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Cumhuriyetin Ve Oum1ıııriyet Eserinin Bfkçisi, Sabahlat-ı Çıkar Siyası Gaeetedir 

Yugoslavya ba,vakHlnln nutku 
Belgrad, 3 ( Yeni Asır ) - Yann 

"bugün,, Baş ve Dış bakanı Dr. Sto· 
yadinoviç parlamentoda dış siyaset 
hakkında bir nutuk söyliyecektir. 
Nutka büyiik bir ehemmiyet atfedili-
yor. 

Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
- ====a 

~... onanmamız Büyük efi selamladı 
••••••••• ............................................................................................................................................................................................................................................................. 

~Z?~.LZ'LYJJ,l)KONT CİANONUN ANKARA ZİYARETİNE İNTİZAR EDİLİYOR-...-~~-.. --
Balkan Antantiyle. ltalya cırasındaki münasebetler tanzim edilecektir 

...... E;m ........................ - .. --...................................................... . 

ipariş etmek arzusunda olduğumuz harp gemilerin-, 
en bir kısmını Italyanlara · yaptırmamız muhtemeldi 

açılan torpito ve denizaltı gemilerinin Kai·acl.enize 
Köstenceyi ziyaretleri muhakkaktır 

lstanbul, 3 (Hususi muhabirimiz
den)-Milanoda Hariciye Vekili Tev
fik Rüştü Arasla ltalya Hariciye 
nazırı Kont Ciano arasıoda Türkiye 
ve Italya münasebetlerini alakadar 
eden samimi görüşmelerin pek ya
kında devam edeceği kanaati vardır. 
Kont Cianonun Büyük Faşist kon
gresinde bu mülakattan takdirkar 

hariciye nazırının ilk fırsatta Hariciye 
Vekilimizin ziyaretini iade edeceğine 
şüphe bırakmıyor. 

Bu takdirde Atina Balkan konse
yinde ittihaz edilen kararlara tevfi
kan Hariciye Vekilimiz, Balkanlar 
ve Italya arasındaki münasebe!Jerjn 
de en dostane bir inkişafa mazhar 
olması için bütün gayretini sar
fedecektir. SONU 3 Uncu sahifede __,,,,,..._ ___ :R.lllmıfıl:llDS!:zZ~DD~o/111abahr.e sara1111111 f!cJ1iilliiş11 bir lisanla bahsetmiş olması ltalyan 
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Pamuk Yugoslavya da rnüzaher~ vaadmda bulundu Başbakan Musiki Muallim mektebinde 

