya bir vekil gön
dermediği takdirde gıyaben 
hüküm/ verile~eğinden tebliğ 
makamına kaım olmak üzere 
ilan olunur. 287 (170) 

1 L 

r 

r 
SARAÇQGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü 'apur iskelesi 
Berat aparbmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Paris fakültcıinden diplomalı 

Diş tabipleri 

~luzaffer Eroğul 
Keınal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

lzmlr Belediyesinden: 
1 - Beher metro murabbaı 

yüz elli kuruştan yedi yüz elli 
lira bedeli muhammenle 62 
sayıh adanın 500,00 metro mu
rabbaındaki 14 sayıh arsası 
başkatipiipteki şartname veç-
hile 2 - 2 - 937 Salı günü saat 
16 da açık arbrma ile ihale 
edilecektir. iştirak için elli ye
di liralık muvakkat tf~minat 

makbu:ıu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
yedi yüz ·elli kuruştan iki bin 
üç yüz on lira bedeli muham-
menle 13 sayılı adanın 308,00 
metre murabbamdaki 26 ve 27 
sayılı arsaları başkatiplikteki 
şartname veçhile 2 • 2 - 937 
Sala günü saat 16 da açık 
artıma ile ihale edilecektir. 
iştirak için yüz yetmiş dört 
liralık muvakkat teminat mak-
buzu veya Banka teminat mek· 
tubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

(180) 19-22-26-29 
1 - 54 sayılı adanın 2 sa

yılı arsasının 8 metre murab
bamdaki köşesi beher metre 
murabbaı 400 kuruştan 32 lira 

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

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

29-2-5-9 (171) 296 

AN 

5 kilodan 30 kiloya kadar 
Satış mahalli: Su!uhan c'varmda 

Özödemişli mağazasına müracaat. 

terazilerimiz gelmiştir 
No. 28-9 Hurdavatçt Hüsnü 

1-26 (172) 

Tire Ziraat Bankasından: 
Mıntakarrız dahilinde bu'.unan kooperatiflerde çalıştırılmak 

üzere ellişer lira maaşlı iki muhasibe ihtiyaç vardır. Taliplerin 
bankamıza müracaatları il5n ·olunur. 27-29-31 268 (163) 

YENi CSIR 

'" . ' 1 

Bağcılar!. Tütüncüler!. 
Ötedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb

relcrimizin geldiğini sayın ahcılanmıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
R A H M i l{ A il ~ı\ D A V U T 

Sun'i gübreler Anadolu Metkez Deposu 
Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Pa. Cu. Ça. 1 - 13 (23) 

STO 
BEYOGLUNDA 

Brist 1 Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL t 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki seneJik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken· 
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

e 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarmı, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem· 
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiyc müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 

i-...._._~ .. K:•,"3!11. 

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

araççı -ardeşler 
Mobilyeleriyle süs eyiniz 

.ı 

lstanbul 

Merkezi 

iz mir 
Telefon 

3778 

Neden 
Aspirin? 

/ 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in fesirindef1 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

·marka· 

DAJMQN Kalem feneri ve dört 
"""'.,,.,ıW!.• köşe küçük cep feneri 

))AIMON markalı bu fenerler yirminci 

asrın en çok beğenilmiş ve en çok takdir 

edilmişidir. Kalem feneri raptiyeli adeta 
bir kalem gibi cepte taşmıhr ve kr t-·-' 

kadar küçüktür, bayanların el çan 

rında taşınır, dört köşe ampullü fenerlerde kü:. -:... 
cep fenerlerinin en iyisidir. Tavsiye ederiz. 

Umum depoları: lzmirde Suluhan civarı No. 28-9 
Hüsnü Öz Ödemişli .. lstanbulda: Tahtakalede Jak 

Dekalo ve Şsı. 

-

En hoş meyva tuzudur. lnkıboı:ı def eder. Mide, bağı11ak• 
k aracigcrden mütevellit rahatsızlıkları enler. Hazmı kolaylaıtırıt• 

ln2iliz Kanzuk eczanesi Beyoilu • İstanbul 

Yeni Telefon Kılavuzll 
lzmir ve civarının bütün telefon abonelerinin öz ve soy 

adlarını ve telefon numaralarmda vaki olan bütün değişik'" 
liklerin son vaziyetini gösteren 1937 yılı telefon kılavuzll 
neşredilmiştir. 

