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İmtiyaz sahibi: ŞEVKET Bıf:G~N
Baş.nuharrir ve umumi neşriyat nıuduru: 

HAKKI OCAKOGLU 
ı- .A:BC>~ Ş~.A.:İT.t 
Devam mUddetlfTürkiye ıçınlHariç rçin 

Sine ilk 1300 2500 
Allı avl;k·, ·, ·, ·. ·. ·. 700 l300 

TELEFÖN : 2e97 -~--• 

ilk devlet treni 
ı istanbul, ı (Hususi) - Dev/d Demİfyol-
1 la11nın Av11,pa haltında ük milli tuni sabah 

1 

E~ırneye haı~ltd dil, Demuvollar umum mü· 
durü ile 11alı nutuklar söpledill'r. Dard/ılni 
hamil olan tun Sukui ga11nı dolduıan lıala-
balıll bir halk llütlesinın a/ll~lan auısu11J11 
ha1tllel eftı . 
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Kombinezonların 
anıaşmaların 
oyuncağı olamaz 

•••••••••••• 
iki hafta önce huıuıi men

balardan aldığımız bir habere 
atfen şehrimizdeki ecnebi ••
pur acenteleriaill aawlonlan 
yenidee ,.elrıeltmeğe karar ver
diklerini yazmıştık. Viyanada 
yapılan bir toplantıda muhtelif 
ıirketlerin delegeleri hazır bu .. 
)unmuş ve sözbirliği edilerek 
müttehit bir cephe halinde ha
reket olunmasında mutabık ka
hnmışhr. Alınan kararlarm da 
yavaş yavaş tatbikine geçilmiş 
bulunuyor. Alakadarların bir 
kısmına keyfiyet bildirilmiş yeni 
tarife için de 15 ikinci kanun 
tarihi başlangıç olarak teshil 
edilmiştir. 

Navlunlann aşağı yukan yüz
de kırk nisbetinde ylikıeltilmesi 
anıuluaal 1eni bir yaziyetin 
iabl mıdır? 

Eter h&yle birtey olmaı ol· 
u1da flphema hiçbir ıey a6y
Jemeie haklnmut bulanmaada. 
Fabt maale.ef iti• içyGzG 
b&yle değildir. 

Hldiae t•mamPn meniidir. 
Fazla kazanç temin eylemek 
lursından dojmaktadır. 

Eter son on bet yıl içinde 
hmir limanından tahmil edilen 
mallano tabi tutulduktan tarife 
g6z6n0ne getirilmit olsa, iniş 
T~ çıkıılan haYulaya sığdır
manın gOçlilğll derhal göze 
batar, Ne zaman bu hat üze
rinde rekib bir ıirket belirmiş 
ise veya mevcut tnrnst arasın
da bir anlaşamamazlık zuhur 
eylemişse o yıllarda navlunlar 
yarı yarıya belki de daha 
fazla indirilmiştir. Lakin bu in
dirilmelerin ömrü uzun olma
mıştır. Burada gedikli olan 
kumpanyalar ya bir yolunu bu
Sarak rakip vapurları bu hattan 
azakJaıtırmışlar veyahut rakip
tOrüstleri içine alarak tatmin 
eylemek yollarmı bulmuşlardır. 

Tabii anlaşma husule gelin
ce de tarif eler yenidea yllksel· 
tilmiıtir amma bunlara ciddi 
bir ıekilde ne için indirdiniz 
9 eya neden çıkar1yor ıunuz di
ye bir aual •'>rulmamııtır. So
rulmuı olsa bile mlieyyidesiz 
tetebbilsler hududu dahilinde 
yapıldığından fayda verme
miştir. 

Onlar daima bildiklerini oku
muşlar ve istediklerini yapmıı· 
lardır. Ege ihracat malları böyle 
birkaç kişinin keyfine ve ka· 
zanç hırsına oyuncak olacak 
bir durumda bırakılamaz. 

Vapur oavlunlarıoıo tesbitine 
esas olacak başlıca noktalar 
kömür fiatleri, iş bacmı ve me· 
safedir. Kömür fiatleri yüksd
memi:ıtir. Izmir en çok mal ve
ren bir limandır. Beynelmilel 
tarifelere uı:zaran mesafe iz
mirin lebinedır. Şu halde neden 
lzmir ihracatı en ağır 1arife
Jere tabi tutulsun? 

Karadenizden Amsterdama, 
Hamburga tonu 19 Jiline mal 
naklolunurken Izmirden neden 
kırk şilin talep edilsin?. 

- Sonu 2 nd sav/ada -· 
~ak.kı C>cakolıtl. u. 

Müşahidler Hatay Erkinlik cemiyeti idare heyetini kabul 
ettiler. Türklerin hukukunu siyanet edeceklerini söylediler 

Dr. Aras .Istanbulda mühim beyanatta bulundu 

ls•anbu1, l (Hususi Muhabirimizden) - Gece 
saat on birde Atatürk tarafından kabul edilen 
ve yılbaıım Park otelinde Cumhur reisi ile ge
çiren Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras mat
buata beyanahnda dost ve müttefik Yuoanis
tandan çok memnun avdet ettiğini, Yunan rica
lile temaslarında Türkiye - Yunanistan arasında 
blitün görilıülen meseleler üzerinde tam bir 
g6r0t birliği milşahede etmekten bahtiyar oldu
ğunu Milletler Cemiyetinin 19 ikinci Kinuntiaki 
norm'aı toplantısında Sancak meselesi yeniden 
jlÖrllşülürken mfizakerelere iştirAk için tekrar 
Cenevreye gideceğini söyledi. 

MÜŞAHIDLER HALEPTE 
Adana. 1 ( Hususi ) - Sancakta tetkikatta 

bulunmağa memur edilen bitaraf mlişahidl~r 
heyf!ti Torosları geçergeçm~z Yenice. istasyo· 
nunda Hatay davaıiyle derınden derme alika
dar bulunan halkımız tarafından çok asiline ve 
mlnalı bir aurette karıalandılar. Milstakbilin 
ara11J1da mDatakil Hatar bayrağını ellerindµa-

Akdeniz anlaşması • 
ımza edilirken 

lnsıilte?e Akdenizdeki ır.enf aatleri-
--= 

mizin korunacağını bize teJLin edecek 

lstanbul 1 (Telefonla) -
Londradan bildiriliyor: 

Times gazetesinin istihba
rma göre Ingiliz • ltaiyan 
centilmen anlaşması münase
betiyle lngiltere hükümeti 
Türkiyeye Akclenizdeki Türk 
menfaatlerinin her sı:retle 
korunacağı baklunda kat'i 
teminat verecektir. 

Londra 1 (Ö.R\ - ltalya
lngiltere arasmda Akdeniz
deki centilmen anlatması üç 
veya dört Kanunusanide im
z·aıanacakt.r. Bu anlaşma 
üzerindeki müzakereler her 
tarafta müsait karşılanmıştır. 
· Londra 1 (Ö.R) - lngiliz 

gazetelerinin Roma muhabir
leri tarafından bildirildiğine 
göre dün Kont Ciano ile bir 
saat kadar ıüren mlllikatm
da lngiltere ıefiri Eric Dru· 
mond logiliz - ltalyan centil
men anlat111aaı hakkında gö
rütmlıtllr. Anlaımanın kat'i 
ıeklini almak llzere olduiu 
ve yakında ilin edileceği iı· 
tibbar ediliyor. 

•••• 
lngiliz kralının 

Sama/esle /flR'i/iz kralı Alıınd Coıç 

beyannamesi 
Londra l (Ô.R) - Kral 

VI George'ın yeni yd mil
nasebetiyle tebaalarına dilek
lerini bildiren ıu beyanna· 
meai resmen neşrolunmuştur. 

Saltanatımın bu ilk yllba
şında biitün milletlerime aaa
det d leklerimi bildiririm. 
Tahta çıkmakla ıoütnn tebaa
larının kalbini teshir etmiı 
olan kardeşime halef oldum. 
Onun yüksek meziyetleri 
uzun ve tarihi bir 1altanat 
ilmit ettirmekte iken ıztıraplı 
mahiyetine biç birimizin ll
kayt olqaadığımız bazı ahval 
ıebebiyle inkıtaa uğramııtır. 

Bu vazifeyi emniyetle kabili 
ettim. Zira annem kraliçe 
Mary'nin bana yardım ede• 
ceğini bili,.rum. lmaparator-
lak menfaatine ba vazifeyi 
yapmaya çabpcağım. Bu mi
nasebetle babamın a6ylediji 
aazlen tekrar ederim: .. Ben 
ve karım11blitiln mevcudiyeti· 
miai balkın menfaatine tabıia 
edeceğiı." 

tan yüzlerce Hataylı da vardı. 
M6ıııahid 1er Mersinde şubesini yeni açmağa 

muvaffak olan Hatay erkio•ik cemiyeti idare 
heyetini kabul ettiler. Hataylılar millettaşlanmııan 
Sancakta uğradıkları taıyiki, ve fecayii btit6n 
tafıilatiyle anlattıktan sonra lskenderun ve An
takya ,ebirleriyle k6yleri ve diğer ktıçnk kasa· 
bala~ı ziyaretlerinde Fransız propagandasınm 
tahrıkAtına ic:apdmıyarak Türkleri dinlemelerini 
rica ettiler. Milşahidler bitaraflıkla hareket ede· 
ceklerini, Türk halkınm bundan emin olabileceğini 
söylediler. 

Halep 1 (Hususi) - Hatayda tetkikler yap
mağa memur müıahidler heyeti bugUn Halebe 
varmıştır. Heyet geceyi Halepte geçırdiktea 
sonra sahih Hataya gidecek ve tedkiklerine 
derhal başhyacaktır. Milletler cemiyeti ayın on 
dokuzunda toplanacağma göre heyetin bu tarih· 
ten evvel mlişahedelerine müatenit reporuna mil
letler cemiyeti sekreterliğine takdim edeceji 
tabiidir. - &nu alt11ıa salılttdl • 

Köylerin kalkınması için 

Viliyetlerde kalkınma 
plinı tatbik ediliyor 

Kayserideki köycülük faaliyeti 
şayanı memnuniyettir çok 

lzmit, l (Huauai) - Viliye
timiz dahilinde td5ylerin kal
kınma planı muvaffakıyetle 
tatbik ediliyor. Kaylerde, köy
l6yll alikadar edecek fUimler 
g8atermek için seyyar ainema 
teıisi, her !dSyde bir ecza do
labı bulunmA11 yapılan güzel 
işler ara11nda sarılabilir. Vili
yet ordu çavuılarına bir k6y 
ll!uallim kursu açarak k&ylerin 
muallim ihtiyacına karıalamağa 
çalııacaktır. Mıntakamıza ia· 
kin edilen gaJçmenler mOstalı
ııJ bale gelmiıJerdir. Makine 
ile ziraat yapıyorlar. lzmit k6y· 
lilslin&n de karaaabam bıraka· 
rak makineye Anlacajı ma· 
bakkakbr. 

Afyon 1 ( Huıua1 ) - San
chkh yeni imar pl•DIDID tatbiki 
ile gittikçe gllıelleımektedir. 
Aırl mezarhk İfİ bitirilmiı, au 

- Sonu 4 llndl sa11/ada - J<.ayseri Ubayı Mustafa Adli Bayma 
························································································•·······•····· ...................................................................................................................... .. 

937 yılına girdiğimiz anda 

lzmir halkı nıuhte)if yer
lerde sabahı getirdiler 

Bir eilllıa daldk1111 Wibaı 
-Yutaı • lact .......... _ 

J 'ıatanburun mesud halkı 
.................... 

Yılbaşı 
••••• 

Gecesini Atntürkle 
bir arada geçirdiler 

lstanhul, 1 (Hususi) -
Yılbaşı gecesini Park ote
linde kutbyanlar ıevinç he· 
yecanlarmı ıoo hadde çıka
ran bir sürprizle karşıla.şb
lar. Atatnrkiln Parlr. ~le.ini 
teşrifleri coşkun alkııiarla 
karıılandı. Btiylik reis .. Bu-
rada benimle bera~er bu 
geceyi geçir enlerin 937 ydJ 
uğurlu olıan,. buyurdular. 
Atatork6a •iDDdan çıkan 
bu mcak temenni fil)uan 
da rile kaı1alands. 

Bulgar - Yugoslav paktı 

Ebedi dostluk hakkın
daki tebliğ neşredildi 

AllJlılmtıyı ınınçıe luuşUa;tuı Zajııpıen bu manza1a 
- Yaza• a ınCI uhltede -
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ihracatımız 
·-· 

Kombinezonların 
an~aşmaların 
oyuncağı olamaz 

•••••••••••• 

= 

•• •• 
•• .. 
• • 

-

eler ihraç ettik? 
................ --............... 

,.._. ... __________ , 
Vefat 

" Halkın Sesi ,. refıkimizin 
sahip ve başmuharri ri Sırrı 

Sanl ı ve kardeşi M. Şevki 
Sanlı'mn validelerinin vefa t 
ettiği haber alınmıştır. Aziz 

1 
meslektaşımıza, sayın karde· 
şiy!e bütün a ilesi efradına 

samimi teessllr ve taı.iyetle
rimizi bild iririz. 

Avusturalyadan aynı yerlere 
tonu kırk liraya mal götürü
lürken lzmir neden aynı para• 
yı ödemek mecburiyetiode kal• 
sın? Avusturalya lzmire naıa• 
ran üç misilden daha fazla 
uzak bir yerdir. Kanal resimleri 
vardır. Aklın ve maobkın ka
bul edemiyeceği bu vaziyet 
neden doğuyor? 

937 yılına 
girdiğimiz anda 

Ticaret Odası, 936 yılı ihracatı hak-
olan 1 Teşrinisani 936 dan 19 
Kinuo 936 akşamına kadar 
ihracat ınikdarı 71l7 ton ol
duğu be~aplanmıştır. 

•••••••••••••••••••••••• 
kında mühim bir rapor hazırlamıştır 

ARPA 
936 mahsulü piyasamız 25 -

Mayıs • 936 da gelmiştir. O 

İşte bu nedenlerin cevabını 
Yermek isterken her halde 
hususi düşüncelerin ve hususi 
kombioezonlann tesiratını g5r
memek, sezmemek imkansızdır. 

Memleket mahsullerinin ra· 
kip piyasalarda ne milşkillerle 
karşılaştığım, ne çetin müca
delelere göğüs verdiğini bilip 
dururken, memleketin bu esaslı 
iıini kombinezoncuların kurbanı 
yapmağa asla tahRmmül ede
meyiz. 

ihracat işleri, yalnız biıim 

değil, bütün dünyaoıo üzerinde 
hassasiyetle durduğu bir mev· 
zudur. Bizim iıe hassasiyetimiz 
bütftn memleketlerin üstün
dedir. ihracatımızı arhrmak 
için katlandığımız fedakarlık
lar hudutsuzdur. Durup du· 
nırken navlunların yüksel
tilmesine seyırcı kalamayız. 

lkhsad Vekaletinden çok cezri 
ve seri tedbirler istiyoru-ı. 
Yalnn: şunu da ilave eylemek 
lilzumunu duyuyoruz ki, bu 
kumpanyalara yapılacak manevi 
tesirlerden büyük bir netice 
almak mümkiln değHdir. Çün
kü bunların t ecrübeleri çok 
yapılmıştır. Karşılarına müsbet 
mücadele vasıtalarile çakmağa 

mecburuz. Çünkü onların anla
dıkları, kafalarını eğdikleri bir 
kuvvet vardır: O da fili reka
bettir. 

:Eı:ak..kı C>cak.oğ1u. 

••• 
Müsamere 

Bu gece Halkevi salonlarında 
Karataş Orta okulu tarafından 
bir müsamere verilecektir. Mü
samereye istiklal marşile baş· 

!anacak ve bir piyeı temsil 
edilecektir. 
~t .................. . 

Olüm 
Şehrimizin taoınmıt tüc· 

carlarından borsa reiıi Maz· 
har Nurullah lzmirlinia eşi 
Fatmanın vefat ettiği büyük 
bir teessürle haber alınmıştır. 

Pek genç yaşında bayata 
gözlerini yuman merhumenin 
cenazesi dün Mazhar Nurul· 
lab'ın Karııyakadaki evinden 
ihtifalle kaldmlmıı Soukku· 
yudaki aile kabristanına göz 
yatları arasında gömlllmüştür. 

Vakıtaız eşini kaybeden 
aziz kardeşimi:ıin bllyilk ke· 
derlerine iıtirik eder yaıh 
aile efradma taziyetlerimizi 
sunaraı. 

lımir balkı yılbaşı gecesini 
coşkun bir neş'e içinde geçir
miştir. Yilbat1 gecesinin ilk 
uvkli ve heyecanlı dakikaları, 
yllbaşı piyankosunun çekilme· 
ğe başladığı saatlerde başla· 
mış bulunuyordu. 

936 yılmın son gecesi, pi• 
yanko çekilmeğe başlamazdan 

önce beş liralık biletler yedi 
ve hattA dokuz liraya kadar 
satıhyordu. Bu satışa cesaret 
edenlerden baıılarınm meseli 
beş liralık bir bileti 635 ku· 
ruşa sabpda net olarak 5000 
Jirayı kaybedenlerin pişman ol· 
dukları da gö:ülmüştür. 