,~ı.şıar! nizam aıtuıa Mıs rın M. Cemiyetine kabulüne mü-
•oınaga ınulıtaçtır 

~~~0;~:.~:i:~;:~~n:"~~- zahe.retimiz Mısırda çok iyi karşılandı 
htı
8

~ bir ehemmiyet verilmiş ve "l~ürkiyeden emindik,, diyorlar 
t.db~susta alınması gereken ................................. ,,.,,.,,,,,11111111111111111111111111 • 1111 

~il' ırler geniş bir çerçeve da- lstanbul, 3 (Telefonla)-Dost 
:de mütalaa olunmuştur. ve kardeş Mısır'ın Milletler 

._~,n~Şve~il general İsmet Inö- Cemiyetine girmesi hakkında 
t,f un bılbassa bu mevzu et- uyanan alaka gittikçe genişle-
)a 'nda bir tetkik seyahati mektedir. Muhtelif kaynaklar-
haPıtıası, geniş bir sulama planı dan verilen haberlere göre 
"e l.•rlanrnası pamukçuluğumuza Mısırın MiJletler cemiyetine ka· 
) ... ~•de· n degw erin en canlı delil- b I" h d h k "•l u u ususun a ü ümetimizin 

ır. 
~ alakası Mısırda çok iyi karşı-

~İ) n Yakın bir istikbalde Tür- lanmıştır, 
'-'is~ı Pamuk rekoltesinin üç beş Bugüo Yugoslavya baş ve 
)C>kı artacağında hiç şüphemiz dış bakanı Dr. Mi!an Stoya-
~}' tu.r, Yine alınacak tedbirler dinoviç, Milletler Cemiyeti 
İı:ıd~~•nde maliyet fiatlerinin genel sekreteri B. Avenol'e 
'1) •tıleceğine, arsıulusal fiatlere gönderdiği bir mektupta, Mı-
1>ıı!~? bir şekilde ihracat ya· sırın Milletler cemiyetine ka-
tdil lfrnesi imkanlarımn elde bulü hususunda Yugoslavyanın 
Ca~tine inammız vardır. ilthbasını bildirmiştir. Yugos· 

Tiyatro ve Opera 
sınıflarını teftiş etti 

Milli sahnemizin büyük san'atkar 
namzetlerine iltifatta bulundu 

Ankara, 3 (A.A) - Başba· 
kan ismet lnönü yanlarında 
Kültür bakam Saffet Arıkan, 
C. H. P. grubu reis vekili Ha
san Saka olduğu halde musiki 
muallim mektebini teşrif buyur
muş, tiyatro ve opera· sınıfla

rının derslerini teftiş etmişlerdir 
Başbakan Tiyatro uzmanı Pro
fesör Kari Eberrin tatbikat 
dersleriyle ritmik jimnastik 
ve Opera sınıfı son dersle
rinde bulunmuşlardır. Başbakan 
Tiyatro sınıfından ayrılırken 

bit Yrıtabii fiatler, gayri ta-
ta • "-dit ııyetler ancak fevkalide 

Kaıdeş Mısu'ın askeı/eıi - Sonu ıiçüncü salzi/ede - Başbakan ismet lnönil 
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talebeye iltifatta bulunmuşlar 
ve btlebenin çalışmalarından, 
derslerden alınan neticelerden 
memnun kaldıklarını beyan 
buyurarak şu sözleri söylemiş· 
lerdir. ~t b~lerin karşısında muvak· 

t'~il· ır zaman için ayakta du'tl 11
• Çalışmada esas tabii 

')•kre, normal hareketlere 
1) Uydurmaktır. 

t'-t '•letin bu mevzua . verdiği 
~ lil1niyet te ıüphe yoktur ki 
bit lltticeyi istihsalden başka 
tOp layeyi istihdaf eylemiyor. 
))'ıaı"~klarımız dünyanın en iyi 
-...; larını yetiştirmeğe mü· 
litt ~· Bugün iyi pamuk yetiş
t\11:1Y0rsak bunun kabahati 
~ .. diba tarzımızın bozukluğun· 
)'t 

1
"· iptidai vasıtalarla zeri· 

'-~Pıyoruz. Sulama imkln· 
il mahrum bulunuyoruz. 