Bütün aboneleri ilgilcn<liren bu yeni kılavuzdan alakadar
ların behemehal birer dane edinmelerini tavsiye ederiz. 

Şirket veznesinde satılmakta olan bu telefon kılavuzları
nın bedeli yalnız ( 25 ) kuruştur. 

lzmir Telefon Şirketi 
27~29-30 (155) 



- - - - - - -- - -

F ratelli Sperco ı 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

Sis AGAMEMNON vapuru 

25-1-937 - 31-1-937 ye kadar 

Rotterdam-Amıterdam-Bremen 
e HambUrg l~mantan için yilk 

alacakta;. 

Sis HERMES vapuru 7-2-37 

de bekfenmekto olup yükünü 

tahliyeden sonra Burgas, Var

na ve Köstence limanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

SiS GUNBORG vapuru 8 
şubata doğru beklenmekte olup 

yükünü tahliyeden sonra Rot .. 

terdam, Hamburg, Gdynia ve 

lskandinavya JimanJarı için yük 
alacaktır. 

SiS NORRUNA vapuru 18 

şubatta beklenmekte olup yü

künü tahliyeden sonra Rotter

dam, Hamburg, Norveç ve Is

kandinavya Jimanlanna yük 

kabul edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

SUCEA VA vapuru 27 ikinci 

kinunda Pire-Malta ve Marsil
ya limanları için yük alacakbr. 

SiS PELEŞ tapuru 12 şubat· 
ta beklenmekte olup Pire, Mal· 
ta ve Marsilya limanlan için 
yük alacaktır. 

Sis ALBA jULIA vapuru 
28-2-937 tarihinde beklenmek· 
te olup Pire, Malta ve Marsilya 
limanlan için yiik alacaklar. 

N. V. 
\~1 • F. 11. \' n n 4 )er 

Zetı. & (:o: 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ANDROS vapuru 20 son 

kanunda beklenilmektedir. 23 
son kanuna kadar Rottcrdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
kabul eder. 

MANISSA vapuru 3 şubatta 
gelecektir. 6 şubatta kadar 
Rotterdam, Hamburg ve Bre• 
men için vük kabul edecektir. 

,..ıı:-. 

Americao Export Lines 
Tbe Export Steamship Corpo· 

ration - Nevyork 
EXMOOR vapuru 21 ikinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXMJNlSTER vapuru ikinci 
kanun sonnnda beklenilmek
tedir. Nevyork için yükliye
cektir. 

EXILONA vapuru 3 şubatta 
beklenilmektedir. Nevyork i~in 
yük kabul eder. •Bn&• 
American Exporl Lines • The 
E:xport Steamship Corporation 

Pireden Hktarmah 
EXCAMBION vapuru 15 ikinci 
kanunda Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 
EXCHORDA vapuru 29 ikinci 
kanunda Pireden Boslon ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapur 12 şu· 
batta Pıreden Boston ve Nev· 
yorka hareket edecektir. 

Seyahat müddeti : 
Pire - Boston 16 gün 
Rire - Nevyork 18 gün 

•• C!Q •• 
jobnston Warren Lioen Ltd. 

Liverpool 
JESMORE vapuru 7 şubatta 

beklenilmektedir. Liverpul ve 
Anversten yük getirecek ve 
Burgas, Varna ve Köstent·e 
limanları için yük alacaktır. 
Cie Royale Hongrose Danube 
~ 
Maritime Budapeşte 

DUNA vapuru şubat orta· 
sında beklenilmektedir.BeJgrad, 
Novisat, Budapeşte, Bratislava 
Viyana ve Linz için yük ala
cakbr. 

... C"ıl-t• 

Yolcu ve yilk kabul eder. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRA TELLi 

SPERCO vapur acentalığına 
IIlÜracaat edilmesi rica olunur. 
Navfunlardaki ve hareket ta

rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Armement H. Scbuldt .. Hamhurg 

Telefon: 4142-4221-2663 
•ı .................... .. 

TROYBURG vapuru otuz 
ikinci kanunda bekleniyor. 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük kabul eder. 

GLMECKSBURG vapuru 8 
şubatta beklenilmektedir. Rot
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yük kabul eder. 

kullanıyor! 