Yılbaşı gecesinin bütün aJA
ka ve heyecanı gece saat on· 
dan sonra başlamıştır. Yılbaşı 
gecesi münasebetiyle tert p 
edilen eğlenceler ve eğlence 
partileri gecenin saat on biri· 
ne kadar evlere ve hususi aile 
toplantılarına inhisar etmifiir. 
Atış ve atlı spor kulübOnde de, 
kulüp azası tarafından bir ne• 
vi hususi " Break Fast " ter
t ip edilmişti. Kulüp mensupla-
rı yemeklerini ve içkilerini ku
lüpte kullanmı şlar ve saat on 
bire kadar kulübün lokalinde. 
eğlenmişlerdir. Bundan sonra 
Qmumi yerlere, Ankara palas 
ve lzmir palasa gidilmiştir. 

Gece yarısı eğlenceleri bil
hassa lzmirpalas, Ankarapalas 
Bornovadakı Golf kulübünde 
çok z-:vkli ve heyecanlı geçmiş-
tir. Bornovadaki Golf kulübün· 
de, şehrimizdeki Amerikan ve 
lngiliz kelonisi gfizel bir eğ
lence partisi tertip etmişlerdi. 
Buna daha ziyade 0 Whisky" 
partisi adını vermak te müm· 
kündür. 

Yeni açılan Ankarapalas sa· 
lonlan Raat on birden itibaren 
dolmuş, gece yarısı olduğu za
man davetlilerden bazılarının 
masa bulamadık!an bile olmuş• 
tur. Daha ilk açılış gecesinde 
Ankarapalasa gösterilen rağ• 
bet çok şayanı dikkattir. 

Gecenin saat ik~sioden sonra 
lzmirpalas solonlarıoa büyük 
bir rağbet gösterilmiş va sa
bahm saat a lh buçuğuna ka· 
dar de.vam etmiştir. Bornova· 
daki Golf kulübündeki eylen-
celere sabahleyin verilen supe
den sonra nihayet verilmişti r. 

Karşıyaka kulübünde de mü· 
t evali eyleoceler olmuştur. Yıl· 
ba,ı gecesi için bir eylence 
anketi yapmak icap ederse 
en fazla neş'e yaratan salonun 
Bornovadaki golf kulübü sa· 
lonlan olduğu ileri sürülebiJir. 

Bir çok eğlence yerleri ha
ricinde, aile toplantılan Karan-
tina, Gaztepe, Buca, Karşıyaka 
ve Bornovada çok güzel geç• 

il 

Şehrimiz Ticaret odası, 936 
yılı lzmirin ticari vaziyeti hak-
kında bir rapor hazırlamışbr. 
Raporda aşağıdaki malumat 
veriliyor: 

1936 Yılı ikinci kanun ba
şmdan Birinci kanun sonuna 
kadar Odamıza 2184 yazı gel
miştir. 1992 parçasının işi ya-
pılarak karşıhkları verilmit, 
muhtelif sebepler le geri kalan 
kısml da 1937 yılına devredil
miştir. 

Oda, iktısadi durum ve 
ürllnlerimizin fiat hareketlerini 
muntazaman takip ve bo yolda 
baftahk, aylık raporlar Türkçe 
Fransızca fiat biiltenleri ihHr 
etmiş, ihracat ve ithalat mik· 
dar ve kıymetlerini tesbit ve 
istatistiki m~catualar neşrede· 
rek bunlara ilgili makam ve 
mDesseıelere, dış ve iç t icaret 
odalarına, dıı konsolos ve 
ofislerine yollamışhr. 

Yıl içinde ihracat maddele• 
rimiz için tetkike müstenit 
10333 menşe şabadetnamesi 
3018 sayılı kanun mucibince 
175 ihracatçı tasdiknamesi ve· 
riJmi' ve 1000 evrakm tasdik 
işi yapılmıştır. 

1936 senesinde odaya yeni
d en 230 firma kayt ve tescil 
e dilmiş ve ihracata miiteallik 
530 mnamele intaç olunmuştur. 

Sene içinde sanayi işlerine 

728, ticaret mUdüriyeti işlerine. 
118 muamele gelmiştir. Bunlar· 
dan sanayi işlerinden 682 mu· 
amele tekemmnl ve karşılıkları 
verilmiş 466 parçası da intaç 
edilmiyerek 1937 yılma dev· 
redilmiştir. Ticaret müdüriyeti 
işleri tamamen intaç edilmiştir. 

ODA iDARE HEYETi 
Yıl içinde oda idare heyeti 

31, umumi meclisi ise 4 top· 
lanta yaparak muhtelif işleri 
intaç ve karar altına almış
lardır. 

GENEL DURUM 
Yakın senelere nasip olmıyan 

bir verim ve nefasette yetişen 
ürünlerimiz şükranla ifade edilir 
bir fiatla ve pek kısa bir za· 
man içinde satılmıştır. 

Mevsim başlangıcından sene 
sonundaki satış ve ihraç rakam
larına nazaran iizlim, incir tn
tün maddeleri için tahmin edil
miş rekoltelerin hemen hemen 
elden çıkmak üzere olduğu 

•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
miştir. Zabıta, kumar oypaoma-
mas\ ıçın eğlence yerlerini 
ciddi bir disiplin altına almış 
bulunuyordu. Bntun tedbirlere 
rağmen, bazı hususi taplanh 
yerlerinde poker ve bakara 
partileri çevrildiği zannedil
mektedir. 

görülmektedir. Diğer ürünle
rimizin salış ve ihraç durumları 
ise tabii bir seyr dahilinde 
cereyan etmiştir. Mahsulün 
umumiyetle nefis yetişmesi ve 
orgun fiatlerle elden çıkması 

başta müstahsil, ihracat ve sı
rasile bütün ilgili evleri sevin· 
dirmiş, piyasaya geniş bir can· 
lılık ve memnun edici i ş l er 
vermeğe vesile olmuştur. 

ÜZÜM 
1936 muhammen verıma 

takriben 70000 tondur. ilk 
t rünü!l p iyasaya çıkışı 20-8-936 
Perşembe gnnSne rutlamıştır. 
Bu mehsul sene içinde çeşit 
ve tiplerine göre 8-24 kuruş 
arasında 378133 çuval 1884 
torba satılmıştır. ilk ihraç gü· 
nU olan 21-8·936 tarihinden 
19 birinci kanun 936 akşamtoa 
kadar üzüm ihracabmız 51299,7 
tondur. 

iNCiR 
Verimi 9000 tonu hurda ol

mak üzere 36 bin tondu. Piya
saya gelişi 19-8-936 Çarşamba 
günüdür. 

Sene içinde çeşidine g öre 
kilosu 5,5-20 kuruş arasında 
168422 muhtelif ve 4918 çuval 
hurda incir satılmıştır. 

PAMUK 
V erimi tahminen 70000 bal

yadır. Yeni mahsulün piyasaya 
çıkışı 22-8-936 comartesı gilnO
dG~ BugUnden birinci kAnun 
936 akşamına kadar 43,5-53 
kuruş arasında 20808 balya ve 
247 harar satılmıştır. Bu ölçü· 
nün 3328 balya ve 153 ba r'arı 
lzmir pamuk mensucdtı 2840 
balya ve 141 bararını Şark sa· 
nayi kumpaoya11 miltebakisihi 
de ihracat evlerimiz almııtır. 
Sene içinde 2012,9 ton ihracat 
yapılmııhr. 

TÜTÜN 
Ege çevreıinde ve ilrün yılı 

içinde devrimi yakınsal 30 - 31 
milyon kilodur. Piyasanın açı· 

lııı 3 ikinci teırin 36 Sah gli· 
nllne rastlamııtır. 

10 Yıllık uzun bir devre zar
fanda ka~dedihniyen bu sene· 
ki tütlin rekoltesinin fazlalığı-
na rağmen dış piyasanın re· 
kolte azlığı, iki senedenberi 
sumalarını dolduramıyan Ame
rikalıların gösterdiği sıkı ta
lepler karşısında tütilnlerimiz 
pek kısa bir zaman içinde el· 
den çıkmıştır. 

Adi kabitelere inhisar et
mek Oıere bugün satılmamıt 
tlltiln mikdarı 1.000.000 kilo 
raddesinde tahmin edilmektedir. 
Piyasada bunların da az bir 

................................................................................... i111ıııı 

TAYYARE SiNEMASI 
•••••••••••••••••••••••• 
Telefon 3UH 

•••••••••••••••••••••••• 
• 

HANRY BAUR • GABY 
SEN9E SER.EFI1'TE .. 

MORLA Y ve diğer 12 yıldızın temıil ettikleri senenin en bUyük filmini takdim ediyor 

Bu eaer sinemanın ıbcla ettiii 9ahuerler aruında en yllksek mevkii almlfbr 
...................................................................................................... 

AYRICA . Paramunt "Dlnya havadiıleri .. • Miki renkli ve canlı karikatürler 
• SEANS SAATLERi 

Cuma, cumarteıi, Pazar ~nleri 1.15 - 3.15 - S.15 - 7.15 - 9.lS Dij'er günler 3.15 - 5.15 - 7.tS - 9.15 

zaman içinde ve normal fiat
lerle elden çıkarılacağı ümidi 
beslenmektedir. Şimdiye kadar 
otuz milyon kilcnun satıldığı 
besrAplanma ktadır. 

ZEYTfNYAl'.İI 
1936 verimi onsekiz bin ton 

olarak hesap lanmaktadır. Yeni 
mab9ul yemekHk yağlar 38-50 
sıra mallar 35-48 sabunluklar 
33.5-49 kuruş fıatlerle 424600 
kilosu satılmıştır. Yeni mevsim 
mahsulünden 141033 '.kilo ihraç 

gilnden 23 - Birinci Kanun · 936 
akşamına kadar Borsada 3 - 5 
kuruştan 16358 çuval arpa 
satlmıştır. ihraç günü olan bir 
haziran 936 den 19 • Birinci 
Kanun - 936 akşamına kadar 
8,632,521 kilo yeni mahsul 
arpa ihraç edilmiştir. 

BAKLA 
936 mahsulü piyasaya 1 Hazi· 

randa gelmiştir. O günden 23 
Birinci Kanun 936 akşamına 
kadar 4,125 - 5 kuruştan 46032 
çuval bakla satılmıştır. lbraç 
gnnn olan 10 Haziran 936 dan edilmiştir. 

PALAMUT 19 Birinci Kfinun 936 akşa· 
mına kadar yeni mahsul bak-

Verimi 60000 ton radde- ladan 7846452 kilo ih-
siodedir. Mevsim yılı içinde raç edilmiştir. 
kalitesine göre kentali 220- Diğer ihraç ürünlerimiz de 
500 kuruş fiatlarJa Borsada iyi fiatlerle satılmış ve önemli 
22029 kental palamut satılmış• niıbette dış ülkelere çıkarı l · 
tır. Mevsim ihraç baş'angıcı mıthr. ....................................................................................... 

c. ~ 

FIUmla~lmiz aooo yılını 
da görecekler 

Yit mmcı asır, krndi medeniyet 
eseı/e11nl geltcek osu/ar için de sak
lamalı auusundadır. Ameıikalılar, 

bızdeıı asu/ar ı·e asıı/orca soma ya
şo•acak insanlaıa da kendileıint yer
yı1zıindc/a mtlleflerın en biıvüğü ola-
1ak tanıtmak için Atkam:asta modern 
bir plramla inşa ettılo. Oökvaıaıılar 
aivanna muazzam bir eser daha ıldv~ 
rttıler. Şundi hll Pi.tamidi bevneımılel 
bir müze hatme kownak istivorlar. 
Miizenm ıltliva edccrği eserler icinde 
rn ehemmiııttlisi ve en !lazığt, muhak
kak ki, bu asrın sesini, ideolo;ısint 
diiştinceltrini ı•e imaj/atını 40 asır 
soma (!tltak insanlara tarııtmak is· 
t fren Jilünler olacaktır. Piranııde ko· 
nulacak. Jı/im/erin muhafazası için 
hazulanacak bır pro1eve /[öre. bunlar 
i(lnde bozu/mağa J'İİ~ t11tanla1t hu 
yüz se11cde bir }'tnüentteklır. Coğı aıt 
ve larilıi Jılunlu >'anında yu alan 
bire.ok stt[!flzeşt /ilım/tti de tlenimı
zirı lıtnı lıfidısclelini, lıelll /ıkir ı•e 
zrvklcı/!ıi yaşatacaktır. 

3000 senesinde, yani 1063 s111e 
sonraki insanlar bu /ilunlcıl gördük· 
leı i zaman bugiitıkü ınsanlık için ne· 
ter tlli~ü11r.cekler? Bizım ~ımdi avni 
eserleıi se;ımkıken duyduğumuz he· 
yecaıı/an dııı•acak/ar mı? Yirminci 
aswı bir tekdmlil enmuzcci savdt.ğı· 
nıız cseıleıilıi bcğene.cckler mı? Yoksa 
bımlaıı seyrcdiimege değen olmıyan 

şevler mi sayacal:/allilt? Bugi111kü 
salmcle11mizuı gümüşi ıenkle. J assı 
scvvar haı-al.cllert taıa/mdo!l dökülcll 
gözı•aşla11na gü/i'cckltr mı? Şüplrcsiz 
ki o tanhtr. msanlar mi'lcessemin ve 
renk/cıin zc11k/t rl11i bütün g-enişliğı}ıle 
lc1/111ış b11/u11acaklaıdır. 

YaşadıJlrmı~ asn11 ilk /tlımleı i 
//aklmıdn v knd111 bısıı/sız olan lnz
teıe katşt ah/adumz111 dafta nıüsama· 
ltak!tr olmalarım leme11m edelim . 

Seyirc i. 

1 ki mtıktepllnln zaferi 
13-14 yaşında iki mektepli 

talebe Şıkago'da eşine nadir 
teaadüf edilen bir muvaffakı· 
yet kazanarak şehir operasına 
artist olarak alınmıılardır. He· 
nliı on dört yatında ohm Betty 
Jayneı "Boheme,, operHında 
Mimi rolilnde s·~;niu pOriluOz 
giiıelliği ve jeatl~rinio tabiilij'i 
ile bllliln Şikago'nun kalbini 
teıhir etmiıtir. Yanılmıyorsak 
Betty bu yaıta bir operaya 
artiıt olarak kabul edilen biri· 
cik bahtiyardır. Oa üç yatında 
olan Deuna Orbin iıe Holly· 
voodun bftyOk firaıalanndan 
biriyle derhal bir mukavele 
yaparak sinema payitalıbna 
gitml~Ur. 

Çin s ula randa 
Amerika bahriyesinden ku· 

mandan Ro!and Komfort filosu 
ile Çin sularına hareket etti. 
Kocasının hareketinden sonra 
yalnız kalan madam Roland 
cnn ı cı ı mı gidermek için 
iki odadan ibaret olan mtHe
vazı yuvasma sıcak ıklimlerin 
balıklarını ihtiva eden elli ka
dar mini mini havuz ve ondan 
fazla köpek yerleştirmiştir. 
Kendisi ve çocuğu bu akuvar
yumda yaşıyorlardı. Kumandan 
Roland bunu haber alınca he
men izin nlarak Loot Ancelosa 
dönmUıtür. 

Niçin mi? Balıklara ve ki· 
peklere bu aşırt sevgiyi gös
teren karısmdan talak talebin
de bulunmak için ... 

Oarlp bir mnhfel 
Yugoslavyamo joğadina ka· 

sabasıoda garip bir kulüp açtl
mışhr. Bu kulübün müdavimleri 
yaloız topallar, sağırlar, dilsiz· 
ler, körler, kellt-r, sarhoşlar, 
kokain ve heroin müptelAları 
ile nevrastenikler ve diğer aktl 
hastaları teşkil etmektedir. 
Kulübe kabul edilmiyenler nor· 
mallerdir. Ma iıller mahfeline 
yazılmak için senede bizim pa
ramıı.la on lira vermek yeter. 
Böylece cemiyetin dilşkilnleri 
burada top!aııarak ailece eğ
lenmek imkanını da bulmakta
dırlar. ....... , ..... , .. , ... , .....•........•..••. 

Fikir kırıntdarı : 

Dürı ve Bugün 
insanların karakteri budur: 

K endile rine eıı ı;ok sevimli .. .. 
g orunen, cazibesini en çok " 
muhafaza e ttikleri şey kay· 
bettikleri şeylerdir. Ellerin
dekinin kıymetini bilmemeğe 
onları sevkeden de bu huy-

• larıdır. 
( Stıırl/ ur ) 

Hayatımızın ilk devresinde 
ikinci devreye eritmek için 
sabırsızlık gösterir, onnn için • 
ç alışını. Bir kerre bu ikinci 
safhaya ayak attık mı gün
lerimiz kaybedilen gençliği 
aramakla geçer. 

( Belouino J 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

Acentemize ait tele
fon numaraları bir ka
nunusani 1937 tarihin
den itibaren aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir: . 

2004 numara yerıne 

4142 
• 

2005 numara yerıne 

4221 telefon numaralan 
ikaıne edilmiştir, 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket bastaııesi 
Dahiliye Mütehaeası 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. T eL 3956 

Evi: Köpril tapur ukelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

~~biliye Mütehassısı' 
DOKTOR 

Sua~a (min 
Kağıtçılar 

Avrupada yaphğı tedkik 
seyahatinden dönmüştür.Has
talarını hergUn Karııyakada 
Kemalpaşa caddesinde 127 
numarala muayenehanesinde 
kabul eder. 

1-13 h.3 (2298) 

Paris takültesinden diplomalı 
oı, tabipleri 

l\'luzafter Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler - Numan ıade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

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

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

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

kanunda bekleniyor. 26 birinci 
kanuna kadar Rotterdam,Ham• 
burg ve Bremen için yük ala
caktır. 