~~Sonu 2 nd ıay/adlı -
lıtkı C>oakoAı-u 

Milli küme maçları 

20 Martta Beşiktaş lzmir
de iki~müsabaka yapacak 

Altay da Istanbula gidecektir 
lstanbul, 3 (Hususi) - MilJi 20 Mart günü Beşiktaş ta-1 

Kiime maçlarına Martın on kımı lzmire gelecek ve birer 
dördüncll Pazar günii başlana- gün fasıla ile lzmirin birincisi 
cakbr. Bu tarihte Istanbulda ve ikincisiyle karştlaşacaktır. 
F enerbahçe ve Beşiktaş takım- Üç Nisanda Ankara gücü ta· 
lan, lzmirde Altay ve Göztepe kımı lzmire gelecek; birer gftn 
takımlan, Ankarada GGç Ye fasıla ile lzmirin birinciai Ye 
Gençler Birliji karıılaıacak- ikincisiyle karıalapcakhr. 24 
lardar. Niaanda Gençler Birliii lzmire 

Altay 

gelerek iki maç yapacakbr. 
Mayısın ikinci ve 6çüncn 

günleri Altay latanbalcla Fe
nerbahçe ve Betiktafla karp-

latacakhr. 15 Mayıata Gaztepe 

Takımı 

lstanbulda Güneş ve Galata· 
sarayla karşılapcaktır. Mayısın 

ilk gün& Gaztepe Ankarada I 
Glç ye Gençler birliği takım-
larmm kart1S1Dda yer alacakbr. 

- Tatbikat derslerinizi gör· 
düm. Çalışmanız ümidlerimi ço· 
ğalttı. Muvaffakiyetleriniz bun• 
dan sonra göstereceğiniz gay
retle mütenasip oJacakhr. MilJi 
aahnemiz için yetişecek olan 
değerli sanatkirJarımız bu 
memlekette ker vakıt en yük
sek itibara ve şerefe mazhar 
olacaklardır. Üç beş sene son
ra içinizden milli sahnemizin 
bllyük sanatkir namzedleri 
yetiştiğini görerek en çok 
sevinenlerden biri ben olaca· 
ğım. Milli varlığın en güzel 
k11mı olan gfizel Tiirkçemiz 
en doğru ve en belii tellffu-

- Son• 3 /Jndl sahi/~de -



YENi A51R .. ...;11::: .. :":":::•:.:~:. ...................... ._.B!'!!llll!!l!l .............. ml!!aı!!l_...._._ .. m!ll .................. ~--------!!!!!!l!!!'!..,"""'!L~ll!!'ım"lll~·~E ................. .__. .... ll!lll!l ....... CS~MS ... S~iUl~-'""""--.... --'Wll .. IMll-.""""9._ ________ -: 

Pamuk 
Satışları nizam altuia 
alınmağa muhtaçtır ..... 

- Baştara/ı I ind Say/ada -
Sonra da binbir çeşit bozuk 
tohumlar kullanıyoruz. Tabii 
bu şekildeki mesainin neticele• 
rini de çok pahahya malettiği· 
miz gibi birbirine uymıyan 
muhtelif cins pamuklarla kar· 
şılaşıyoruz. 

Pazar günü şenlik vardır 

Şimdi giriştiğimiz mücadele 
iyi, ucuz ve çok pamuk yetiı
tirmektir. Pamuk istasyonlan
nın tohum ıslihanda elde ettiği 
muvaffakıyetli neticelere ilave· 
ten deYlet tutumundaki ciddi
yet çiftçilerimizde derin bir iti
mat hissi uyandırmıştır. Bu yıl 

için yapılan ekim hazırlıkları 
istikbal için çok ümit vericidir. 
Fakat pamuğun yetiştirilmesi 
için ahoan tedb!rlere ilaveten 
bu mahsulün sataşını tanzim ey
lemek zarureti de vardır. 

Çocuğunu 
Türk hava kurum~ prog
ram hazırlamağa başladı 

··-·Denize atan ana 
Borsadan şehrimize gelen besi bugün için mükemmel bir 

hava filosu tarafından Pazar program haz11lamaktad1r. Çok 
günü lzmir halkına güzel ve zengin olacak olan havacılık 