Çocuklannızı kü
çükten Radyolin 
kullanmağa, Rad
yolinle günde iki 
defa dişlerini fırça-
lamağa ahştırınız. 
Gürbüz yetişmele

rini temin etmiş 

olursunuz. 

GB 
Niçin daima 

Çünkü 

i 
tercih 

• 
Evvelki gün soğuk almıştı, 
dün yatıyordu, hu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 
GRi PiN 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algmhğına, 

nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adele, 
ağnlarile romatiz· 
maya karıı bilhas
sa mUeasirdirJ 

, 
GRiPiN 

• 
ı 

Diş hekimi 

A. Naci 
MARITZA vapuru 28 şuba-

ta doğru beknilmektedir. Rot· 
terdam, Hamburg ve Bremen / 

için yllk alacaktır. 
~ 

tecrübe ediniz 

Hortaçsu 
Muayenehanesini Birinci 

Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalarını müs· 
takil olarak l<abul ve tedavi 
eder. 

Telefon 2946 
1-26 (2101) 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapnru 21 ikin
ci kanunda Kastence için yük 
kabul eder. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
ha kkmda hiç bir taahhüde gi· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Ferit Eczacı başının 
Miitcltamil eserlerinden 

Ferit diş macunu, suyu, to
zunu kullanmakla inci gibi dit· 
lere, sağlam, pembe dit etlerine 
sahip olursunuz. 
Ağız hıfzıssıhhasının blltlin 

icaplarına maliktirler. 

Büyük tüpü 

15 
kuruştur 

UM. Depo. 

S. FERiT 
Şifa eczanesidir 

, ' - -
Türk Kardif Kömürü 

Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarmda Bardakçılar sokak 
No. ıo - t2 J. Perplnyanl 

TELEFON : 3937 

Ka!orifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 
(2299) 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 1/2 kuruştur. 

Fabrikaları 
Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu tae lzmlr 

Tek ve müteaddit katla pamuk iplikler, boyanır, kaster
lenir, katlanır kırmızı ve mari boyaların çeıitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

F Al 
Sıhhat ve ictimai muavenet veka-

letinden: 
26 Mayıs 1928 tarih ve 1267 sayılı ispençiyari ve tıbbi mil•· 

tahzarlar kanunu mucibince ruhsatnameyi haiz yerli ve yabancı 
tıbbi müstahzarların bazılarından adı geçen bu kanunun 12 oci 
maddesi ahkimına tamamiyle riayet edı.n,iyerek müstahzarların 
üzerinde yazılı bulunması icabeden ıartlardan bazılarının noksan 
barakaldığı yapılan incelemeden anlaıılmııtar. ispençiyari ve tıbbi 
müstahzarlar kanununun 12 inci maddesi aıağıya aynen yazıl· 
mıştır: 

Müstahzarların harici ambalaj aksamı ilzeriode ve ambalaj 
derunundaki tarifnameleriode vazih olarak Amilinin ismi ve imil 
edildiği mahal ve ruhsatname numar~sı ve sureti istimali ve fiati 
muharrer olacak ve terkibinde milessar ve semmi edviye bulun-
duğu halde cins ve miktan nazarı dikkati celbedccek surette 
kayt ve işaret edilecektir. 

Tabip reçetesiyle satılmasına mOsaade edildiği takdirde bu 
husus dahi sarahaten yazılacaktır. 

Kanunun bu maddesine tamamiyle uygun olmıyarak noksan bir 
tekilde piyasaya çıkanlmıı tıbbi milıtahzarların aatııına müsa· 
ade edilmiyeceği gibi ayni kanunun yirminci maddesine göre de 
muamele yap•lacağıoın yerli ve yabancı müstahzar sahiplerince 
malüm olmak üzere keyfiyetin ilanına lUzum g6r6lmllıtür. Kanu· 
null bu maddesinde yazılı huıuaah noksan oJan mO.tahzarlanD 
ilin tarihinden muteber olmak lizere iiç ay zarfında tamamlan• 
ması ve yabancı mfistabzarJan ambalajları içindeki proıpekiztliı• 
]erin birer T6rkçelerinin de bulunması ı,zımgeldiği ilin olunur. 