•Bll&• 
American Esport Liues 

Tbe Export Steamship Corpo• 
r ation - N evyork 

EXMOUTH vapuru 19 ilk 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXECUTIV vapuru 3 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
limam için yük alacaktır. 

EXMOOR vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 23 1 ci 
kAnunda bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatı ve Galatı: aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratis!ava, Viyana 
ve Linz için yük alacakhr. 

•&1t8--
American Exporl Lineı - The 
Export Steamsbip Corporation 

Pireden ;,.ktarmah 
EXCALIBUR vapuru 18 bi

rinci kanunda Pireden Bostoo 
•e Nevyork için barek~t ede· 
cektir. 

Seyahat müddeti 
Pire - Boıton 16 gündür 
Pire - Nevyork 18 s?iindür. 

... ıgı •• 
Den Norake Middelbavslinje 

Oslo 
BOSPHORUS vapuru 19 ilk 

kanunda bekleniyor. lskende· 
riye, Hayfa, Dieppe ve Norveç 
limanları için yükliyecektir. 

... 00-.......... _ 

Armement H. Scbuldt - Hamhurg 
TROYBURG vapuru on se

ldz ikinci kanunda bekleniyor. 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük kabul eder. 
~ 

Johnston W arren Un en Ltd. 
Llverpool 

DROMORE vapuru, 10 ikin· 
ci kanun, Liverpool ve Aovers .. 
ten bekleniyor. Burgas, Varna 
ve Kö.!teoce için yük kabul 
eder. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taabhiide gi• 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

Bir Hedl ya ver· 
mek istiyorsanız onu 

S. Ferid 
Eczacı başının 

Meşhur Kolo~ya, 
Esans, Pudra, 
Kreminden inti
hap ediniz. 

Beğeneceksiniz 

M. Depo 

S. Ferid 
ŞiF A 

• 
eczanesı 

., 

a yo ın 
kullanınız ! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ciğerler için bava ne ise dit· 
Jer için de RADYOLİN odur. 
Hasta ciğerler kadar sağlam 

ciğerlere de hava lazım oJdu· 
ğu gibi, bakımsız dişler kadar 
temiz ve beyaz dişlere de 
RADYOLİN lazımdır. Hava 
kanı, RADYOLIN ağzı temiz· 
fer. Havasız kalan en sağJam 
vücud naed zehirlenirse, RAD-
YOLfN ile fırçalanmıyan te· 
miz ve beyaz dişler de öylece 
sararmağa ve çürümeğe 

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

·····································································: • 
SIHHAT BALIKYAGI ~ 

Norveçya balıkyağlanoın eo halisidir. Şerbet gibi S 
içilir. iki defa süzlilmOştUr. : 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Salebçio~lu hanı karşısmda 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

GÜNÜN 24 SAATiNDE HASTA 

Baş ağnlarına karşı 

GRiPiN 
kaşelerini kullaoaoaz 1 

Grlpln: Biltün ağn, sızı ve 
sancıları keser. 

Orlpln : En tiddetli ba~ ve 
diş ağrılumı ılir· 

atle dindirir. 

Olivier Ve Şii. 
LIMITET 

Vapur Acent sı 
İRfNCt KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

Londra hattı 
AD JUT ANT vapuru 22 ikin

ci kAnunda gelip Londr:ı için 
yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru jkinci ka· 

Diş hekimi 

.~. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalarıoı müs· 
takil olarak ltabul ve tedavi 
eder. nuo iptidasında Londra ve 

HuUden gelip yük çıkarıp ayni Tele fon 2946 
1-26 (2101) 

zamanda Londra ve Hnll için '11111 .. ._ _______ ~--
yük alacaktır. 

GRODNO vapuru 15 ikinci cız:Hrxr~

1
~~~~

1 kanunda Londra, Hull ve An- ~ a sı'n a 
verslen gelip ynk çıkaracak ve l ı~ 1 n 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacakbr. 

Liverpool hatlı ' 
~ EGYPTIAN vapuru 26 bi-

rine; kanunda Liverpool ve 
Svanseadan gelip yük çıkara· 
caktır. 

Diş tabibi 
Muayenehanesini 2 mcı 

Heyler So. Hamam karşısın
da 37 No. ya nakletmiştir. 

ALGERIAN vapuru on ikind 1 (1924) 
kAnunda gelip Liverpool ve ~..,a::ıı::.r.nrzzeirn;srzlll'.immaıl 

Telefon: 3774 

Svanseadan yük çıkaracaktır. 
Deutscbe Levante-Linie 

ANGORA vapuru limaru· 
mızda olup yüklerini çakannak
tadır. 

NOT : Vürut tarihleri, va· 
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin deiifikliklerinden me 
auliyet kabul edilmez. 

it' 

Hususi muallim 
ilk ve orta okul talebele

rine hususi dersler vermek
tedir. lstiyenlerio hergün sa· 
at 16 - 18 e kadar Yeni Asır 
idarebanesioe müracaatları. 

13- 13 H 3 

Eczacı Kemal Kamil 
AKTAŞIN 

Bahar çiçeği 
KOLONYASI 

Merkezi Kemeraltı caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

tüyük Hilal 
Eczanesi 

lzmirden götürülecek en şık en 
ince ve en makbul hediyeniz 

Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzaıirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 
ilemini ıaıırtm•t bulunmaktadır 
Hilaleczanesini, eczacı Kemal 
Kimili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere 

aldanmamanız için 
şişeler Üzerinde Kemal 
Kaınil adını görmelisiniz. 

Orlpln : Nezle, grip ve ro· 
matizmaya kartı 
çok müe ·sirdir. 

~~l~I~ kaşelerinin 10 tanelik )eni 2m~a l ajlarını tercih ediniz ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lzmir Muhasebei Hususiye Mü
dürlüğünden: 

Adam Adamipla karısı ınadam lstelyanın müterakim vergi 

borcuodan dolayı müzayedeye çıkanJan Seydiköyündeki arazi 
ve binaları ile Çileme Bileriç ve Develi çiftlikleri ve Develideki 

un değirmeni artırma kanununa tevfikan 21 gün müddetle satı
hğa çıkarıldığından pey sürmek isUyeolerin l:ı:mir Muhasebei 

Hususiye Tahsilat Komisyon kalemine germeleri. 
30-31-1-2 1633 [3429) 

lzmir Liman işletme idaresinden: 
~37 Takvim yılı içinde lz:mir limanına gelecek mazot veya 

kömür ile işler vapurl:ırm münhasıran kömür, kereste yüklil va
purlarla 30 rüsum tonilatosundan fazla olmıyan motörler hariç 

yukJeme ve boşaltma amele işleri 30 - 12 - 936 tarihinden 11 - 1 -
937 tarihine ka<!ar on iki gün müddetle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme şefler encüme!linde yapılacaktır. Talip olanların Şart· 
nameyi görmek ve fazla malumat almak üzere Liman iıletme 

servisi şefliğine müracaatları lazımdır . 
31 - 2 - 4 ( 3442 ) 1648 

Amerikan 
1937 

(f··ORD) Otomobilleri 
AVNİ NURİ 

. 
MESERREEÇI oğlunun mağazalarına gelmiştir. 

bir iki satışlarına başlanacaktır. •• gune kadar ikmal edilerek Montajları 
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Almanya beklenen cevabını dün • 
vermış 

Cevabın gizli mi tutuluyor? 
Roma Alman tazyikı altında uysallıktan vazgeçmiş mi? 

" 

Asilerin arasında kaçakların sayısı 
günden güne çoğalmaktadır. 



2 l'.Anunueanı ıea? 
E~ > y 

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

Diller 
... l 

lllm telekklsl ile bir asla 
irca edileblllr mi ? 

-4-

Yazan: Avni Ulusay 

Davamızın-----;melini atmak 
yapısını kurmak için kullana
cağ:mız malzeme, hüyülai de
ğil bedihi asıllar olacaktır .. 
Rehberimiz, ilahi olmak dai
yesi ile ileri sürülen melekeler 
değildir; zeka ve irfandır .• 

Harf ilminin yapısını vücuda 
getiren maddeler, yalnız başına 
barflardır. Harflarladır ki bu ya
pmıo temelini, dıvarlarını, ça
bsını, bölümlerini ve bütün 
konforunu meydana çıkaracağız. 

Elimizde, Türkçe alfabeye 
varhk veren 29 harf vardır. 
Bunlarla, yeryüzünde konuşu
lan bütün dillerin yüz binlerce 
kelimesi ile, ibdaı mümlCün 
sayısız, daha birçok kelimeler 
ıöylenebilil".. 

Bu imkanda ne mucize ne 
de keramet yoktur. Her şey 
fıtretin birici ve dahili alem
lere bahşettiği fiziyolo jik ve 
pisik ol o jik kudretleri, beşeri 
zekanm idrak edebiJmesi ka
biliyetinde saklıdır. 

Harf ilmini eyice kavraya
bilmek için her harfın ma
yasını, bünyesini, nevini, 
doğuşunda ve yaşayışında 
gösterdiği hüviyyeti bir kim· 
yaker gibi - sırasına göre -
kah çözümleyerek, kah bezim· 
leyerek (1) tetkik etmek ge
rektir. 

Bu işe girişmeden, 29 harfJa 
kaç söz söyleyebileceğimizi 
araştıralım; Bundan önce de , 
29 harfın söze vücut vermek
teki durumlannı bulalım: 

Başlangıçta ileri sürdüğijmüz: 
Madde + hareket = hayat 

vP "'"f,.q .ı.. • ~v"''=i" - l :: _: .,.,. ı. 
" Düstürforı ile karşılaşan: 

Simit + sait = söz 
ve sait + samit= söz 
Düsturlarını 29 harfle ifade 

edelim : 
Yirmi dokuz harfın aekizi 

sait ve yirmi biri samit olduğu 
için, birinci sırada : 

21 samit x 8 sait = 168 söz 
ve ikinci sırada yine : 

8 sitit X 21 samit = 168 söz 
ki bir arada 168+ 168 = 336 
sözün vücudunu sezeriz. işte 

bütün diller bu 336 sözle söy
lenmektedir. 

Burada sôz nedir ? diye bir 
sual soralım r Bundan önce 

ıöz için, bize bir sezim ve
ren sestir, demiştik .. Bu ta
rifi daha ilmi bir şekilde 
izah için söz: 

"Başı bir saitle eklenen ya
hut sonuna bir sait katılan sa
uıittir,, dememiz lazımgelir .• 

a + b= ab .. a+k= ak. 
b+a= ba .• k+a= ka. 
Sözlerinde olduğu gibi ki, 

birincide b ve k samitleri (a) 
saiti ile eklenmiş, ikincide b 
ve k samitlerine a saiti katıl
mıştır. 

"Burada küçük bir istitrat 
yapmak isterim: Dikkat edil
mişse görülmüştür ki; başı bir 
saitle eklenen · tabirini kulJan
dım. Halbuki, ekleoıeyi; (sona 
katmak) deye biliyoruz ve öyle 
kullanıyoruz. Hakikatte ise ek
lemek başta da sonda da olur. 
Yalnız, sonda olursa katmak, 
başta olursa takmak tabirlerini 
kullanmak doğrudur. 

Eklemenin hem başta, hem 
sonda yapılmasının sebebine 
gelince: Eklemek; sesi hece
lendirmek, yani hareketlendir-
mek demektir. Bu da dilde 
hece Vt! hareket işini ~ören 
ağ, eğ, iğ, üğ gibi sözlerden 
tebadül eden ak, ek, ik, gibi 
sözlerden doğar .. Akmak; bir 
şeyin bütün varlığı ile hareket 
halinde bulunması manasına 

(J) Talılıl vera tnkıp cdaek 

Yılbaşı p1yangosunda 
zengjn olanlar 
•••••••••••••••••••••••• 

YENi ASIR 

// 

~~~~====~~===! 

m haf iline •• ore 

sanne a 

LÇ!~1,gs~:J 
Bir satır da 
benden ... 

Sekizinci Edvardın a,lnnı 
yazmıyan gazete, mevzu yap• 
mıyan muharrir kalmadı. Sütün 
ortağım N. Özeren de yazdı. 
Anladım ki bu işte eksik kafan an s 

eri inkişa 
• birisi varsa o da benim. Bu 

satırfarla ben de nöbet sava-

edecek 
lstanbul. 1 ( Yeni Asır - Telefonla ) - Roma betleri daha kolaylıkla j nkişaf imkanına bulacak 

radyosu gece servisinde aşağıdaki haberi ver- ve yeni bir dostluk devresi başlıyacaktlr. 
miştir: Stefani Ajansının lstanbul muhabiri de ltalya 

- Roma mabafiliade bildirildiğine göre lngiliz - lngiltere Akdeniz anlaşmasının Türkiyede mü· 
- Italyan centilmen anlaşması Pazartesi günü sait karşılandığını ve hassasiyetle takibedildiğini 

bi ldiriyor. 
Romada lngiltere adına lngilterenin Roma se· 

Roma, 1 (Radyo) - Yucroslavyanın Bulga· 
firi, Italya namına dış işleri bakanı kont Cıano ristanla yapacağ"ı ebedi dostluk anlşmasınm 
tarafından Venedik saryıoda imzalanacaktır. formaliteleri tamamlanıyor. Belgrad mahafili bu 

Ayni mahafilden öğrenildiğine göre bu anlaş- anlaşma üzerine Balkanlarda daba geniş ve 
manın tahakkuku ile Türkiye - ltalya münase- devamlı bir sulh devresi başlıyacağmı bildiriyor. 

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

Sovyet - Alman Bursada kar vardır 
düellosu 
. Berlin, 1 (A.A) - Havas 
ajansı muhabirinden: 

Alman matbuatı Sovvet Rus
yaya şiddetle hücumda devam 
etmektedir. Diplomatik mabafil 
bu tarzı hareketi falıbayır 

Dii11}'a t:lizcJJık lualıçtlelinden addetmt>mekte ve Almanyanın 
Knim11n Ha/ıs ispanyaya karşı vaziyetini de-

Istanbul, 1 (Hususi) - Yıl- ğişlirmesinden endişe etmek-
başının 500 bin liralık büyük tedir. 
ikramiyeslni lstanbulda kaza- Ayni mabafil burada Nacı-
nanlar bir patates tacirinin on "yonal Sosyalist rical ile sıkı 
yaşındaki kızı Sofiya iJe do~tor ·temasta bulunan birçok Ispan
Orfanides namında Jstanbullu •yol Alanjistlerinin mevcut bu
bir Rum doktordur. Bu iki · hm<luğunu kaydetmektedir. 
talili yurddaş ellişer bin lira ç· d 
almışlaröır. 200 bin liralık ik'- . 1 n e 
ramiyenin onda biri de ,gazete Nankin 1 ( A.A ) - Çang -

. matbaaları hamal'arına isabet Kay Şek, , Sue 1:-iangın atfmı 
• etmişti r. Hamallar 20 bin lirayı J isterken kendisine yeniden ça· 
a larak· ar~larında paylaşmışlar- hşma fnsatı verildiizj t akdirde 

dır.' lvu ôın J raiık 1 ranıiyemn ~ Ç~ng Su Liaog1~ fo}~~al~ ~-
onda birı güzellik kraliçesi metlerde bul~n~&ılecegt fıkrıu· 
Kerimana isabet etmiştir. · de ısrar etmıştır. · 

· ·· · • · • ... : · Mecburi hakemlik 
ispanyaya tayyare · 

1 
. .. I •1• · nıesc esı 

~OnC eri 1 yor · Paris, 1 ( A:A ) - Meclis 

Meksika, 31 (A.A)-Ameri- ·mecburi hakemlik projesini 
kadan gelen ve _ispanyaya gi- Ayandan geldiği şekilde 77 
decek olan dokuz tayyare reye karşı 490 reyle kabul et-
elyevm merkezi tayyare istas· miştir. 
yonunun hangarlarında bekle- Ciano şerefine 
mektedir. 

Dük DÜ'\rindsor -ziyafet 
Londra ile birçok telefon 
muhaberelerinde bulundu 

Londra 1 ( 0.R ) - Dük Dö 
Vindsor Viyanadan Londra ile 

birçok telefon muhaberelerin
de bulunmuştur. Annesine, kar-

deşlerine, aile'ii erkanına ve 
dostlarına yeni yıl temennileri
ni bildirdiği tahmin ediliyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
geldiği g!bi, eklenmek te daha 
hafif mikyasta hareketlenmek 
demektir... ,, 

Bu suretle kendilerine birer 
sait takılarak, veya birer sait 
katılarak eklenen sözlerin ya
.rısı olan (168) i bir cinsten, 
ve diğer (168) i başka cins
ten sayılır. Bu fark, samitin 
takı ile veya katım ile eklen
mesinden ileri gelir. Takı ile 
hareketlenip söz haline gelen 
sesler, dilde, fiiJlerin; katım ile 
eklenip söz haline gelen sesler 
de isimterin mayasıdır .. 

Hakikatte ise fiil ve isim, 
bir asla racidir. Her ikisi de 
sözün adıdır; daha doğru tabir 
ile, sözlerin mevzu oldukları, 
delalet ve işaret ettikleri var
lıkların adıdır... Aralarındaki 
fark, idrak farkıdır .. Idrakimi
%in 'teallfık ettiği varlık ta • ge· 
rek maddeye, gerek enfüse 
raci olsun - hareketi galip gö
rürsek, ona fiil; maddeyi galip 
görürsek ona isim deriz .• 

- Deı•am edecek -

Roma, 1 ( A. A ) - Ciano 
kendi şerefine lngiliz sefiri 
tarafından verilen bir ziyafette 
haıır bulunmuştur. 