Çocuğunu vapurdan denize 
atarak ölümüne sebebiyet ver• 
mekle maznun Ayşenin muha-

neş'eli bir havacıbk günü ya- günü programı bugün bitirile-
şatılacağını ve bu maksatla rek halka ilan edile~ktir. 

kemesine dün ağırcezada de· 
vam edilmiştir. 

Gaziemir tayyare meydanında Pazar günü balkın Gaziemire 
bazı gösteriş uçuıları ile tayya- tren ve otobüslerle ucuz ve 

Muazzez adında bir şahit 
dinlenmis ve Ayşenin bir gün 
kendilerine müracaat ederek 
hizmetçiliğe girmek istediğini, 
fakat, kucağındaki çocuğu da 
atr :ağım falan diye söylediği 
için annesinin bu kadını hiz
ml 'çiliğe kabul etmediğini ve 
ıo:ı ra çocuğunu Çocuk yuva
sına götürdüğünü ve yuvaya 

reden paraşütle grup haJinde kolay gidebilmesi için lizımge-
atlamalar yapılacağını yazmış· len biitün tertibat hava kurumu 
tık. lzmir şubesi müdürlüğünce ahn-

Türk hava kurumu lzmir şu· mıştır. 

Pamuğun 6ugüne kadar olan 
ekim tarzı ne kadar iptidai ise 
sabş şartlan da o derece İp• 
tidai ve karışıktır. 

Bugün pamuk ıahılan bi
rinci, ikinci. üçüncü nevi üze
rine taksim edilmittir. Fakat 
bo taksimatın mesnedi yoktur. 
Hemen cinsleri ayırma keyfi· 
yeti renge ve çepele bağlı bu· 
lunuyor. Halbuki pamuğun 
cinsini tayinde en büyük amil 
elyafi olmak lazımdır. Büt~n 
dünıada ~am.ukl.u, -At.1.yafmın 
uzunluğuna ve kısahğma göre 
kıymet almaktadırlar. 

Borsalaramızda teamülü ve 
cinsleri tayin eden hiç bir ni
zamname mevcut değildir. Afı
cı ile satıcı arasında, tahaddüs 
eyleyen ihtilaflar borsanın seç
tiği bir heyete havale ediliyor. 
Lakin bu heyetin kararları da 
mesnetsizdir. Çünkü birinci 
nevi pamuk denilince ne gibi 
evsafı haiz orması lazımgelece
ğine dair elde bir talimatname 
mevcut değildir. Eğer beyaz ise 
birinci nevi denilip işin için
den çıkılıyor. Elyafa ash\ kıy
met verilmiyor. Halbuki ihraç 
edilen bu pamuklar dış piyasa
larda bazı zorluklarla karşılaş
maktan uzak kalmıyor. Birçok 
ihtilaflara sebebiyet veriyor. 
Çünkü dış piyasalarda esas 
olarak ~Jyaf ele almıyor. inki
şafına kıymet verdiğimiz ve ba 
uğurda devlet bütçesinden fe
dakarlıklara katlandığımız mah
sulün satışını da beynelmilel 
usullere uygun bir nizam al
tına almağa mecburuz. Yarın 

kabul etmedikleri iç.in denize 
athğını duyduğunu anlatmıştır. 
Diğer bazı şahitlerin dinlen• 
mesi için muhakeme baştuı. ~ir 
güne bırakılmışhr. 

Giil fidanları geldi 
Belediyenin Kültürpark ve 

diğer parklar için Lüksenbur
ga sipariş etmiş olduğu muh
telif cins gül fidanları gümrü
ğe gelmiştir. 

Bazı formalitelerin ikmali içjn 
üç gilndenberi çahşıldığı halde 
güller elan gümrükten çıkarı· 
Jamamıştır. Bugün formaliteler 
ikma( edilebildiği takdirde fi
danlar gümrükten çıkarılacak 
ve Kültürparka dikilecektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ihracatımız ehemmiyetli mik-
tarda artmağa başlayınca bu