. 27-29-31 265 (164) 

-250 den 1500 muma kadar 
Acentesi • Hilsnü ldemen 

ikinci Kordon 55-3 lzmir 
1-10 (173) 

Olivier Ve Şii. 
LlMiTET 

Vapur Acentası 
İRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

Londra hattı 
GRODNO vapuru 25 ikinci 

kanunda Londra, Hull ve An-
9ersh:n gelip yük çıkaracak ve 
nyn1 zamanda Londra ve Hull 
tçin yük alacakhr. 

FLAMINIAN vapuru 25 ikinci 
kanunda J..ondra, Hull ve Ao
versten gelip yük çıkaracakhr. 

THURSO vapuru 7 şubatta 
gelip Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

POLO vapuru şubatın so
nunda Londra, Hull ve An-

______ ,__., ___ www versten gelip yük çıkaracaktır. 

Liverpool hattı 

.. 
MITAT OREL 

Adres " Beyler Numan 
zade sokagı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara:23 
Telefon : 3434 

(229) -/'J 

THURSO vapuru 25 ikinci 
kanunda LiverpooJ ve Svanse· 
adan gelip yük çıkaracaktır. 

DRAGO vapuru 15 şubatta 
Liverpool ve Svansea' dan gelip 
yük çıkaracaktır. 

Deutche-Levante • Linie 
GALILEA vapuru 2 şubatta 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten yül çıkaracaktır. 

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

._,.·,:.~,,.; 
~?...,..-. 

' ~' ' . ~ • 
' 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yenıek ve yatak odaları takımJ~rı 11ipariş üzerine kabul edilir. 

Eczacı Kemai Kamil 
AKTAŞIN 

Bahar çiçeği 
KOLONYASI 

Merkezi Kemeralb caddesi 
sokağı köşesi 

f,üyük Hilal 
Eczanesi 

lzmirden götiirülecek en şık en 
ince ve en makbul hediyeniz 

Eczacı K~mal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 

• bir müessese olmuş, kokuculuk 
Alemini şaşartmaş bulunmaktadır 
Hilileczaneaini, eczacı Kemal 
Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere 

aldanmamanıziçin 
şişeler Üzerinde Kem al 
Kamil adını görmelisiniz. 

Beyler 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
• • . . 
• . 

Norveçya bahkyağlarmm en halisidir. Şerbet gibi E 
içilir. iki defa süzülmüıtür. ~ 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyillc Salebçioğlu ham karş11mda 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir Tramvay ve Elektrik şirke
tinden: 
Şebeke ameliy•h do!ayısiyle cereyanın 30-1-1937 de saat 9 dan 

15 e kadar G6ztepe Tra~fay caddesi, Abdili Ezel paşa sokağı 
Etref pafa 10kağı, Nevzat bey, Faik bey, Nuri bey, Behçet Salih 
sokaklariyle mOcavir sokaklarda kesileceği sayın abonelerimizce 
bilinmek üzere ilin olunur. 



Sanlte ıo n!Nl-ASIR" •• 

*W* M 

Paris Cenevredeki neticelerden memnundur 

işi de Dancig 
lngiliz başvekili 

tatlıya bağlandı .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~--
bir beyannamesinde diyor ki 

Silihları birbiri üzerine yığmakla sulha ve refaha hizmet edilmez 
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Almanlann iiç motöılti büyük taı1J'atelt1i 