Yalanmış 
Nevyork, 1 (A.A) - Vaşing· 

tondaki Rusya sefareti, Rus· 
yanın Jgpanyaya satılmış olan 

·Amerikan tayyarelerinin sa
tış muamelatına Larışmış olduğu 

hakkındaki haberleri kat'iyet1e 
tekzip etmiştir. 

CEPIIELERDE 
Madrid, 1 ( A.A ) - Dün 

akşam neşredilmiş olan resmi 
bir tebliğde Madrid cephesin-

de~ vaziyetin değişmemiş oldu
ğu bildirilmektedir. Yalnız top· 
çu düellosu devam etmektedir. 

Asilerin tayyareleri paytaht 
üzerinden uçmakta ise de bom· 
Lardıman yapmamaktad.r. 

Marsilyada 
Marsilya, 31 (A.A) - Dok 

:nesc!csi asilerin işgali altında 
bu!unan topraklardan lodra 

adlı Alman vapuru ile ğetirilen 
bakir priti yükünU limana in
mekten imtina etmişlerdir. 

Bu hamule bir kimyevi mad
deler fabrikasına gönderilmiş-

tir. 

Paris borsası 
Paris, 1 (A,A) - Paris bor

sası pazartesiye kadar kapa• 
lıdır. 

Suhunet derecesi sıfırın 
altında, ona düşüyor 

Ulu dağda karın kesafeti dört buçuk 
metreye kadar 

.f<.ayak sporlan/la llazrrlanaız Bmsanın rekiıgesinde11 bir manzaıa 
Bursa, 1 (Hususi) - Bursaya dört buçuk metre kar vardır. 

dün ve buğün 40 santim kadar Kayak sporlarının başlaması 
kar yağmıştır. Mülhakatla kar beklenebilir. 
daha fazladır. Orhaneli ile mer- Ankara, 1 (Hususi) - Sivas-
kez arasında münakalat kesil- tan bildiriliyor: Şehire ve civa· 
miştir. Karlar yolu kapadığın- rına çok kar yağmıştır. Karın 
dan yolun açılması için amele· yük~ekliği 50 santimi bulmuştur. 
ler gönderilmiştir. Geceleri ha- Ankara ile trenler üç gündür 
raret derecesi sıfırın altında işlemiyor. Hattın karlardan te-
ona kadar düşüyor. Uludağda mizlenmesine çalışılıyor. 

Alman Clevlet reisi Alman ulusuna 
beyanname neşretti bir 

lst~nbul, 1 (Yeni Asır) - Alman devlet reisi Yılbaşı müna
se.b~tıyle nasyonal sosyalistlere hitaben bir beyanname neşret
mı§hr. Şansölye Hitler, Versay sulh muahedesinden mütevellit 
taahhüdaltan kısa bir zamanda kurtulmağa muvaffak olan Alman 
ulusunu tebrik elmiş, pek yakındn iktisadi zencirleri de kırmağa 
çalışacağını söylemiştir. 

.. Alın.an propaganda nazırı, Dr. Gobels de Berlin radyosundaki 
soylevınde ecnebilerin bütün şüphelerine rağmen Alman ulusu
nun sulhu muhafaza edeceğini söylemiştir. 

Alman Hari_ciye nazırı dün sefirlerle 
mühim görüşmeler yapmıştır 

BerJin, 1 (A.A) - Hariciye bakanı Fon Nörat dün Fransa 
İngiltere ve ltafya elçilerini kabul ederek gönüllü meselesi 
hakkında Fransa ile lngiltere tarafmdan yapılan teşebbüsata 
mütedair Alman cevabının başlıca maddelerini bildirmiştir. Bu 
cevap 11 ikinci kanundan evvel tebliğ edilmiyccektir. 

Salahiyettar mahafil Alman cevabının ltalya ile bir istişareden 
ve Roma ile tamamiyle mutabık kalındıktan sonra verileceğini 
temin etmektedirler. 
· Almanyıt evvela bazı noktalar ve bilhassa kontrol meselesi 
baklunda izithat istiyccektir. 

Almanya ispanya bükümetçilerinin hizmetinde bulunan yabancı 
gönüllü meselt!sİni mevzuu bahsedecek ve bu meısele hakkında 
bundan evvelki beyanatını hatırlatacaktır. 

Yarı resmi diplomatik mahafili 11 ikinci kanuna kadar müza
kerenin devam edeceğini bildirmiş olduğundan Fon Nörat ecnebi 
sefirlerini davet etmiş olması burada hayret uyandırmıştır. 

General Fon Seektin cenaze merasimine iştirak etmek için 
mezuniyetini yarıda bırakmış olan Fon Nöratın resmi Almau 
notasının tevdiine kadar sefirlerin sabretmesini temin için bu 
suretle hareket ettiğine ihtimal verilmektedir. 

yım. 

Sekizinci Edvard Aşıklar 
krallığını, lngiltere krallığına 
tercih etmekle Madam Simp· 
sona karşı rabıtasının kudret 
ve azemetini gösterirken mev
zu kıtlığına uğrayan dünya 
gazetelerine de bol bol roman, 
hikaye, fıkra sermayesi verdi. 

Bir kralın kalbinde tahtım 
unutturacak kadar kuvvetJi bir 
aşk yaratma~a kadir olan Ma
dam Simpson ııe kadar bahti
yar ve magrursa gazeteciler 
de o kadar memnun ve müte
şekkirdirler. 

Aşk esasen sütunları değil, 
ciltleri dolduran bir mevzudur. 
Hele bunun kahramanı bir 
kral veya imparator olursa 
uyandıracağı alaka böyle heı, 
kıtayı dolaşır, durur. 

Madam Simpson taç ve taht 
terkine değer mi? Yazıcılar da, 
okuyucular da bu suali birbir
lerine sorup duruyorlar. Ne 
boş sual. Edvardıo gözünü ve 
kalbini takmadan buna cevap 
vermek kabil mi ? Fakat ne 
yapalım? 

Anlaşılıyor ki ı.ügürdün çe• 
nesini zenginin yalnız parası 
değil aşkı da yoruyor. 