günkü dağınak satış usulleri pa
muklarımız aleyhine menfi bir 
cereyan uyandırabilir. 

Yarm bu menfi cereyanları 
önlemek içjn ayrı bir mücadele 
açmaktan ise bugünden pamuk 
satışlarını bir nizam altına al
mak daha doğru ve isabetli 
bir hareket olur. Ticaret oda
larının, borsaların asli vezaifin
den birini de bu teşkil eder 
kanaatindeyiz. Memleket mah
sullerinin standardizasyonuna 
büyük ehemmiyet veren lkbsat 
Vekaletinin pamuk satışlarını 
da beynelmilel usullere uygun 
bir nizam altına almağı ihmal 
etmeyeceğini şüphesiz sayarız. 
~ak..k.ı C>cak.ofı:;l.u. 

Cumaovası 
hadisesi 

-· ..... 
Cumaovası nahiyesinin Sandı 

köyllnde Ahmet dayıyı döverek 
ölümüne sebebiyet vermekle 
m~!:Dcın muhtar Hasanın mu
hakemesine dün Ağırcezada 
devam edilmiştir. 

Bu celsede Ahmet dayının 
uçurumdan düşmek suretiyle ya· 
ralandığı ve öldüğü hakkında· 
ki iddia münasebetiyle bir hey· 
et tarafından hadi~e yerinde 
yapılan keşfe ait rapor okun· 
muştur. Raporda, adliye dokto· 
runun dövülme iddiasında ısrar 
ettiği görülüyordu. Maznun ve· 
kili, müdafaa şahidi olarak 
dinlenilen Şerif A!inin, Ahmet 
dayıyı düştüğü s1rada gördü
ğünü söylediği vakıt dört kişı
nin duymuş olduğunu söyledi 
ve bu şahitlerin de celbedile
rek dinlenmesini istedi. Mah-
kemece bu talep kabul edile
rek muhakeme başka bir güne 
bırakıldı. 

SiNEMASI 
Bugünden itibaren senenin en şen, en zengin, en neşeli bir filmi 

K A Z 1 N O dö PAR 1 
Deli Şarkıcı filminin unutulmaz yıJdızı AL JOLSON ile sinema aleminin en sevimli yıldızı 

ve AL JOLSON'un eşi RUBY KEELER'in diğer dört yıldızın ve 300 güzel kızın 
refakatlerile çevirmiş oldukları' fevkalade bir filim 

MÜZiK - DANS - ŞAN - NEŞE - ZEVK - EGLENCE 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BAYRAM günleri binlerce halkın alkışlamış oldukları büyük Şark filmi 

BAGDAD BÜLBÜLÜ 
Türkçe sözlü • Arapça ve Türkçe şarkılı.. Münire Mehdiye 

ve Ahmet Alam tarafından çevrilen şarkılı komedi 
.... ,.. ................. ıımıımı:ıır.:ıım1D21R!llillZZilll~· .... ~ZZZ7.ZZZ/Z'JEZKZ2'J.7"~1ZZI~'7Z. 

AYRICA - Paramunt "Dünya havadisleri • Miki (Renkli karikatürler,, ) 
Bu haftaya mahsus seans saatleri : Cuma, cumartesi ve pazar günleri 

11.15 - 2.25 - S.50 - 9.25 Kazino dö Pari 1 - 4.25 - 7.50 Bağdad Bülbülil Pazartesi, · 
Malı, çarşamba ve perşembe ünleri:2.25·5.50·9.25 Kazioo dö Pari 4.25 • 7.50 Ba .. dad Bülbnln 

Alman 

•• 

Od emiş 
••••• 

llapishanesinde 
bir hadise 

Ödemiş hapishanesinde ka
tilden 11 seneye mahkum Ye
nişehirli Mustafa bir alacak 
meselesinden aralarında çıkan 

kavga neticesinde ayni hapis· 
hanede k'fltllden maznun ve 
mevkuf Necibi eline geçirdiği 
bir makasla ağır surette ya
ralamaştır. 

Hadisenin ta1ıki\rine Ödemiş 
Müddeiumumiliği el koymuştur. 

• ·-··· · ·- 1 At yarışlc;,rı 
Dört Nisanda başllyacak 

olan at yarışları için şimdiye 