Roma 28 (Ô.R)- Paris mat· muhafazası hususunda ısrar et- recek bir vaıiyet hasıl olaca· 
• buab Cenevrede elde edilen tiğini ve bu meclis statüye ve ğını ümit cttirmeğe kafi ıe· 
neticeleri memnuniyetle kayde- bundan ileri gelen taahhütlere beplerdir. 
diyorlar. "Figaro,, gazetesine riayet kararında bn!unduğunu Bunu müteakip söz almağa 
göre Milletler cemiyeti hayati- batırlatbktan sonra bu vaziye- davet edilen Greisler aakin bir lngüizlerin son sistem ve tapyaıe ile mücdılıez küçük lıarp gemüeıi 
yetini tekrar ispat etmiştir. tin ileride fevkalade komiserin sesle ve naıik bir tavırla Al- Konsey Lehistan hariciye davasına tam bir şekilde biz· siyle "Pravda,, gazetesi ı• 
.. Journal" da Daozig ve San- vazifesi hakkındaki güçlüklerin manca beyanatta bulunmuştur. nazırının raporunu kaydettik· mete muvaffak olamıyacaktır. mütalaaları yürütüyor: 
cak meselelerinin mükemmel bertaraf olacağı ümidini ver- Evvelki beyanatından pek far,okJı ten sonra üçler komitesinin işte bunun içindir ki biz tesli- "Bu nutkun beynelmilel va"" 
bi: şekilde tatlıya bağlandığım diğini ilave eylemektedir. olan bu beyanatla Dantzig hll- raporunu kabul etmiş ve ko· hatamızı müthiş bir nispet da- ziyetteki gerginliği gevşettiğioİ 
kaydederek Almanyayı da Av- Bundan sonra Eden raportör kümet reisi ağır bir meselede miteyi Dantzig vaziyetini ta· bilinde hızlandırmış buluouyo· itiraf etmek lazımdır. Bludl 
rupa sulhunu alakadar eden sıfatiyle müşahedelerini bildir- Bek ve Eden arasında hasıl kipde devam eylemeğe memur ruz. Maksadımız bu silahların Fransanın bölünmez sulh, kol· 
meselelerde anlaşma ve uzlaş- miş ve serbest şehir statüsü- olan anlaşmayı alaka ile takip etmiştir. bütün ağırlığını sulh tarafına lektif bir emniyet sistemi ya• 
ma azmi göstermeğe davet nün başlıca üç unsuru ihtiva ettiğini hatırlatmış ve Lehistan Londra 28 ( Ö.R ) - " Ho- atmaktır. Beynelmilel vazi- ratılması ve Milletler cemiye"" 
ediyor. eylediğini kaydetmiştir: 1-Ser· h~ricire nazırının Mill~t!er ce- meand Empre ,, mecmuasınm yetin inşirah verici bir hal- tinin takviye edilmesi gibi 

Cenevre 28 (Ö.R) - Kon- best şehrı'n beynelmı"lel vazi· mıyetı tarafından kendısıne ~e- Şubat nüshasında muhafazakar de olduğunu iddia etmek 1 1 k k d 
b 

mese e ere arşı ta ın ığı va• 
seyin dün akşamki son içti· yelinin muhafazası, 2-Serbest rilen vazifeyi mertçe ifa ettig~ini partisine hitaben bir beyanna· tehlükeli olur. Bununla eraber b 

d 
ziyeti çok açık bir şekilde iza 

maın a Dantıig meselesi mü· şehirle Lehistan arasında çıka- tasdik ederek bunun Avrupa me neşreden Başvekil Baldvin, milletle:r arasında uzlaşma ve iş 
zakere ediHrken Leh delegesi h. ilecek güçlüklerin tesviyesi ~ulhun1a yeni bir. h.izmet o.ldu- Jngiliz hükümetinia silahları birliği kabiliyetini gösteren etmiştir. Fransız halk cephe-

- - 1 · • b. · - d ı t G ı b ı· ·ı d M l k · · sinin Lyon toplantısı •unu gös'" goruşme erın mes ut ır netı· ıçin kabul edilen usul 3-Esas gunu Kay ey emış ır. reıs er birbiri üzerine yığmakla sulha e ırtı er var ır. em e etımız Y 

d d ı k ' k b 1- d h f h h k.. · · h ·d· termiştir ki halk cephesi irtİ" ceye varmasın an o ayı mem· anunun zaman altında olması. raporun a u uo en sonra er ve re a a yol açıldığı zannını ve ü umetımız er ümı ı 
1 - b"Jd" · t• B d L d" b b' · ·1 1 k d"k cam hücum ve intrikalarıo• nun ugunu ı ırmış ır. un an ehistan mümessilinin verdiği en ışe se e ınıo zaı o a- ~eslemediğini kaydettikten son- ter etme ı çe Avrupa ıçın 