A. Murat Çınar 
.................................... , ..... 

~~~ •• l!bıı 
Yeni yılın yıldızhırı 

Eski ayı ne yaparlar diye 
Nasraddin hocaya sormuşlar. 

- Kırparlar, kırparlar, yıl
dız yaparlar ! demiş .. 
Aklıma geldi, peki yeni se

neye girince eski seneyi ne 
yapacaklar ? Ôyleya: Eski se
nenin iyi, kötü birçok hahra
iarı, birçok olur olmaz .şleri 
yeni seneye sürüklenip gelıyor. 

936 yılı, 937 senesine yerini 
terkedıp tarıhin bir sahifesine 
sokulup, sınerken; hayrü lhalef 
olması herkesin ağzında ve 
gönlünde emel, arzu, ümit olan 
yeni senemize de dediğim gibi 
neler bıraktı? 

Peki amma, Nasraddinin de
diği gibi, eski senenin hatıra· 
farım biz kırpıp, kırpıp yıldız 
yaparak, senenin ba~ını saadet 
yıldızlariyle donatamaz mıyız? 
Olmıyacak iş değil, meram 
edince bunu hem yapar, hem 
ôtcsine bile geçeriz. 
. . . . . 
Dostlar l Sizin geçen sene

den yıldız yapılacak dertleri
ni7, kwılcım yapılacak dilekle
riniz varsa hiç sıkılmayın . Eli
nize 37 makasını alır kiminiz 
yılbaşı gecesi sabaha kadar gü
lerek ahenk içinde, kiminiz e ioi2 
çenenizde geçirdiğiniz vakıtla
rın arkasıodau yeni seneye bir 
çok yıldızlar Jcesersiniz.. Ye· 
ter ki yeni yılın yıldızları uğur· 
lu olsun.. Yeni yıl hakkında 
umdı;J.larınız yerini bulup ha· 
ya!iniz·n erkan sedirinde ra· 
hat etsinler. 

ispanyada 
Salamanka, 1 (A.A) - Fran· 

ko hükümeti resmi gazete~inin 
neşrettiği bir kararname ablca· 
mına göre, henüz asiler tara· 
fından işgal edilmemiş olan 
topraklar mahsulü olan zirni 
ve endüstri maddeleri ile dıı 
ticaret yapılmasl menedilmiştir. 



........ 

Avrupa sulhu için 

Ehemmiyetli diplomatik 
hidiseler hazırlanıyor 
Bir iş birliği içinde müstemleke 

meselesini halletmek kabildir. 

Rusların J'antıkları tddıa edllen. J'tni tank tıpuıi 
Londra, ( ilk kan11n ) 
Ehemmiyetli dilpomatik ha· 

Jiselerin haz1rlandığı bir dev
reye girdiğimiz anlaşılıyor. Si-
lahlanma işini kafi derecede 
ilerleten ve kuvvetli ekonomik 
silahlara malik olan lngiltere· 
nin Avrupa sulbunu sağlam

laştırmak ve sükunu iade et
mek için bir gayret daha sar· 
fetmek istediği göze çarpıyor. 
Almanyaya vaziyetini tayin et-
mesi ve Avrupa işbirliği saba
ıma avdet etmesi için yapıl-
mış, yapılacak ve yapılan resmi 
Ye yara resmi teşebbüsler bu 
temayülü açık olarak göster
mektedir. " Times ,, gaze· 
tesi uzun bir makale ile 
Almanyayı en iyi yolu intihaba 
çağmyor. Ren mıntakasının 

askeri işgalinden sonra umumi 
bir sulh anlaşması akti için 
Almanya tarafından yapılan 
teklifleri hatırlathktan sonra 
büyük lngiliz gazetesi o vakit
ten beri hiçbir terakki hasıl 
olmadığını, bilakis doğmuş olan 
ümitlerin hadiseler tarafından 
cesaret kırıcı bir şekilde tekzip 
edild ğini kaydediyor: 

"Alman siyasetinin saikleri 
iki idi: Fransız - Sovyet pakb 
ve Almaoyanm ekonomik müd· 
deiyab. Pakta lngiltere iyi bir 
gözle görmediği gibi biitün 
Fransızlar c\a teveccühle kar
şılamadılar. Fakat Almanya 
pakta haklı gösleren şartların 

izalesine çalışacak yerde bunu 
istismara kalkışta ve "gürültülü 
bir surette bir anti·komünist 
cephesi lrnrmağa savaşta. 

"Komünizmle mücadele için 
lngiltereyi idare edenler başka 
fikirdedirler. Komünist enter
nasyonah sosyal ve ekonomik 
bir inhilale sebep olmak için 
heryerden ziyade lngilterede 
para ve gayret sarfetmiştir. 
Fakat biç bir yerde lngilt~re-

dekinden daha büyük hir mu· 
vaffakıyetsi zliğe uğramamıştır. 

Bunun sebebi de şudur: lngilizler 
an lamışlardar ki komünizme aske
ri silahlarla değil,ekonomik si
lahlarla mukabele etmek müm
kündür. lnS?iliz imparatorluğu 
komünizmi ekonomik tedbir-
lerle mağlüp etmiştir. Bunlar 
süngülercten, sopalardan ve 

AŞK, MACERA ve ESRAR TEFRİKA No: 35 
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YIL SOriRA . · ı 
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lngllizceden çsviren : ZIYA NEBi 

Uç aydan beri ŞH1ago pollcl meşhur sc:bll<ah Ey - Up 
Gan'ı rıramaktc.' va :üllyana scoo dolar vadetmekte .. 

4CılW ..... ~ .... -----

Korku ve te;aştan polise te
lefon etmek kimsenin aklına 
ge!memişti. Neden sonra moto
sikletlı po1!s er yetişerek San 
Frans sko; a g irdiler. Salonun 
içi adeta bir harp sonu sahne· 
s ne dönmüştü. Üç adam yerde 
baygın yatı y or, Şir;ey Roberti 
ve Maden de Hardiyi tedaviye 
çalıiıyordu. Masalar islcemle!er 
devıilmiş, her taraf şişe ve 
cam kmklariJe dolmuştu .. 

Rohertın kolundan aldığı ya
ra ağır değildi. Hardinin ise 
baygmhğı geçmiş ve bir az 
kendini toplallllfb. Polisler ro-

vclverlerini çekerek büyük bir 
teiaşla salonu doldurdular. Fa
kat ortada mücadele edecek 
veya mani o!acak birşey göre
medikleri için, silahlarını tek
rsır yer'.er ine koyup, yerde ya· 
lanlaıa doğru ilerle<liler. iri 
yapılı adacıa yaklaşınca içlerin
den b:ri : 

- işte be'ah Ey - Up Can! 
yakaladık .. Diye bağ11dı .• 

Bu ismi duyan polislerin bir 
kısmı tekrar silahlara sarıldı, 
bir kısmı da, yerde hiç kıpır
damadan yatan adamın üzerine 
athyarak kollarına kelePCe 

YENi Aımt 

Filistinde son durum 

Yafa limanında iki kasa 
dinamit çalınmış 

Filistindeki sükun muvakkat sayı
lıyor, hadiselerden korkuluyor 

mü/rezele" l(udiiste ınguiz 

Roma 1 (Ô.R) - Filistinde 
vaziyetin sül<ünu muvakkat sa
yılıyor. Milliyetperverler önü
müzdeki aylarda daha geniş 
bir harekete hazırlanıyorlar. 
Bu defa Filistin milliyetperver· 
terinin Iraktan da uardım göre• 
cekleri tahmin ediliyor. 

Londra 1 (A.A)- Daili Mail 
gazetesinin Kudüsten haber 
aldığına göre her birinde bin 

dinamit bulunan iki kasa Yafa 
limanında çalınmıştır. Bu işte 
bazı liman memurlarmın suçlu 
olduklara sanılmaktadır. 

2 ltan·ınusanı ıea"I 

BOL PAÇA AHMET 
- Saray kar1ar yah yaptırmış -

Keçeci izzet molla; gümrük ı ve ikremla alıp yalıya götü!'· 
ağası "Bol Paça Ahmet" in müşler .•• Şerefine verilen bu 
Beylerbeyinde yaptırdığı yalıyı ziyafette hayli yayıp, içen, 
nasıl olmuş, görmüş, parmak bir çok ikramlar, tazidu 
ısırarak: gören izzet Mnlla, nice sonra 

- Herif saray kadar yalı yalıdan ayrılırken yanına bir 
yaphrmışt Demiş ve bu sözünü çok ağalar verm:ş!er, ağalardan 
eli erdiğine, rastgeldiğine "Bol birisi de mükellef ve hürmet• 
Paça" nan sözü açıldıkça: lice bir bohçayı, izzet Mollayı 

- Herif saray kadar yah lstanbula götürecek kayığına 
yaptırdı! Ne olacak! Elbet te yerleştirmiş. 
yaptırır! Diye kinayeli kinayeli Bunu gören izzet Molla, ka-
söylemeğe koyulmuş, bu si)z yıklar sahilden ayrılırken sa-
o kadar bayılmış, üremiş ki bilde kendisini geçirmeğe ge• 
"bol paça" nm kulağına kadar len birçok ağalara ve hatta 
varmış, zavallı korl,ağın birisi " bol paça ,, nan yüzüne karşı 
olduğu için, bu sözün kendi yan mest bir halde: 
aleyhine hirfesatuyandıracağıoı - Şu bohça iyi, yolanda, 
ve sultan Mahmuda kadar va• hoş ve hakkı sükut olarak 
rap iyi neticeler vermiyeceğini ağız takacı amma bu yalı ağa-
ve hatta yerinden olacağını ya yine de büyük, yine de 
tevehhüm ederek: büyük... Baksan a herif 3aray 

- Amanın şunu susturalım! kadar yala yaptırmış! Diye ha-
Diye izzet mollayı yalaya davet ğırmış.. 
etmiş ve bir kaç kayıkla gi- Nakleden 

C t•ı l h kk d den ağalar Inet mollayı izzet TOKDiL en ı men an aşması a ın a ....................................................................................... . 
d d ld ., iki muhtefü karşılaşıyor 

~n .ra a s~_nı ıgkınad 1 Adana feliketzedeleri 
gore ımza vaKtı ya ın ır .. . I l k 

Roma 1 ( Ö.R) - logiliz umumi efkarı centilmen anlaşması JÇJD maç ar yapı aca 
müzakerelerini gittikçe artan bir alaka ile takip etmektedir. Adana felaketzedelerine bir ) -Göı.tepe muhtelitinde lımir-
Londrada sanıldığına göre imza vaktı yakındır. "Moroing Post" 

yardım olmak üzere futbol spor kulübünden istifa eden 
anlaşma metninin her iki tarafça kabul edi ldigv ini bildiriyor. 

Ajanhğmm teşebbüsile pazar bazı tanınmış elmanlann da yer 
" Times" cie şu m"''umatı ilave ediyor: Romadaki logiliz - ltal-

g ünti Alsancak Stadyumunda alacak lan ögv reoilmiştir. Bu iti-
yan müzakereleri bütün yakın şarkta ve bilhassa Türkiyede de· ~b· f tb 1 ı ı barla Pazar günü stadyomda 
rio bir alaka uyandırmıştır. Gentilmen anlaşmasının Akdenizda mu ım u 0 maç an yapı a-kt senenin en hararetli maçların• 
emniyeti takviyeyeA'anyacağt tahmin ediliyor. ca ır. dan biri seyretmek :İmkan dıı-

lngiliz gazeteleri ltalya ile münasebatdaki gerginliğin zail Öğrendiğimize göre, Altın· hiline girecektir. 
olmasına memnuniyetle kaydetmektedirler. ordu • Altay kombinezonu K. • •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••-••• ••••••••••••••• ••• S. K. - Göztepe kombinezonu 
" ideolojik cephe., ferden dalia ki, iş birliği halinde bir ,dün- ~· Milli 2ür~ş takımımıaın ha -
müessir çıkmışlardır. Fransa da yada müstemleke meselesi de ile bir maç yapacaktır. ıute• lıca elemanlarından Nuri De-
aynini yapmıştır ve aksini söy- halledilebilir. Fakat anlamadı- denberi karşı karşıya oynıyan mirspor, Altay ve Göztepe 
lemekte menfaati olanların id- ğı nokta şuduf : lçtimalanna Altay - Altınordu mohtelitinin güreşçilerini çalışbrmaktadır. 
dialarına rağmen bu memleket- fırsat bırakılmayan konferanslar çok kuvvetli bir ekip ha· lzmir güreşçileri Bursa ve Ba• 
te ne faş\st, ne de komünist tarafından bu meselelerin her- linde sahaya çıkacaklan umu- la kesir güreşçileriyle bir tem as 
olmuştur. hangi birisi nasıl halledilebilir ? luyor. Öte taraftan K. S. K. yapacaklardır. 

'
1lngilizlerin fikrince bir hal ispanyada bir tavassutun müm· 

sureti va?dır. Ba da Almanya- kün olması için Eden tarafndan 
nın " muhasara ittifaklarını 11 edilen gayretlere lngiltere arka 
Avrupadan kovmak işine ve bu olmaktadır. Rusyaya karşı de· 
kıtada - Almanya da dahil ol· ğil, fakat komonizme karşı 
duğu halde - umumi refah se· kuvvetli ve tedafüi bir ekono-
viyesının yükseltilmesine işti- mik seferden çıkabilecek neti-
rakid r. lngiliz umumi efkara celer malumdur. 
pek iyi bilir ld şarki Avrupa· •su iş, lngiliz • Alman deniz 
nın ekonomik sağlığı mazide anlaşmasile mes'ut şartlar için-
olduğu gibi istikbalde de de başlamıştı. AJmanya, lngil-
Almanyanın işidir ve şim- tere ve Fransa arasında bağ· 

diden garbi Avrupada el· lılığm sulh için asgari bir şart 
de edilmiş olan, fakat Şar- olduğu kanaatinde olanlar ve 
ki Avrupada henüz temin büyük bir istinkafın nihai me· 
edilemiyen müvazenenin tesi- suliyetini yüklenmek istemiyen-
sinde Almanyamn kat'i bir rol ler bu eserin devamına ve ge-
oynaması lazımdır. nişlemesine çalışmağa mecbur· 

" lngiliz umumi efkarı bilir durlu." - - ----
geçirdi. Diğer iki adam 
da ayni vaziyette kelepçe
lendi. Artık polislerin sevin
cİD<~ deyecek yoktu. Çünkü 
aylardanberi takip edilmekte 
olan Ey - Up - Can işte niha· 
yet ele geçirilmiş bulunuyordu 
ve hem de bu şeref onlara na· 
sip olmuştu ( ! ) 

• • • 
Etesi, gün, Şikagoda çıkan 

bütün gazetelerin ilk sahifeleri 
"Ey • Up Cao yakalandı!" "San 
Fransiskoda yarım kalan cina· 
yet .. " Robertin ölümüne mani 
o!an meçhul genç kimdir?" 
şeklinde heyecanlı başhklar ve 
bu mesele hakkında tafsilatlı 
yazılarla do:uydu: 

" Üç aydanberi Şıkagu po
lisi meşhur sabıkalı Ey - Up 
Can'ı aramakta ve yakahyana 
beş bin do!ar verileceğini ilan 
ettirmekte idi. Fakat yapılan 
birçok araştırmalara ve gizli 
faaliyetlere rağmen birtürlü 
bu adamı elegeçirmek imkanı 
olmamıt idi. Nihayet dün 

gece San Fraıısisko'da baygm 
bir ba!de bulunmuş ve iki ar
kadaşiyle beraber tevkif edil
miştir. Vak'a şa şekilde ol
muştur: 

Gece saat ondan sonra San 
Fransiskoya isimlerinin gizli 
tutulmasanı istiyen, iki genç 
kız ve genç bir erkekle ihtiyar 
bir adam gelmişler, masalar· 
dan birine oturarak danset
meğe başlamışlardır. Bu sarada 
Ey· Up-Can bunların yanma gi· 
derek genç kızı zorla kaldır· 
mak istemiş ve kendi masasına 
davet etmiştir. Bunun üzerine 
bir kaga baş göstermiş ve San 
Fransisko birbirine girmiştir. 

Ey-Up Can ve i! t 2rkadaşı bi
çaklannı çekerek kızlan müda-
faa etmek istiyen gencin üze
rine yürümüşler ve uıun bir 
mücadeleden sonra zavallı 

genci yere yatırarak öldürmek 
teşebbüsünde bulunmuşlardır. 
Kavganın dehşetinden salon· 

da bulunanların bir kısmı dışa
rı kacmış ve bir kısmı de öte-

••••••••• 
Köylerin kalkınması için 

·Vili yetlerde kalkınma 
plinı tatbik ediliyor 

- Baştaıa/ı / ncı Sahıfede -
ve elektirik işinin tatbikine 
başlanmıştır. Kasabada mevcut 
üç mektebe " Çetin Kaya ,, is
mini taşıyan bir dördüncüsü 
daha ilave edilmiştir. Sandıklı
nm ılıcalart yakın ve uzak ka· 
sabalardan bu şehre birçok ro
matizmalı kimselerin gelmesini 
temin etmektedir. Banyolarda 
konforun arttırılması sayesinde 
gelecek yılJarda kasabanm 

ye beriye sinmiş bulunuyor ve 
kimse yardıma koşmıyordu. 
Fakat işte tam bu sırada or
taya meçhul bir ge11ç çıkarak 
kavgayı durdurmuş ve seyre· 
denlerin ifadelerin«: göre, birer 
yumrukta bu kabadayıları yere 
devirmiştir. Fakat bi~aç dakika 
içinde ortadan yok olmuştur • 

Şikago polis direktörlüğü 
beş bin doları bu gence vere-
cektir. Fakat dündenberi ynpı
Jan araştırmalara rağmen bu 
meçhul kurtarıcı bir türlü mey
dana çıkmamışhr. Kim olduğu 
ve nerede oturduğu malum de
ğildir. Şikago matbuatı namına 

bu meçhul geDL i reprik edi· 
yoruz .. 11 

Gazetelerde ayrıca polis di
rektörlüğüniin bir ilanı da göze 
çarpıyordu: 

"Dün gece San Fransiskoda, 
uzun zamandanberi aramakta 
olduğumuz Ey·Up Can ile iki 
arkadaşmı birer yumrukta bay· 
gm bir hale getirerek, polis 
tarafından yakalanmasına ve
sile olan meçhul genç kimse 
meydana çıkun. Vadetti~imiz 

ehemmiyeti daha da artacaktır. 
Kayseri, 1 ( Yeni Asır ) -

Köylerin kalkınması hakkmda 
esasla tedbirler ahnmışbr. 

Her kazada geniş bir faaliyet 
vardır. Vali Mustafa Adli bu 
kalkınma hareketi aynı hızla 

devam ettiği takdirde, Kayseri 
köylerinin en yakın atide Tür
kiyenin en modern köyleri ha· 
line geleceğini söylemiştir. 

beı bin dolar kendisine derhal 
tediye edilecektir.,, 

* • • 
Başını gazeteden kaldıran 

Robert sordu: 
- Demek arkasından yeti· 

şemediniz ha .. Çok yazık oldu .• 
Benim hayatımı ve şerefimi 
kurtaran l:ıu genci mutlaka 
görmek isterim.. Kim olabilir 
acaba? Öyle merak ediyo
rum ki .• 

Şirley cevap verdi: 
- Bu adeta bir hadise oldu. 

Ben nrhk ümidi kesm's ve 
gözlerimi yummu tum. Fakat 
ab işte bu sırada onu sanki 
bize Tanrı gönderdi.. Görsey· 
din Robert öyle bir yumrnk 
sallayışı ve öy!e bir yiğit hali 
vardı ki, •• 

Marlen atıldı: 

- Hem de çok yak•şıkh 
idi, değil mi Şirley ? 

Şirley gülmcğe başladı : 
- Ne o, Marlen, dedi. Yoksa .. 
- E .. Yoksa?. 
- Yani bu meçhul gence 

gönül mü verdin, demek isti
yorum da .• 

- Sona var -



-----=- . -~-----------·------

a Kanunuaanı 1ea7 

General Franko beyanatta 

Sen onu bırak ta Mehmet! 
Köye girdiğimi-ı va kıt bir fer· 
yadın arkasından sen koşturur
ken benim atıma kurşun gel
miş oracıkta yıkılmıştı. 

Kabrcının bu sözUnü topla
nıp dinleyen efclerden Bırak 
Ali: 

- Vay anasını f Dedi. De
mek bizim can küheylAn öldü-
rüldli hal. VaJlahi bu işi yapan 
bu heriflerden hangisi ise şimdi 
ben de onu kurşuna dizerim. 