kadar şehrimize yirmi beş at 
ve kısrak getirilmiıtir. Bu at 
ve kısrakJann antrenmanlarına 

istatistik, muhakkak ki, çok 
faydalı bir ilim vasıtamızdır 
ve bize bilmediğimiz yeni yeni 
şeyler öğretmektedir. Mesela 
bir meraklı, çiçeklerin renkleri 
ve kokuları hakkında hazırla
dığı şu istatistiği neşretmiştir: 
Avrupada yetiştirilen çiçekle
rin sayısı 43()0 dür; bunlardan 
308 tanesinin verikalan mor, 
594 tanesinin mavi, 823 tane· 
sinin kırmızı, 921 tanesinin 
sarı ve 1124 tanesinin de be
yazdır. Güzel kokulu çiçekle
rin çoğu beyaz, sayılan ise, 
topu topu, 420 dir. 

. ... .. . 
TeşkiJatıesasiye~ı 

Konya Saylavı B. Ali Risl 
Türel tarafından "' Hatay 'feJ~ 
kilatı Esasiyesi ,, hakkı~ 
önnümüzdeki Cumartesi ~ 
saat 17 de Halkevi salonu0 

kıymetli bir konferans yerili" 
ceğini yazmıştık. Konf~r••: 
biiyük bir alaka gösterıJıPe 
tedir. 

Yapılacak toplantıla~. 
Bugün saat 17 de Halkefill 

de halk dershaneleri ve kurr 
lar komitesi ile kitap saraY ff 
yayım komitesi ve umumi he
yeti topianacaklardır. ,,,,. 

Yarınki cuma günü de d• 
16 d.ıt dil, tarih komitesi, 17 il' 
Halkevi yönetim kurulu top 
nacaktır. 

... . . ' 
Karşıyaka Soğukkuyu I'~ 

ocağmda öni1müzdeki pasl 
günü bir toplantı yapılarak ~ 
zılay şubesi teıkili için g&rlf 
meler yapılacağı haber alı' 

Otobüs işi ~ 
Belediyenin alacağı otob ttf 

için şartna1Qeye muvaf•".~ 
liflerde bulunulmadığı .. ;deti-i 
Belediye münakasa &Dil tf"' 
bir buçuk ay daha uıatol' 



- --- . .____ 

, ••• rt ... 7 

.Bathakan Musiki 
Dim mek~binde 

..;. Baş tarafı ı inci salufede -
b Türk sahnesinde bulacak
s'· ,Bunu sizden bekliyorum. 

•b atk- · bi ara yakışacak kuvYeth 
ı:.ı karaktere sahip olarak 
~ etecefiiniz meslek sevgisi, 
ti ~f~a heyecanı anıvaffakıye
:zın temeli olacaktır. Tekrar 
le ~Y~rum gördüklerim ümit-
~· artırdı. 

Yug~-s-la_v_y_a _d_a 

llıüzaheret vaa
dında bulundu 
J. -811ştaf{Jj1 lımr.rı aalu/rdr-

'Ya, bu hususta c~miyette 
'ıllac:ak konuşmalarda MJSırın 
~farına müzaheret edeceği
"i •aadetmiştir. 
~Devreden eHdirildi~ine 

~lre Yugoslavyanm bu teşeb
:~ne_daha önce TürMye cum
'i 1Ye\i hükümeti olmak üzere 
da -.nistan ve Çekoslovakya 

btüzaberet vaadinde bulun· 
-..ıardır. lngiltere hariciye ne-
-.!~ti de bu teşebbüsü önliye-
ttıdir. 

.lakenderiye 3 (T elslz) -Te
'-ın edildiğine göre Türkiyt 
~lllnburiyeti ve Irak kraliyet 
lilcüınetkrinin müşterek te
~~büslerine Yunanistan, İn· 
~tere, Yugosla,ya ve Çekos
l •alcyanın da müzaheretleri 
~r~iyenin diplomasi saha~ın-
1 lu. faaliyetine· atfediliyor. 
ft itkıye hükümeti, ötcdenberi 

11•rın iıtiklaline karşı sem
~ti beslediğinden Mısırın Mil-

tler cemiyetine girmesını 
llleınenuniyetle karşılamışhr. 
Ceıniyette yapılacak görüşmeler 
~sında Türkjycnin daha 
:eessir yardımlar y~sı da 
"'•etle memuldür. 

la Siyasi .~ahafil, "f:lalkan hü