sonra Leh Hariciye nazırı Bekin izahat ve Dantıig statüsü na· cağı ümidini izhar ederek ra şunları ilave eıtiyor: hali ümit mevcut olacaktır. mukavemet etmiştir ve mazide 
raporu okunmuştur. Bek Dant· mına reis Greisler tarafından serbest şehir senatosunun hu- Fakat öyle sanırız ki, mem· Moskova, 28 (Ö.R) - Tass olduğu gibi hem dahili ' ' 
.zig senatosu ile müzakerelerin· verilen teminat siyasi gergin· lfıs ve saffatle Milletler Cemi· Jeketimiz saygı hissi verecek Ajansı bildiriyor: Fransız baş· harici faşist tehdidiyle mücadell 
de serbest şehir statüsüniin ve liğin azalacağını ve Milletler yeti fevkalade komiseri ve kadar kafi bir kuvvete malik vekili Leon Blurn tarafından eserinde bir kale teşkil etmek'" 
milletler cemiyeti fevkalade cemiyeti fevkalade komiserine Milletler Cemiyetile işbirliği olmazsa üzerine düşen vazife· geçen Pazar günü Lyon şeb- te, hem de Avrupa sulhu içiO 
komiserine ait salahiyetlerin vazifesini yapmak imkanını ve- yapacağını temin etmiştir. yi yapmağa ve sulh ve refah rinde söylenen nutuk dolayı· en mühim bir unsur olmaktadat• 

................................................................................................................................................................................................ , ......................................................................• .,,, 

ispanya harbı · 

Madrid, 28 (Ô.R) - Cumhuriyet kuvvel· 
leri tar:ıfmd.an . temin edilen parlak ileri 
hareketı netıcesınde bunlar şiddetli bir mu-
harebeden sonra bazı köyleri zaptetmişlerdir. ~........_ 
Cumhuriyetçilerin yaptıktan bir keşif hare- · 
keti esnasında altı asi öldürülmüştür. Hükü
metçiler Grenada yolunda taarruza geçmiş-
ler, asilere 14 ölü ve birçok yarala verdir· 
mişlerdir. Pelaus mıntakasmda cumhuriyet• 
çilerin bir keşif hareketi esnasında asiler 
100 ölü kaybetmişler ve bazı harp malzemesi 
hıra kmışlardır. 

Madrid, 28 (Ö.R) - Son günlerde cum· 
huriyet kuvvetleri tarafından Opera mmta
kasında yapılan hareketlerin tafsilatı şimdi 
malum olmuştur. Opera köyüne doMru ileri 
hareketleriyle ayni zamanda hükümetçiler 
birçok baskınlar yaparak demiryolu üzerinde 
bir köprüyü uçurmuşlar ve şose üzerinde 
Korduya dört kilometreden az mesafede 
bulunan bir köprüyü de tahrip etmişlerdir. 
Böylece Kordu ile bu vilayetin şimalinde 
asiler elinde olan köyler arasında münakale 
işleri daha ziya~e güçleşmiştir. 

Londra 28 (O.R) - Deyli Meyi muha
birinin verdiği haberlere göre asilerin elle· 
rine geçen esirlt!r, Madrid cephesinde 
vuruşan milislerin arkalarında mitralyöz 
teşi olmasa derhal Franko hatlarına kaca
aklannı söylemişlerdir'.. Asiler, Malaga şehri 

Ozerine yeniden büyük bir tazyik yapmağa 

Madridde 

neticelenmekten 

başlamışlardır. 
General Franko bu ıehri ti· 

maiden çevirmek arzusundadır.. 
Üç gündenberi Malaga'dan ge
lenlerin anlattıklanna g6re te· 
birde dehfetli aoal'fİ vardar. 
Şimdiye kadar 2000 kiti 61d6-
rllmllftlr. Muhtelif tepkkllller 

· arumda •-demeler .... 

bili uzaktır 

/n.giliz sefaretlzanesinin bombalarla talıtip edildıktm sollra /ıalı ,.o 
yangınlar çıkmııtır. Hemen her yapılan suikast lspan~oll•to" 
gün yağmalar vardır. Halk ara· eseridir. Önce bunlar bı~ ;it" 
anıda salgın başgöstermiştir. mobille kulüp yakinine gıt ket" 

Roma, 28 (Ô.R) - Portekiz lerdir. Otomobilde ağır Pi,al•" 
biik&met mahafili geçen haftaki !er vardı. Kullanılan boııı ~ 
tedhlt auikaıtları • hakkında nn Portekizde pek kuUa0 ~ 
buı izahat veriyorlar. Bunlara yan bir Fransız modeli oldO 
lire. Radio kalllblne kup anlaplmıfbr. 