Kabrcı merakla: 
- Ne dedin? Ne dedin? 

Burada başka adamlar mı var? 
- Var yal 
Diyen Haydaroğlu bağırdı .• 
- Getirin kızanlar! Şu ke-

pueleri! 

- Efeler, birdenbire dağılıp 
koştular. Şaıkın şaşkın Haydar
oğlunun yüzüne bakan Katırcı: 

- Haydaroğlu, ben rüya mı 
görüyorum yoksa doğru mu! 
Hele sen bana bir tokat at
sana! Uyanayım, bu ne hail 

Haydaroğlu gülmeğe baı-
ladı .. 

- Ulan gülme! bir tokat at 
bana, vallahi rüyada sanıyorum 

kendimi... Ateş ... Kız .. Çotuk .. 
Çt:pken ... Çirçıplak halim .. Kı
zın, çocuğun gitmesi.. Hey! 
Akyakalı oğlu .. 

- Haydaroğlu bir kat daha 
kahkaha saldı: 

- Akyakalı oklunu sen gön
derdini 

- Nereye? 
- Kızı köyüne götürmeğe! 
- Ulan bir tokat atsana 

banal Ben ne oldum, neler işi
tiyorum. 

Haydaroğlu birdenbire Ka
hrcunn iistnne ablıp saı maşa

rak yere yıktı. Katırcı, yıkıl
dığı yerden: 

- Amma! tokat hal Ulan 
sen! tokatını bütün vücudunla 
mı atarsın, kalk üstümden! an
ladım, başım da taşa geldi! 

Katırcı ile Haydaroğlu böyle 
görüşürken yeniden yakılan 
ateşin başına bir sürü eli bağh 
adamlar getirdiler.. Kahrcı 
aya~a kalkmış: 

- Buniar ne? Bunlar ne? 
Diye sormağa koyulmuştu. 

Haydaroğlu Katırcının siizünü 
duymamış gibi gelenlere karşı 
çıkıp, baS!'rmı gererek: 

- Bre kepazelcrl Hanginizin 
kurşunu Katırcının atmı ö 'dür
dü, söyleyin! 

- Susmayın! yoksa .• 

YENi OfR 
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. . . . ? ! 
Birdenbire hiddetlenen Hay

duoğlu çizmesinden bir kamçı 
çıkardı, ahhp gelenlerin yüz
lerine basta kamçıyı: 

- Ulan hainler! Söyleyin! 
hanginiz, bunu yapan! 

Kamçıyı yiyenler feryada 
başlamışta. 

- Aman efe ben değilimi 
- Den dt:ğilim efem! 

Aman! öldüm, aman gö-
:ıüml 

ValJabi, billahi, tallahi 
ben değilim. 
Haydaroğlu kamçıyı şakla-

tarak: 
- Kimdir? Söyleyin? 
- Ahal Şu! 
- işte bu! 
- Ben değilim! bu! 
- Vallahi değil işte bu!. 
ltbamlariyle birbirlerinin üs

tüne cürüm atfeden esirlerin 
kamçı yedikçe berbat oldukla
rını gören Katırcı bağırdı: 

- Heydaroğlu dur bele!Dur 
bele ~·~hu! beni Cin carnmışa 

1 o 

Kolkhozların 

mali kuvveti 
Sovyetler birliğindeki Kolk

hozların yüzde 80 ninin ziraat 
bankasında cari hesapları var· 
dır venkolklıoı.lar bu hesaba 

döndürdünüz, ne size sorduk
larıma cevap alabildim, ne de 
ue olduğumu biliyorum, bırak 
hele vak'ayı bana anlatan! 

Katırcı Haydaroğlunu ko!un" 
dan tutup çekerken: 

- Heyi Brak Alil Bl:nları 
bir kenara çek bakalım, biraz 
anlaşalım da hep birlik ne ya
pacaksak yaparız. 

Diye bağırdıktan sonra Hay
daroğluna: 

- Kardeşim, ıen çabuk he
yecana kapılıyorsun! Ben ne 
sordum, siz ne yaptınız, Anlat 
şu işi ... 

Haydaroğlu kızmıştı! 
- Canım anlatacak ne var 

bu işte, bu kerata!rın hepsi 
e~kıyar 

- E?! 
- Esi bu! Senden ayrılıp 

köyün içine daldım ya! 
- Evatl 

- F eryadm geldiği tarafa 
atımı saldım, a rkada ne oldu-

ğundan haberim yoktu. Bak

tım. bir evin develik kaoısı ya-

sanne iJ 

Rusya'da 
Sun'I kauçuk lmah\h 

arhyor-
Sun 'i kauçuk Sovyet endüs

tri11i, beşyılhk planı, üçyıl on-
bir ay içinde bitirmiştir. Bu 
muvaffakıyetli çalışma netice-
sinde Sovyetler Birliği şimdi
den kauçuk ibtiyacatamn yüı
de 50 sini dahilde tedarik 
eylemektedir. Halbuki 1932 
yılanda ihtiyacatm yüzde 93 
kadarı hariçten getirilmekte 
idi. Devlet planı mucibince, 
gelecek yıl zarfında yapılacak 
ist bsal, bu yıl istihsafatınm iki 
misline çıkacak ve Sovyetler 
Birliği bu suretle sun'i kauçuk 
istihsalinde dünyada üçüncü 
mevkii alacağı gibi hariçten 
hiçbir kauçuk ithal eylemiye
cektir . 

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

Müzdyede ile 
fevkalade büyük 

satış 
3 ikinci Kanun 937 Pazar 

günli öğleden evvel saat on 
buçukta tramvay caddesi K6p
rü vnpur iskelesi karşısında 
681 numaralı hanede maruf 
iki aileye uit birçok lüks mo-
bilyaları açık arttırma suretile 
sahlacal<lır. 

Satılacak e 7yalar meyanındn 
üç aynalı mavondan mamut 
saybur, dört köşe anahtarlı 36 
kişilık ceviz yemek masası ve 
8 adet iskemlesi, maruken ka-
nape ve iki ko:tuk, bronz bi
rer buçulc: kişilik Avrupa ma
mu'fıtındnn iki adet karyola 
maa somya, mavun iki kapıla 
kristal camlı şifonyerah aynalı 
dolap tuvaleti ve iki komndi
nosu, fevkalade zar f ve nadi
de elektrik avizeleri, mükem
nıeJ kadifeli kanape ve iki 
koltuk, mavi yatak odası tuva
let komidonosu divan ve şi
fonyeralı dolabı, tekrar kırmııa 
yatak odası takımı, Amerikan 
lrnnape iki koltuk, lüks iki 
adet salon gramafonu ve bir
çok plaklan ile beraber, yeni 
bir halde Singer ayaklı üç 
çekmeceii elektrikli nakış Ye 
dikiş m•kinesi, beş lambah 
Telefonken markah radyo, 
Amerikan duvar saati, san Ye 
baksr mangallar, emsalsiz: 16 
parça tam bir misafir oda11 
için kanape takımı ve perde
leri, iki adet şemsiyelik, birçok 
perakende Avrupa yemek is
kemleleri, yeni bir halde ma
deni sobalar ve boruları, sepet 
takımı, etajer sigara ması.lan, 
oyun masası, çift kanatlı ay
nalı dolap, tuvalet, yağla boya 
tablo'ar, bronz komizalar, per-
deler, kübik orta masası, Ame
rikan yazıhane koltuğu, hak 
ve birçok Isparta seccadeleri 
vesaire birçok lilks mobilyalar 
açak arhrma suretile. satılacak
tır. Ayni zamanda bütiln kon
foru haiz ev kiralıktır. 

Fırsata kaçırmayınız. 
Fıasat Artırma Salonu 

AZIZ ŞiNiK 
Telefon No. 2056 
s. 5 2-3 [34.49] 

nında bunlardan bir mel'un he
rif, bir köylüyü yakalamış, bo
ğazından sıkarak boyuna tek

meliyor, tokatlıyordu. Ve ha 
bre: Praların nerede söylet 

söyle? diye bağırıyordu. Elin
deki köylü, ciyak! ciyak! hay
kmp: 

- Aman! aman! yok benim 
param! amanın can kurtaran 
yok mu diye boyuna çığhk sa
lıyordu, üstlerine atıldım. 

Haydaroğlu vak'ayı hareket
leriyle tasvir ederek: 

- Üstlerine atıldım, dettik
ten sonra el kol işaretine baı
lamıştı, devam etti: 

- Bir hamlede köylüyü boğ· 
mağa uğraşan eşkiyanm üzerine 
çullandım, fakat daha ben ona 
varmadan eşkiya; herifin ka· 
fa sına bir tüf enk dipçiği indi
rip silahını çevirerek üzerime 
ateş etti. Ben üstün~ atıldığım 
için çıkan kurşun boşa gitti. 
aldım altıma keratayı ! 

_, nıı•' \Yar -
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Fransız sermayedarlarının memleket tesanüdüne 
likayd alma al 

bir gayeye 
TI·ı ve asarr 

e e eleri 
eden kitlelerin 
alep edildi 

Paris, 1 (A.A) - Blum dün 
akşam saat 19,30 da raclyo ile 
neşredilen bir nutuk söJeınis· 
tir. Bu nutukta ezcümle şöyle 
deniyor: 

lktısadi teceddüde imkan 
yoktur. Çünkü işe böyle bir 
taceddüdün husule gelmesinin 
imkaniyle başlanılır. Sulh işinde 
olduğu gibi memleket hedefini 
kurtarabilmek ve halasa kavuş
mak için evvela bu işin olaca
ğma iman etmelidir. Bugün 
nıemleket bu imana sahiptir. 

Haşbakan hundan sonra bü
tün içtimai sınıfların basiret ve 
kiyasetine müracaat etmiş ve 
töyfe demiştir. 

Tasavvurlarını mevkii tatbika 
koymakta çok acele edenler

denim. Henüz teessüs etmemiş 
servetlerden vakti gelmeden 
hi .. se aramalar& doğru değildir. 

Başbakan şu noktaları habr
latmıthr. 

1 - Amele kütlelerinin içti
timai ıurişlerle kendilerinin en 
batla iıtif ade edecekleri iş re-

Fıansız başvekili Lron Blum 
vacına mani olmamalarını, ' kütlelerden paralarını gayesizce 

2 -Tasarruf yapmakta olan biriktirmemelerini, 

3- Sermayedarlardan mem
leket ile tesanütlerini kaybet· 
memelerini. 
Başbakan halihazırda iktidar 

mevklinde bulunan bükümetin 
takip etmekte olduğu libera
lizm siyasetinin bundan evvelki 
bütün hükUmetlerin ıiya!iletin
den daha knvvetli olduğunu 

söylemiştir. 

Blum sözüne devamla şöyle 
demiştir: 

Hükümet Sosyalist değildir. 
Fakat rejimin şimdiki cemiye
tin çerçevesi dahilinde Azami 
miktarda nizam, adalet ve re
fah temin etmek j!'ayecıinin pe
şinden koşmaktadır. Ve bunun 
için de müracaat edecc~i usul 
cumhuriyet kanunudur. Ve ica
bında bütün içtimai tabakalar 
arasında dostça vücuda gele
cek bir itilaftır. Biz milli men-
faatin manasını anlıyan bütnn 
insanlarla çalışmak arzusundayız 
Vatandaşlar arasında husule 
gelecek vifak btıyük bir ıairi
mizin dediği gibi en bl\ylik 
emelimizdir. ................................................................................................................................................................................. 

Türk - Yunan dostluğu ırıükemmeldir 
Adana l ( A.A ) - Milletler 

cemiyetinin Antakya işlerini 

tedkik için gönderdiği heyet 
Yeniceden geçerken Mersin ve 
Adanadan gelmiş olan birçok 
Hataylılar istasyonda toplan
mıılardı. 

Burada bulunaa bir Hatay 
laeyeti tedkik heyetiyle görOş
mek istedi. Heyet derhal An· 
takyalıları trenin yemek salo-

nunda büyük bir nezaketle ka
bul ettiler. Antakyalılar heyete 
Antakyada cereyan eden meza-

lim ve haksızlıklardan ve reva 
görülen gayri kanuni hareket
lerden bahsederek bu işin de

rinden ve inceden inceye tet
kik edilmesini heyetin vicdan
larından beklediklerini, Millet-

ler Cemiyetinin yüksek otorite 
'W'e sempatisinin mutlak surette 
muhafaza edilerek Antakyada
ki Türklerin ehemmiyet ve dik
katle dinlenmesini çünkü orada 
bulunan müstemleke memur
larmın birçok tazyık ve tertip
lerle mfirahbaslarla temasa gir
meleri ihtimali olduğunu ıöy· 
lediler. 

Murahhaslar ceveben Antak
yahları gösterdikleri bu nazi· 
kane taleplerin gözönilode tu
tulduğunu, bitaraf ane tedkik· 

lerine hiçbir kuvvetin müda· 
balesi imkanı olmadığını, her 
Türkü dinlemek için herfırsab 
bazırlıyacakJarını, bütün bun· 
dan müsterih olmalarını söy
lediler· 

Yine Antakyalılar heyetten 
bir ricada daha bulundu
lar. Bu da Antakya ve 
havalisinde Suriye ve Fransız 
memurlarmın Alevi diye hitap 

edip Türk kütlesinden ayrı tut
mak istedikleri kütlenin tama
men Türk olduklarmı ve bu 
kiltlenin eski Hititler oldukları
nı ve batta mezar taşları t.et
kik edilince alevileri nasıl ıaf 
Türk kütleleri olduklarını göre-
ceklerini, Arapların bu kütle
leri biç bir zaman arap camia .. 
larmdan saymayıp daima ha
karet ettiklerini. son zamanlar-....................................................................................... 

Yunan başvekili yeni yıl münasebetile 

Elen milletine hitaben 
bir beyanname neşretti 

Atina, 1 (A.A) - Başbakan Metaksas yeni yıl münasebetiyle 
millete temenniyatta bulunan beyannamesinde ezcümle diyor ki: 

Elen milletime temennilerimi bildirirken derin bir vazife ifası 
ve sevinç hisleri duyuyorum, Milleti her türlü demagojik hayal· 
lerden kurtulmuş kalbi Yunanistan için aşkla dolu onun manevi 
fikri ve maddi yükselmesi için çalıştığını görmek istiyor ve 
kendisine bu güzel yolda muvaffakıyet dileyorum. 

1937 ydınm yüksek başarılar devresi olacağını, çalışkan halk 
sınıflarım ve arzu edilen birliğin Eleoferin kalplerinde tahakkuk 
edeceğini ümit ve temenni ediyorum. 

Kadm erkek her Yunanlının 1937 yılı içinde yurda hizmet 
için mümkün olanı yapacağım ümit ve temenni ediyor ve bu 
amacı elde etmek için olan arzu ve azmime bir şekilde devam 
edeceğimi ilan ediyorum. 

Bu memleketin erkek kadın bütün vatandaşlarına denizde seya
hat edenlerle yabancı memleketlerde bulunan vatandaşlara 
samimi muhabbet selamımı ve yeni sene için en hararetli temen• 
nilerimi bildiririm. 

ordusunu katar, Çin kapılarına 
dayanır ve gök Türk sancağı 
yine otağının kapısında dalga
lanırdı. Acaba bu bir hayal mi 
idi? Hakikatlerden hoşlanan 
ana kumandan artık hayalle mi 
uğraşmıya başlıyordu? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Bu bir hayal değildi. Hayalle 
uğraşmayı sevmezdi. Kalbinde 
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Karii gecelerini gUysUnde, RUatem beyin biricik 
yadlgarlyle geçirirken hayata kar'ı daha 

derin bağlarla katlldıiiını anhyordu. 

Bir gece, soğuk her zaman
dan daha faıla idi. (sınmak 

ihtimali yoktu. Semi - Han 
çocuğunun soğuktan acı acı 

inlediğini duyuyor, onu ti 
göğsünün içine kadar sokuyor 
ve ısıtmağa çahşıyordu. 

Bir aralık genç kadın uzun 
saçlarını yo'arak parmakları 

arasında kalan saç yığınmı 

çocuğunun yüzüne dolamıştı. 

Fakat çocuk gittikçe, dakika
lar geçtikçe sönüyordu. 

Bu müthiş gecenin sabahı 
ortalık ısındığı zaman Semi -
Han, çocujunu karlar üzerine 

bıraktı. Ve güneşe karşı tazim 
anlamına gelen bir tarzda aldı. 
Tanrıya sena etti. 

Küçük yavru gecenin fırtı
nalarını unutmuş, gülüyordu. 

Onun neş'eli bakışları Semi
Hana sonsuz ümitler veriyordu. 
Ümitsizliğe kapılmıya hakkı da 
yoktu. Bütün bir yurt, bir müd
det için düşman çizmesi altın• 
da ezilebilirdi. Semi - Han bir 
müddet için " yurdum " diye 
sarılacağı bir yer l.ulmıyabi
lirdi. 

Fakat gilnü gelince yine 
alına allar. arkasına akıncı 

yurduna, ulusuna ve sevdiği 
adama karşı 11arsılmaz bir inanç 
vardı, Hayatta yalnız bir er
keği, Rüstem beyi sevmişti. 

Karlı gecelerini göğsünde 

Rüstem heyin hayat demek 
olan yadigan olduğu halde 
geçirirken Rüstem bey gözle
rinin önü11e geliyordu. Ne ~a
dar mert ve erkek bir insandı. 
yıllarca bir arada bulunduğu 

ve kendisine delice bir aşkla 
bağlandığı halde sevgisini belli 
etmemiş, aşkını derin bir üzün
tü hayatı içinde gizleyip dur
muştu. Ge::ç adam sevişirken, 
•atlı bir rahavetle gözlerini 

,tt ..,ıyarak hayalinde ne kadar 

da mahsus maksatlarla bu knt
Jey i Tfir klerden ayırmak mak

ıadiyle arap camia11ndan ıay
mağa kalktıklannı saylediler. 

Ve aynı Antakyalılar ted kik 
heyetine ıeyahatları sarasında 
yaptıkları bu mliracaaho asla 
bir tezahllrat mahiyetinde gö
rülmemesini ve nezaketle kabul 
edilmelerinden dolayı teıek
kllrlerini sunarak ay11Jırken he
yet Antakyahlara: 

Türkiyede seyahahmız sıra

sında hiçbir tarafta hiçbir su
retle bizi incitecek bir tezahü
rat görmedik, Bitakis heryerde 
sempati ile karıılandık. Bu mü
racaat ve konusma da bu ne
videndir, demiş1erdir. 

Müşahit heyet bugün kil T o
ros ekspresiyle Adanadan Ha· 
Jebe geçmiştir. Yüzlerce An
takyalı Türk kendileriui istik· 
bal ve teşyi etmiştir. 

Müşahidler ekspresin beş. on 
dakikalık tevakkufundan isti
fade ederek gara inmişler ve 
istasyonda gezerek Adana 
manzaralarını gösteren kart• 
postallardan almışlar ve kata
rın seyyarına damgalatm,ş
lardır. 

Müşahidfere iki zat daha 
refakat etmektedir. Bunlar mü· 
şabidlerin sekreterleridir. 

olgun ümitlere yer ve.rirdi? 
Hakikaten, kendisini sevdi

ğine kanidi. Ancak o da Rüs
tem beyi ayni emniyetle, ayni 
coşkun arzularla sevmemişmiy
di, Rüstem beyin en ufak bir 
arzusunu lnrdıij'ı zaman nasıl 

sabahlara kadar gözlerine uy
ku girmediğini, o merd adamın 
hayaliyle oğraşbğını hatırlı
yordu. 

Rüstem bey ne kadar da 
güzel sevişmesini biliyordu. 
Kuvvetli kollariyle vücudunu 
sardığı zaman sıcak ne1 eslerini 
çehresine yakmlaşhrdığı zaman 
kalbinde ne kadar müthiş fır
tınalar dolaşırdı. 

Hatta erkek olarak tanıdığı 
biricik insana, bütün inaniyle 
dudaklarını uzatırken ne ka
dar da mahcup olmuştu. Son-
ra, kendilerine kurt masalı an
latan ve kitera taklidi bir çal
gıyle Halk türküleri çalan ga
rip çobanm yaoında geçirdik
leri mes'ut dakikaları hahrlı
yordu. 

Bulgar - Yugoslav paktı 

Ebedi dostluk hakkın
daki te liğ ne redildi 
lstanul, 1 (Yeni Asır)- Yu

goslavya ile Bulgaristan ara