I 6-etlerının bu husustaki ön
tyici harekeHerini Türkiye si-

1•aeti · b. · · ı k t mn ır nebcesı o ara -
tfıir ediyorlar. Mısır, Türkj-

Ytllin bu··sn·· · t• d · d. u nıye ın en şım ı-

)e kadar zerre kadar şüphe 
etlDiıı: d v ·ıd· ... egı ı . . 

' ---
lngiltere 

l<ırk beş Harp 
Genıisi yaptırıyor 
~ondra, 3 (Ö.R) - lngiltere 
lGs anması için bu sene ayrılan 
latb milyon 1ira tahsisatla 3 
~· . lı, 2 tayywe gemisi, her 
~rı on bin tonluk beş kru\•a
lir, beıer bin tonluk 2 kruva-
1.a~· 16 Destroyer, 17 Tahtı!l-

l~~d;~•dt;. hayret 

uyandırmadı 
t londra, 3 (Ö.R) - Alman 
~eteJerinin B. fi:denin nut
tl u fena karşılamaları Lon
")~•cl. hayret uyandu:mamışhr. 
~,, H · · V R. ~ arıcıye nazıra on ıb· 

teitropun bütün tekliflerine 
cevabı vetmiştir. 

Müşahitler 
Adanadan oe,•ti 

~ .. 
Ceue rrC}'C gidi yor 

lstanbul,3 (Yeni Asır - T cle
fonla) - Hatayda tetkikat ya
yan müşahitler heyeti, bugün 
Adanadan geçerek lstanbula 
doğru yollarma devam etmiş

lerdir. Yarın şehrimize gelerek 
buradan Ccnevreye gidecekler
dir. 

Irak 
Mütahassıs istiyor 

lstanLul, 3 (Yeni Asır Tele
fonla) - Ziraat Ve~aleti Zoo
teknikleri11den bu.ılar1 Irak 
hiikümetince mütahassıs olarak 
davet olunmuştur. 

Tekzip 
Ankara, 3 (A.A) - Ha!epte 

çıkan Le Courrier de Syrie 
gazele9inin 11 - 2 - 937 tarihli 
nüshasında b:rinci umumi mü
fettiş Abid 'n Öznıene atfen 
münderiç beyanat tamamen 
hilafı hakikattir. 

1 un usta ıslahat 

Faris, 2 ( A.A ) - Dış ba
kanlığı müstcşan B. Vienot 
nün akşam radyoda söyledi~i 
bir nutukta Tunus açin idari 
geniş bi~ ı~lahah haber ver· 
miştir. Bu ıslahat yerlilerin 
memleketi temsil eden komis
yondaki nüfuzlarını tevsie ma 
tufdur. 

Kont (:ianonun 
Ankara zi aretinc . 
intizar c~diliyor 

- JJn ttı1a 'ı bumrı sal.ı/edr -
Gazetelerin verdikleri bir 

habere gö~e İtalya ile hükü
metimiz arasında ticari mü
nasebetlerin daha geniş bir 
inkişafa mazhar olması için de 
bir anlaşma yapılmıştır. Buna 
göre hükiimetimiz,inşa ettirmek 
arzusunda bulunduğu harp ge· 
milerinden birk;ıçını ltalyaya 
sipariş edecek ve siparişimiıin 
karşılığı ihracat maddelerimizle 
ödenecektir. 

lstanbul, 3 (Yeni Asır - T e
Jefonla) -;- Yavuz . zrrhhmız 
başta olduğu halde J4 parça 
harp gemimiz bugün Karade
nize hareket etmiştir. Dün ha
reket eden gambot ar geriye 
dönmüştür. 

Donanmamız, Karadeniıde 
martın on bir veya on üçüne 
kadar kalacak ve sonra geriye 
dönecektir. 
Donanmamızın Köstence li

manını da resmen ıiyare! etme
leri kuvvetle muhtemeldir. 

Harp gemilerimiz Dolmabah • 
çe önünden geçerlerken top 
atmak suretiyle Büyük Şef 
Atalürkü selamlamışlardır. 

)'ılgın lspanyol mür.iği.. Tutu9turan Kastanet dansları 
anık K'Ovboy şarkıları .. Uçan atlar.. lqliyen kitaralar 

Birbirine giren insanlar .. işte 

G O . Ş.· O 
~~~e lnaliteti : lıtcfi Dvn~ .. Yılmaz kahraman Rodlarok 