smda imza edilecek dostluk 
paktı hakkında bugün Bel
gradda bir resmi tebliğ neş
redilmiştir.Resmi tebliğin metni 
aynen şudur : 

- " Bulgaristan hükümeti, 
bundan bir müddet önce Yu· 
goslavya hükümetilc bir ademi 
tecavüz ve ebedi dostluk paktı 
im:r.a için Yugoslavya hüküme
tine tekıif etmiştir. 

Bu teklifi memnuniyetle kar
şılayan Yugoslavya hükümeti 
keyfiyeti dost ve müttefiklerine 
bildirmiş ve muvafakatlerini al
dıktan sonra böyle mesut bir 
anlaşmanın tahakkuk edece
ğini Sofya hükilmetine bildir
miştit. 

Bir takım teknik işlarin ta
mamlanmasından sonra bu hu
sustaki anlaşma imza edile
cektir, n 

)stanbul, 1 (Yeni Asır} -
Sofyadan bildiriliyor: 

Yugoslavya ile Bulgaristan 
arasında aktediJeceği bildirilen 
ebedi dostluk anlaıması Bul
gar mahafilinde derin bir mem
nuniyet uyandırmııbr. 

Belgrad 1 (Husuıl)- Yugos
lavya ile Bulgaristan araıında 
doıtluk paktının imzası n>Ona
•ebetiyle bir tebliğ neıredilmiş
tir. Bu tebliğde paktın akclı 
için teklifin Bulgaristan tarafın
dan yapıldığı, Yugoslavyanın 
muvafakat cevabı Yermeden 
müttefikleri ile temasa geçerek 
her birinin mütaleasını alma-

ğa lüzum gördüğü, Türkiye
Romanya-Yunanistnn ve Çekos
lovaltyanm muvafakatları ahn
dıktan sonra paktın akdine ve 
imzasma imkan hasıl olduğu 

bildirilmiştir. 
Gazeteler Yugoslavya - Bul

garistan paktmın Balkanlarda 
sulh ve muhadenet bavasmı 

daha tam bir bale koyacağım, 
Bu paktın Bulgaristanm da 
Balkan paktına girmesine 
doğru bir adım sayılabilece

ğini yazıyorlar. 

Yugoslav-Bulgar dostluk mi
sakını hırvat muhalefet partisi 
memnuniyetle karşılamıştır. Bu 
parti ötedenberi bu dostluğun 
en hararetli mürevvicidir. 

Belgrad 1 ( Ô.R ) - Şu res
mi tebliğ neşredilmiştir : Bul
gar hükümeti Yugoslav bükü
metine bir nota göndererek iki 
devlr.t arasında bir dostluk 
paktı akdım teklif etmişti. Bu 
teklif her ne kadar Belgradta 
sempati ile karşılanmışsada res
mi Yugoslav daireleri buna 
kat'i bir cevap vermediler. Hn-
kümet ilklSnce bu hususta dost ve 
müttefiklerile istişarede bu
lunmak istedi. Bu istişare 
neticesinde Yunan, Rumen 
Türk ve Çehoslovak hükü
metleri böyle bir muahe
deoin akdine karşı müsaid bir 
vaziyet aldıklarından Yugos
lavya Bulgaristana teklifini 
memnuniyetle kabul ederek 
bir dostluk paktı imza edebi
leceğini bildirmiştir. Fakat bun
dan önce tabii teknik bazırhk
Jarın ikmali la.um olacaktır. 

Eğer muvaffak olamazlarsa 

lngiliz ve Fransız filoları 
ispanyayı abloka edecek 

Londra, 1 (Ô.R) - General Franko Almanya bükümetine 
müracaat ederek mDtkül vaziyette olduğunu bildirmiş ve 50,000 
muallim asker iıtemittir. 

Sovyet Rusya Madridi müdafaa eden kuvvetleri acele silah
landırmıştır. Sovyet hava kuvvetlerinin mükemmeliyeti General 
Frankoyu mütehayyir etmiştir. 

Sunday Ekspres gazetesinin verdiği bir habere göre eğer 
ademi 111lldahale teklifi muvaffakıyetle neticelenmezse Jngiliz ve 
Fransız filoları )spanya kıyılarını abloka ederek hertürlü naüda
haleye mani olacak tt:dbirler alacakfard1r. 

Amerikadan ispanyaya gönderilecek 
harp levazımı için hazırlıkla·r yapılıyor 

Vaşington 31 ( A.A ) - Havas Ajansından : 
Dış bakanlığı memurlarının ifşaatına göre ispanyaya tayyare 

ve motör ihracı için müsaade almış olan kumpanyanın adı Ame
rikadaki komünist faaliyetleri hakkında kongre tarafından 1930 da 
yapılan tahkikat dosyasında gözükmekte-dir. Bu kumpanyanın 
Amerikada motör satın alarak tamir ederek orduda kullamlmak 
üzere Sovyetler birli~ine ıeyketmek için teessUs ettiği bildiriliyor. 

Dış bakanlığı memurları kumpanya bu defa kanuna uygun 
olarak ispanya için lisans almış olduğundan tahkikat yapmama
ğa karar verdiklerini ilave etmişlerdir. 

1 
Biitün bunlar, büyük bir sa

adete hayal olan şiirli günler 
başlı başına bir hayata bedel 
değil miydi. Ve sevilen bir er
keğin yam başında geçirilen 
aşk saatleri, bir doğumun en 
korkunç ağnlariyle değişilmez
miydi? 

Ana olmak, sevimli bir ço
cuğu karh gecelerde barındır-
mak on:ı bütün bu aşk haya
tının zevkli dakikalarını katre 
katre yeniden uzatıyormuş 
gibiydi 

Türk olarak doğan hür bir 
Altay ~ızı için, aşkın girift 
dakikalarından arta kalan ıstı
rap günlerine alışmak neden 
zor gelecekti. Elbetteki aşkın 
zevkli acılarına katlandığı gibi 
ıshraph neticelerine de, niha
yet bunun pek tabii bir neti
cesi olarak bir aşk çocuğuna 
da ktmdisini verecekli. 

Aşk, izdivaç, ana, çocuk ve 
ıstırap birbirlerini tamamlıyan 
cü:ı'ü fertler olduğuna göre, 
bütün bir hayatın felsefesi As-
yanın bu kaerlı dağında vücut 
bulmuı sayılmazmıydı. 

Aı" çocuğu .. 
Hakikaten kucağında, karb 

gecelerle mücadele ede ede 
büyüttilğü çocuğa bu addan 
daha fazla yaraşan bir tabir 
bulmak mümkün mü? Onu, 
yine böyle karla bir gecede, 
ana rahminde hissettiği zaman 
kalbinde derin bir fizgünün 
yer yaptığım hatırlatıyordu. 
Sonra. gitgide b"una ahşmış,ab 
üzerinde akmcı ordusuna emir
ler verirken onun hareket ediş
lerini sancıyan vücuduyle sev· 
Uleğe haşlamıştı. Şimdi kendi
sinde daha başka ibtısaslar ve 
daha ayrı hisler yer yapmıştı. 
Çocuğum diye sarılacağı yu· 

murcağın doğum gün!eri ya-
kınlaştıkça ne kadar belirlı bir 
sevinç duyuyordu. Ana olmak, 
bir cocuğa sahip olmak, nıha
yet hayatın son izleri yaşama 
ufuklarında uful ederken bir 
sevğiyi batna olarak terket
mek fena birşey sayılabilir 

miydi ? 
- Bitmedi-
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Buğday fiatı niçin yükseliyor? Yeni seneye girerken Almanya büyükleri diyorlar ki 

Fiatlerde geçen seneye 1936 Almanya için tam bir muvaffa
nisbetle yüzde 50 fark kıyet senesi olmuştur. Yeni seneye 
Dünya piyasalarında bu yükselişi icap cesaretle ve yükseğe bakarak girelim 
ettiren sebeplere göz gezdirelim.. Milletimiz ve serbest bir Alman devleti için mücadele 

Son haftalarda buğday fiatı, 
1930 da dllnya buhranıoın baş· 
Jadığı zaınandanberi görülme
miş bir seviyeye yükselmiştir. 
logilterede buj?"dayın şimdiki 
fjab üç sene evveline nispetle 
3 misi), bir sene evveline nis
petle yüzde 50 ve geçen yaza 
nispetle yüzde 25 artmıştır. Ve 
tereffu devam etmektedir. Mü
tahassı~ların fikrince devam 
edecektir de. 
Buğday fiahnın ilk sukutu

nun ve şimdi yükselişinin se
bepleri hulasa olarak şunlardır: 

1928-1929 senesindeki em
aalsi:ı: rekolteyi birbiri ardınca 
eyi relcolteler takip etmiş ve 
Rusya anmzın geniş mikyasta 
ihracatçı olarak yeniden ortaya 
çıkmıştır. beynelmilel fiatların 
birdenbire şiddetle düşmesine 
Amil olan budur. 1932-1933 
de daha düşük rekolteler 
başlamış ve başlıca müs-
tahsil bazı memleketlerde 
ekilen sahalar tahdit edilmiştir. 
Bu fiatleri yük:1eltmeli idi. Fa-

kental buğday ithaline mecbur 
kalacağı haberinden ileri gel
miştir. Keza ltalyanın da tah· 
minden 40 milyon fazla ithal 
edeceği anlaşılmışbr. 

Şimdi istihsal memleketi olan 
Amerikadan ithalatçı bir mem
lekete, mesela Almanyaya ge
lelim. Ge.,:en sene Almanya 
hububat ekimime tah~is ettiği 
sahayı genişleterek ithal ettiği 
buğdayı 165 bin tonıı indire
bilmişti. Anlaşılan salabiyetclar
Jar hesaplarını 1932 - 1933 
mahsulüne dayatmışlardır. Bu 
mahsul memleketi ihtiyacına 
yetmiş, fazla bile gelmişti. Fa
kat bu tahmin yanlış çıktı. Bunu 
üç fena rekolte takip ett. Ve Al
manyanın harice tabi olmasının 
onune geçmek üzere hayvan 
mikdarı arttırıldı. Tabii yem 
mi1{darı da artmış o!uyordu. 

Önümüzdeki rekolteye kadar 
geçecek sekiz ay içinde ekme

ğin bugünkü seviyede tevziine 
imkan görülememiştir. Kifayet 

temini için hayvanlara yem o!a-
kat bu sırada başlıca Avrupa rak hububat vermeği kesmek 
devletleri kendi kendilerine 
yetmek maksadile ekim saha- lazımdır. Fakat bu hayvancı· 
smı arhrmışlardı. Böylece müs- lığı mahvedebilir. Bu sebepfe 
tahsil memleketlerde rekoltenin büyük miktarda ithalat yapıl-
azalması, ithalatçı memleket- ması zaruri görülmüştür. Al-
lerin taleplerini azaltmalan ile manlar bunun için hariçte kredi 
telafi ediliyordu ve fiatlt~rde bulmağa çalışıyorlar. 

hissedilir bir yükseklik olmadı. Almanyada hangi yemeklerin 
1935 senesine kadar ahval artması, hangisinin azalması 

bu merkezde idi. Falcat geçen için bir anket yapılmıştır. Bu-
haziranda dünya stoklarının nun neticesi etli ,yemekler ye-
hesal>ı bunlann 1928-1929 dan rine sebzeli yemekler nisbetinin 
evvelki normal seviyeye indi- artmasıdır. Zira Almanya dö-
ğini göstermiştir. Gelecek ha- nüm başına etten ziyade· sebze, 
ziranda ise normahn aşağısına şe1'er ve hububat yetiştirir. 
diişeceği tahmin ediliyor.Şimdi Böylece ev kadınlarına daha 
fiatlerin yükselmesine amit olan çok Patates, Şeker, Marmelat, 
budur. Bu umumi intibaı kuv- yerli sebze ve daha az et satın 
vetlendiren ayrı sebepler de almalara tavsiye edilmektedir. 
vardır.Böylece büyük beynelnıi- Bu talimata göre ekmek ve 
Jel hububat pazarı olan Şikagoda un sarfiyatı ne artmalı, ne de 
fiatlerin son yedi sene içindeki azalmalıdır. Et, Tere yağı ve 
en yüksek seviyeyi bulması Yumurta sarfiyab ise tabıatiyle 
Almanyanrn tahmin edilen dört azalmaktadır, zira arz talep de-
rni'yon yerine 36 buçuk milyon recesini bulamamaktadır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Berlindeki F ra~~~~· .. ;~(i;r·~rf;~; .. kf ; ............ . 
Sulhun teşkilat altına alınması, 
Almanyanın yardımına bağlıdır. 

Kim~eye kimse taarruz etmeği düşünmezse, sulh 
t~kvıye ve silahlar tahdit edilirse Avrupa kurtulur 

Berlin 1 ( Ö.R) Fransız 
kolonisini kabul eden Fransa 
sefiri Poncet şu beyanatta bu
lunmuştur : 

" Fransanın harici siyaseti
nin Almanyayı muhasara et
meğe, yalnız hırakmağa ve 
tazyik etmeğe matuf olduğu
nu sananlar yanıhrlar. Ayni 
suretle F ransanıo nizamsızlığa, 
inhitata, hakir düşmeğe ve 
ideolojık haçlı seferlerine bo
yun egmeğe mahkum bir mem-
leket olduğunu zannedenler de 
daha çok aldanır!ar. Biz Al
manyayı büyük devletler ara· 
sında Avrupada iş birliği yo· 
Jur.a sokmak isteriz. Biliriz ki 
su hun teşkilat altına alınması 
A:manyanın yardımına bağ

lıdır. Bu maksatla Alman devlet 
adamlarına müracaat ediyoruz. 
Kimcıe kimseye taarruz etmeği 
cüşünmezsc, su'h takviye edi
lirse ve silahlar tahdit olunursa 
Avrupa kurtulacaktır. lngi.tere 
\'e Fransa buna çalışıyor'ar. 
Ne olursa olsun biz bedbinliğe 
kapı!mıyacağız ve 1937 sene~ 
sini itimatla karşılayacağız. 

Loodra, 1 (Ö.R) - "Evning 
Nev:1,, gazetesi Blumun nutku 

dolayısiyJe Fransada ekonomik 
kalkınmanın başlamış olduğunu 
ve devam edeceğini kayde
diyor. 

Viyana, 1 (Ö.R) "Neues 
Viener Zeitung ,. Fransız dev
let nazın Cbantemps'in bir 
makalesini neşretmiştir. Nazır 
Blum kabinesinin Fransanın 
menfaatlerini korumak ıçın 
büyük bir gayret sarfettiğini 
ve azami netice elde ettiğini 

kaydedere-k şunları ilave edi· 
yor: Hükümet reisi, bu vahim 
dakikalarda şimdiye kadar 
buna muarız bulunmuş olan 
bir parti namma, memleket mü
dafaasının takvi}·esi cesaretini 
göstermiştir. Dahili sükun için· 
de herşey yapılmıştır. KolJektıf 
mukaveleler, ücretli tatiller ve 
iş ihtilaflarının mecburi hakem, 
usulile halJi memlel<ette bir 
sosyal harp vaziyetine imkan 
bırakmamak içindir. 

Harici siyasette Fransa Av
rupayı kanlı Lir akıbete sü-
rüklemekten korumağa çalışı· 
yor. Millet?er Cemiyeti bütün 
hüsnü niyetlerin itlaf, nokta
sıdır. Bu nl>eple Fransanın 
Cenevrede yapılacak daima 
mühim bir Yazifesi olacakhr. 

etmek hususunda kat'i kararımızı idame ettirelim 
Berlin, 1 (A.A)- Yeni sene 

münasebetiyle Nasyonal Sus
yalist partisine karşı bir be
yanname neşreden B. Hitler 
ezcümle şunlar1 söylemiştir: 

Sosyalizm 1933 de iktidar 
mevkiine geldiği gün Alman 
milletinin hana dört sene1ilc bir 
mühlet vermesini istedim. Düş
kün, izzeti nefsini kaybetmiş, 
siyasal bozrrun ve manevi te
fessüh altında ezilen bir mil'et 
yeniden ayaklanmıştır. Bu mu-

cize nasyonal sosyalizmin 
eseridir. Büyük Milli kal-
bnmayı lınzırlamak, tanzim 
etmek ve başarmış oJma!c şe· 
refi nasyanal sosyalizme aittir. 
Almanya gitgide mütezayit bir 
şel<ildc beşeriyetin düşmanı 
ol~n komünizme lrnrşı Avrupa 
medeniyetinin bir kalesi ola· 
cakhr. Bu dört senenin so· 
nunda sarsılmaz sada~ at!eri, 
imanlara ve fedaknrhkları ile 
giriştiğim eseri başarmama 
yardım eden bütün arkadaş
larıma teşekkür ederim. 

Versay muahedesinin siyasi 
zincirlerinden kurtulan millet 
gelecek dört sene içinde de 
ekoncmik bağlarım koparacak
tır. Bu yeni senenin başında 
milletimize karşı zaafa düş
mek bilmiyen bir sevgi ile 
dolu olarak onu büt~ın ten
likelerden ve bütün sefalet

lerden Korumak için hiçbir 
fedakarlıktan ve b'içbir mah
rumiyetten çckinmiyeceğimizi 

teyit ederiz. 
Bu şekilde hareket ettiğimiz 

takc'.irde tanrı mazide olduğu 

gibi istıkbalde de bizi lcoruya
cakhr. Onun büyüklüğü karşı· 
smda eğilerek milletimizi ve 
mesaimizi takdis etmesini di
dileri:ı. 

Berlin 1 (A.A}-Doktor Gö· 
beis dün ak~am saat 19 da 
bütün Alman istasyonları tara· 
fından yayılan aşağıdaki hita
bede bulunmuştur: 

Giden sene bizi düşüncele· 
rimizden ve endişe!erimizden 
kurtarmıyor. Fakat 1918 ile 
1933 arasında yaşamış olduğu· 
muz acı devrelere nisbetle 
diyebiliriz ki A:manya yeniden 
saadete kavuşmuştur. ihtilalin 
ilk senelerinde ektiğimiz to· 
humlar buğün mahsul vermeğe 
başlamıştır. Bütün miıletin adım 
adım mesaimizin neticelerinden 
istifade etmeğe başladığını gör
mek bizim için büyük bir zevk
tir. 

Başka memleketlerin dahili 
işlerine karışmak adt:timiz de· 
ğ:ldir. Fakat Almanyanın bir 
çok memleketlerde hüküm sü
ren dertlerden tamamiyle azade 
olduğunu görmekle bahtiyarız:. 
Dahili harp enflasyon ekono· 
mik sıkıntı, finansal buhranlar 
şeklinde tecelli eden bu dert· 
ler milletlerin varlığını kökün· 
den sarsmaktadır. 

iktidar mevkiine geldiğimiz 

tarihin ilk seneler"nde ıyı 
Alman!ar bile açtığımız devri 
kaydı ihtiyatla telakki etmiş 
olabilirler. Çünkü şimdiye ka
dar milJet!erin saadeti ancak 
siyasi manevralar:a temin edil
roişti. Bu arada ve bilhassa 
geçen sene zarfında bütün de
mokratik devletlerde ihtilal iz:-. 
leri belirmeğe başlamıştı. Bu 
hal Hitlerin sağlam bir bükü
met ve devletin otoriter bir 
idaresi ıeklindeki aisteminin 
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Ooebe/s 
ne doğru 
ğioi bize 
etmiştir. 

bir yol teşkil etti- tinden istifade ve sulh için 
bir kere daha ispat mücadP.lesine devam etmt-k· 

Kendi anlayışım1Z1 öteki 
devletlere zorla kabul ettirmek 
istememekle beraber bu aola-
yışa sadık kalaca~ımızı iddia 
ediyoruı. Bu iddiamızda da 
yeni devletin saadet ve varlı
ğını temin edecek olan Nas-
yonal Sosyolist prensiplerini 
esas olarak kabul etmekteyiz. 

1936 senesi Almanya için 
tam bir muvaffakıyetle geçen 
bir sene olmuştur. O kadar ki 
18 ikinci Teşrinde eski muha
ripler önünde söz söyJiyen Hit-
ler Alman devletinin istikbalini 
ilk defa olarak endişesiz ta-
ba yyül ettiğini söylemiştir. 

Ekonomik bir hareketin mu
vaffak o!ması iç n siyasi mu
vaffakıyetlerin de elde edil
mesi şart olduğundan 1936 
senesinde milli hayatımızı te
min için bir takım siyasi hare· 
ketlerin yapılması zarureti 
başgöstermişti. Fransız - Sov· 
yet pakh Lokarno muahede
sini pratik olarak ortadan 
kaldırtmış olduğundan geçen 
yedi Martta Hitler Rayiştağ 
meclisi önünde Almanyanm 
Ren mıntalcasıoda tam haki
miyetini ilan etmiştir. 

Almanya sulhu istiyor. Fakat 
silahlı milletler tarafmdan çev
rilmiş olan müdafaasız bir mil
letin mütemadiyen harp teb
lükcsine maruz bulunduğunu 
da idrak ediyor. Şerefini temin 
eden Alman devleti bürriye-

~ 

tedir. 

11 temmuzda imzalanan Al
man - Avusturya mukavelena-
mesi Almanyanın sulh idare
sinin yeni bir delilidir.Almanya 
merkezi Avrupanın en nazik 
ve tehlükeli noktalarından bi
rini bertaraf etmiş ve \tardeş 
iki devlet arasında dürüst mü
nasebetler tesis etmiştir. 

Alman devletinin su yolları 
üzerindeki hakimiyetin~n 14 
Birinciteşıinde yeniden tesisi 
ile Versay muahedesinin şere
fimizi ihlal eden diğer bir hük
mü de ortadan kaldırılmış oldu. 

Komünizme karşı açtığımız 
mücadele 25 lkinciteşrinHe İm· 
ıa edilen Alman • Japon anlaş
ması ile lam bir muvaffakıyete 
ermiştir. Yeni başlanğıcında 
vazifelerimiz tam bir saralıatla 
tebellür etmektedir. Alman dev
letinin kuvvetlt!şlirilmesi 4 se· 
nelik planın ilk safhasının ba
şarılması, milli hayatımızın esası 
olan ve millet o'arak birliği
mi~i temin eden sosyal intizamı
mazın tekemmül ettirilmesi ilah. 
Mazide olduğu gibi istikbalde 
de Hitler milletin sevgisinden 
emin olabilir. Alınaoyıı onun 
İradeli eli tarafından ida:-e 
edilmiş olmaktan bahtiyardır. 

Yeni seneye cesaretle ve 
yükseğe bakarak girelim va 
milletimiz ve serbest bir Al
man dev!cti JÇın mücadele 
etmek hususunda kat'i ka
rımızı idame ettirelim. 

BBIST 
BEYOGLUNDA 

• 
anı ye 
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••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

. BAV OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe ha:luna ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evferindeld rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatJar müthiş ucuzdur. 

Sahlta7 
& 
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Dük dö Vindsor 
teşekkür ediyor 

Dük dö Vindsor 

IJmimsaltes, 1 (A.A) - Dük 
of Vindsora dünynnın berta
rafından gelen binlerce mek· 

tup hakkında Royter ajansının 
muhabirine aşağıdaki beyanat 
yapılmışbr: 

Dük, hakkındaki bu nazik 
düşüncelerden do!ayı pek mü

tehassislir. Bunlara şahsan ayn 
ayrı cevap vermek imldinını 

bulamamaktan müteessif olan 
dük kendisine yazmak neza

ketini gösterenlere kar~ ı teşek
kürlerini bildirmekte ve ken

dileri için mesut bir yıl temenni 
etmektedir. 

Fransada 
Paris 1 (Ö.R) - Ayan mec• 

lisi, ticaret ve sanayi aleminde 
tabik edilecek olan "mecburi 

tahkim kanununu,, ekseriyetle 
kabul etmıştir. 

Mecburi tahkim usulünün 
ziraata da te~mili kanun layi· 

hası yakında parlamentoya ve· 
rilecektir. 

.. il ••••• 

Sovyet.Jer birliği 
d~miryolları 

iki yıldan daha az bir zaman 
zarfında Sovyetler Birliği 

demiryollan nakliyat işcileri 
günde vasati olarak yükle-

tilen v·ıgon mikdarım otuz 
bin fazlalnştırmışlar ve j?Ün-

de 91 bine kadar çıkar· 
mışlardır. Demiryolu ile nakli-

yat, Sovyetler milJi ekonomisi
nin en faal bir şubesi halini 

alınış ve demiryoJları idaresi, 
kocaman memle!,ctin bir kö

şesinden öbür köşesine endüs
tri ve ziraat mahsullerinin te-

davülünü muvaffakıyetli bir 

surette mümkün kllmakta bu
lunmuştur. 

Oemiryollarında ayni zaman· 
da işin kalitesinde de bir inl:i-

şaf ve ilerleme kaydedilmiştir. 
Vagonları vaktiyle, yani daha 
geçen yıl, on günde gittikleri 
yere bugün, bir yıl sonra, \'a
sati olarak altı buçuk gün
d~ gidebilmektedirler. TrPn-
lerin teknik sür'ati bir 
buçuk misil artmış bulun-
mak tadır. Vaktiyle lo\iomotıf

lq bir günde vasati olarak an

cak 152,9 kilometre katetmek
te idiler; halbuki bugün loho
motiflerin Sovyetler birliğinde
ki vasati sür'atları 241 kilo
metreye varmıthr. 
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YAZAN : MIŞEL ZEVAKO 

-97-
Bunu acaba yapabilecek mi· 

yim? Ya, yapacak olursam ne 
hisıl olacak? Haydi hu kadım 
ahyorum, benim oluyor ... Farz· 
edelim ki öyle olsun... Onunla 
uzaklara gidiyoruz. Nereye? 
Bunun da hükmü yok, nereye 
olursa olsun!. Onun yanına yak
laşıyorum. işte ağlıyor... Ken
disini teselli edecek sözleri 
nerede bulacağım? Alis, Alis 
beni dinle! Aşkı... Aşkı dinle!.. 
Ahi Nasıl isyan ederek ayağa 
ka1kıyor? Gözlerinde nasıl bir 
şulei hakaret parlıyor!... Peres· 
tiş edilen bu kadının ağzı, bir 
öpilcük almak istediğim bu 
ağız ...• Ah ... 

Rahibin omuzuna bir el do
kundu. 

Pani Garola titreyerek: 
- Feliket yaklaştı diye mı

nldandı. 
Kont de Mariyakla A!is ağır 

adımJariJe, yaklaııp mihrabm 
öaünde durdukları zaman rahip 
Pani Garolanın duası, son fikri 
buidL 

Katerin kemali sükunetle: 
- lıte ıizi, birbirinize nikah 

edecek adam budur.. Dedi. 
Nişanlılar yavaı, yavaş doğ

rularak, kukultesini omuzuna 
abp kendilerine dönen rahibe 
bakhlar. 

Bu sahne çok heyecanlı ve 
ıshraplı idi. 

Alis, Panigarolayı görmüş, 
dudakları bembeyaz kesilmişti. 

Dehşetli bir raşeye duçar 
oldu. Rahibin gözlerine, gözle
rini dikmiş müthiş bir ıstırap 
altında eziliyordu. 

Alis bir pusuya dilştüklerini 
anladı. Sert bir bakışla Kate
rini süzdü. Bu bakıştan ürken 
Katerin bir adtm geri çekildi. 
Sonra nişanlısına baktı; bu defa 
gözlerinde öyJe bir şiilei mer
hamet parlıyordı ki, Mariyak 
bundan müteessir olarak sen
deledi. Daha sonra nazar
larını rahibe dikti. 

Mariyak bütün fikirlerinin 
perişan olduğunu hissetti. 

Acaba ne oluyordu? 
Dünyada hiçbir kimse onu 

bu halden haberdar edemezdi. 
Fakat, canavarcesına bir alçak
lı~ın irtikap edileceğini, masal 
nev'inden bir vak'amn zuhura 
geleceğini keşfediyordu. 

Katerin, dudaklarını sıkarak, 
siması donmuş gibi bir halde 
bekliyordu. Raliip ise Alisten 
başka bir şey göremiyordu. 
Bunların hepsi de ancak iki 
aaniye kadar devam etti. Fa
kat bu iki saniye, Pani Garo
laya pek uzun geldi. 

Afisin hal ve tavrında o ka
dar muazzam ve hakiki, saf 
l>ir aşk beliriyordu ki, karan
hkta bu aşkın şufesile ışıklan
mış gibi görOnüyordu. 

Gözl ri: 
- Beni öldürünüz! Bana; ne 

isterseniz yapıntı. istediğiniz 
gibi işkence edini1; fa1'at, ona, 

nişanlama, işıkıma, abf Ona 
bir fena!ık yapmayınız! Diyor
lardı. 

Alisin bu niyazı, tıpkı kal· 
bine sokulan bir hançer lmv-

reti ve acıh~ile rahibin ruhuna 
nüfuz ediyordu. 

Pani Garola mucize nev'in
den olan bir kuvvetin yardımı 
ile ayakta duruyordu. Rengi 
kül gibi o'muştu. Merhamet 
hiı~eri onu boimıya baş' amıştı. 

s~nki fedakirhğına Cenab~ 
hakkı şahit tutmak istiyormuş 
gibi evvela kollarını havaya 
kaldırarak gözlerini karanlık 
kubbeye dikti. Birkaç 1aniye 
bu yaziyette kaldıktan sonra 
olduiu 7ere ç&kerek bayıldı. 

Fedakarlık bütün kuvvetini 
kesmişti. 

Hiddetinden kendinden ge· 
çen Mariyak, Alisin kolların
dan tutarak Katerine doğru 
iki adım ileriledi. Sert bir sesle: 

- Madam, ne oluyor? Bu 
adam kimdir? Bu rahip değil
diri Bakanız.·. Rahip elbisesi 
altında kendini ı;aklıyan bir 
jantiyomf... Dedi. 

Hakikaten rahip elbisesi 
açılmış Pani Garolanın muhte-.. 
şem elbisesi kısmen görünüyor-

du ... Papas burüşmüş; elinde 
hala yırtık bir kağıt tutuyordu. 

Alis: 
- GeJ! Gel; gidelim, kaça-

lım! Sözlerini söyledi. 
- Madam, bu adam kimdir? 
Katerin cevap verdi: 

- Bilmiyorum ..• Fakat ba
kınız elindeki kağıttan kim 
olduiunun öğreniriz .. 
Aynı zamanda kraliçe: 
- Oh! Ben onu tamyorum! 

Bu, Marki dö Pani Garoladırl 
Burada; beni bekliyecek rahi-
bin yerinde onun ne işi var? 

Diye hiddetle bağırdı. 
Mariyak eğilmişti. Rahibin 

büzülmüş elinden kağıdı kapa
rak, titreyen pttrmaklarının 
ucuyla açtı. 

- Pani Garola ha! iyi ama; 
bu adam benden ne istiyor? 

Bu anda, iki bileği, bir men· 
geneye kısılmış gibi nahif, so~ 

ğuk, yumuşak, mücella fakat 
sıkılmış iki el tarafından yaka-

landı. A lisio siması burnunun 
ucuna kadar yakla,mıştı. Sık, 
sık nefes alarak yavaş bir 
sesle: 

- Okuma. . • Diye mırıl· 
dandı. 

- Alis, bu mel<tupda ne 
yazılı olduğunn biliyor musun? 

- Okuma !... Gel... Kaça
lım... ÖIUm başımmn üstünde 
bizi tehdid ediyor ... 

- Alis. hakikat bu kağıtta
dır! Evet Jan Dalberenin vakıf 
olduğu hakikat hundadır Ana-

sından gizlediği hakikat bu 
tuptadır •.. 

Ne söylediğinin farkında ol· 
maksızm söylüyordu. Ateşten 
bir çenber başmı yakıyor, sıkı
yordu. 

- Okuma ? Yüzüme bak! 
Seni seviyorum! Seni ne kadar 
sevdiğimi bilemezsin! Okuma 
aşıkım!.. Bu adamın kağıdmı 
okuma!. .. 

- Alis, bu adamı sen tanı· 
yorsun! 

Zavallı kız, son bir ümitsiz 
gayretle kağıdı almağa çalıştı. 
Mariyak ise Alisin bu hareke
tinden kendini kurtararak mih· 
raba kadar çıktı. 

Parmaklarının artık tutmağa 
muktedir oJama~ıkları bu mek
tubu, mukaddesatı diniyenin 
sakla bu:unduğu sandığın üs
tüne koydu. 

Alis diz çökerek : 
- Sollu var -

Evladhk arayanlara 
Alaçatıda Mehmed namında 

fakir bir adam 5 yaşındaki oğ
lan çocuğunu evladlık vermek 
istiyor. Bir hayır işlemek i~ti
yenler Alaçatıda kahveci lb
rabimden arayabilirler. 

Yazı makine ,eridi 
Yazı makineleriniz için AL

P AD markalı şeritleri kullanınız. 
Kopyah şeı itleri bir taraftan 

mürekkepli olduğu için huru
fatı pislemez. 

Satış mahalli: j. KALOMENI 
yazı ve hesap makineleri atel
yeai Gazi Bul•arı Kilçllk 
Kardiçah Han No. 7 lzmir. 

f'ENI ASIR~-

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri No.su Nevi Depozito· 

599 Yıkık Minare ev, "Burnava" 26-28 ev 
su. T.L. 

25 
12 
16 

629-3 Karata1 Mah. Arayıcı sokak 
701-1 A.lkidci Karataş 9 Eylül sokak 
728· 1 Alsancak ikinci kordon 

3 ev 
118 ev 
273 dükkan 
24 

17 
10 
45 

860 Burnava cadd~si. Mersinli 
873-2 Darağaç Parahköprü caddesi 104 depo 
C. No. 
175 Palancılar çarşısı Faxlıoğlu hanı 21 mağaza 20 

43 
66 

56-4 Mimar Kemaleddin caddesi 3-1 dükkan 
56-12 Samam iskelesi Mimar Kemaleddin cad. -
55.7 " 
180 ikinci Kordon 118-2 ev 80 
189 lzmir Gazi bulvarı 22 - dükkan 50 
183 ikinci Kordon 72-1 B. 72-1 72-1 A. mağaza 125 
188 Esnaf Şeyh. Mah. Şamh sokak 68 ev 53 
189 Gazi bulvarı 24 - dükkan 50 
32 Manisa Saray Mah. 47 ev 40 
60-3 ,, Deveciyan Malı.Saraçhane sokak 10 mağaza 20 

] 34-4 ,, Camii kebir mahallesi - ev alt kısmı 1 'l 
137 ,, Mimar Sinan Mah.Sultan caddesi - ev 26 
134-3 ,, Camii kebir mahallesi - ev üst lCat 16 
144-1 ,, Gazipaşa Ma.Muammer bey sokak- ,, ., 65 
168-1 ,, Saray Mah. Timürcü sokak 11-148/9 dükkan 8 
128-1 " Göktaşlı Mab. lplikpazarı başı - ev 15 

60-2 " Deveciyan Mab. Saraçhane sokak 6 dükkan 20 
71-1 " Saray mahallesi. Ayrı Bahçede - iki oda 8 

122 ,, Saray mahallesi istasyon caddesi - ev 25 
173 ,, Sultan Mah. Arif ağa sokak ev 17 
141-2 ,, Yeni cami civarı dükkan 12 
141/1-2 ,, Yeni cami civan dükkan 10 

78 Manisa Hüsrev ağa mahaJle9i ev 36 
133 Manisa llyas Kebir mahalles\ ev 15 

70 Manisa Alaybey Mab. Hen<Jekkahve sok. - ev 12 
163 Aydın Köprülü Mah. Çankaya caddesi - ev 8 

@182 ,, Hasan efendi Mah.Hükümet bu!varı - Mağaza 24 
''alt kat,, 

191 " Veysi paşa Mab. Belediye cad. 8 dükkan 15 
Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı gayri meııkulferin kira

larının ihalesi 11-1-937 pazartesi günü saat onda yapılmak 
üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

istekli olanlar hizalarında yaııh pey 
yatırarak arttırmaya girebilirler. 

al<çelerini 
1649 

veznemıze 

1 

No. 8038/25 No. 8041 No. 8041 
Daimon markalı bu fenerlerin ayrı ayn me%iyetleri vardır. 

Bir adet küı;ük pille işler. Altmış metre mesafeyi aydınlatır 
ayarlıdır. Ziyayı yakınlastırır, uıaklaştmr, dağıtır ve toplar, 
bozulmaz, kontak yapmaz. Kristal, düz camlı, yuvarlak camlı 
renkli ve beyaz pek çok çeşldi vardır, tavsiye ede iz. 

•• §~&l'J~C!.U"~J 

~ Göz He~inii 
~MİTAT OREL~ 
~ Adres - Beyler Numan 

zade sokagı Ahenk mat· 
N baası yanında. 

Num ara:23 
Telefon : 3434 

(229) 
iuz11222vmm-ıııımııı11!llCl!l•z21a~ 

Milis Vesayet Dairesi Sulh 
Hukuk mahkemesinden: 

M: 56 - 342 
2 Teşrinisani 936 tarihinde 

Muğla vilayet merkez hastane· 
sinde ölen evkaftan emekli ve 

Selinikli lsmail Hakkının te

rekesime Vesayet dairesi va
ziyet etmiştir. 

Şimdiye kadar yapılan araş• 

tırma ve inceleme ile ölünün 

varisleri bulunmadı ve müra
caat eden de olmadı. 

Ölü lsmail Hakkmm miras• 

çıları kimlerden ibaret ise Şu
bat 937 ayın sonuna kadar 
resmi vesikalarla birlikte vesa-

yet dairesine gelmedikleri ve 

ya vekillerle: müracaat etme• 

dikleri takdirde ölü lsmail Hak

kının mirasçıları olmadığını ka-

bul ve kanunu medeninin 448 inci 

maddesine göre menkul ve 
gayri menkul emvalinin hazi

neye intikal ve teslim edileceii 
keyfiyeti illn oluDur. ( 2 ) 

lzmır Heledlyeslnden: 
1 - Şehrin Bayrnklı, Turan, 

"Mersinli, Naldöken ve Salhane 
mevkilerinin haritası yaptırı!a
cakhr. işin keşif bedeli bin 
dokuz yüz doksan ·yedi Hradı~ 
Açık eksiltme ile ihalesi ] 2-1-
937 Salı ~ünü saat on altıda
dır. Keşif ve şartnamesini gör-
mek ve malumat almak üzere 
baş mühendisliğe iştirak için 
de yüz elli liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
g~n ve saatte encümene geli
mr. 

2 - Karşıyaka Yamanlar 
suyu için muhtelif ölçüde font 

boru ve hususi parçalar müba
yaa edilecektir. Heyeti umumi
yesinin muhammen bedeli üç 
bin üç yUz bir lira on kuruştur. 
Açık eksiltme ile ihalesi 12-1-
937 Salı günü saat on altıda
dır. Keşif ve şartnamesini gör
mek üzere bat mühendisliğe 
iştirik için de iki yOz kırk ıe· 
kiz liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

3 - 83 sayılı adanın Yüz 
yirmi sekiz metro murabbaın· 
daki 10 sayılı arsasının beher 
metro murabbaı yüz elti kuruş-
tan yüz doksan iki lira mu· 
hammen bedelle başkitiplikteki 
ıartname veçhile 12-1-937 Salı 
günü saat on altıda ihale edi
lecektir. iştirak için on bet 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile a6y)enen pn ve saatte 
e.ıctımene gelinir. 

27-2-6-9 1604 (3420) 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların ıayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği ıOtBn fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalanmız ma· 
mulatı lımir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılt 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulYu No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

BALSAMIN 

Kumral, sarışın, yeglııe 11hht 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kimilen isale 

eder. Yarım asırdanberi kibar mahfeJlerin takdir ile kuUandıkları 
sıhhi güzellik krem!crid:r. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 

1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Ba!samin yağsız güni:lüz için beyaz renkli 

3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Ba~samin acı badem gilndüz için beyaz renkli 

ln~iliz Kanzuk eczanesi Beyoğlu l•tanbul 

Türkiye Mensucat 
Türk Limitet 

Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta K ulusu 12e lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kader• 
katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. ıo - 12 J. Parplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifd, silindir •e her istenilen k6mür vardır. 