•ııı kahkaha dünyalarına uçuracak •• Merak ve heyecan 
röklerinde dolaşbra~ak filim: FRANSisKA· GAL'IN 

ALTIN KELEBEKLEft 
ualaraa laep•i isminle ilk defa buglin LALED 

' 

YENi ASlll 

Demir, çelik fabrikamız 
lngiliz mümessili, bu fabrika 

dünyadaki emsallerinden 
büyüğü olacaktır, diyor 

----------.-..-----------------
en 

Mü m essi 11 erle beşte mühendis geldi Ankaraya gittiler 
lstanbul 3 ( Yeni Asır - Telefon!a ) - Kara- hareket etmiştir. Heyet reisi kendisjyle görüşen 

bükte demir ve çelik fabrikcısrnı kuracak elan gazetecilere; Martın onbeştnde inşaata başJa-
lngil.iz şirketinin •Ü.raessilleri bugün şeb!inıize nacağını -.e iki senede ikmal olunacağm1 itil-
gelmişlerdir. MümeMrllere, inşaat işinde çalışa- dirmiş ve : 
cak olan beş te lngiliz: mühendisi refakat et- - Bu fabrika dünyadaki emsaUerinin en bü .. 
mektedir. B• heyet akşam treniyle Ankaraya yüğü olacaktır. Demiıtir. 
.................................................................................................................................... 

Iran Türkkuşu filosu j 

lzmirden sonra Bursa yo- Ordusuna zabit 

ı 1 1 t b 1 •d k gönderiyoruz uy a s an u a gı ece lstanbul, 3 (Yeni Asır - Te-

ı~tanbuJ, 3 (Yeni Asır mubabir~nden) - Havacılığımızın inkişafı 
etrafındaki çalışmalar gittikçe artmaktadır. Türkiye turuna çıkan 
yüzbaşı B. Zekinin kumandasındaki Türkkuşu tayyare filosu Pa
zartesi günü Bursa yoluyla lzmirdem şehrimize gelecektir. 

Fılonun lstanbula geldiği gün Yeşilköy tayyare meydanında 
havacılık bayramı yapılacaldır. Türk h:.va kurumunun temin ede-
ceği trenlerle halk Ye mektepliler ücretsiz olarak tayyare m~yda
nına gideceklerdir. 

Hayatı uc"zlatmak için 

Gümrük tarifesine ek 
bir liyiha hazırlanmıştır 

Ankara, 3 (Yeai Astı - Telefonla) - Hayata ucuzlatmak için 
h~zarlanan kanun layilat11 ar.uı!Kla gümrük tarifesine ek bir la
yiha da vardn. 

Bu layiha hariçten ithal olunacak •anayie ait maddeleri ihtiva 
etmektedir. Bu suretle sanayiin inkişafa elde edilmiş olacaklar. 

Frans!i frangının düşmesinden 
•• 

lefonla) - Iran ordusunda ça
Jışmak üzere muhtelif sınıflara 
ınensup sübaylar yakında Tah
rana gideceklerdir. 

Dünya 
Piyasalarında 
Demli" ve çelik talebi 
mUthlf surette artmı,llr 

Londra 3 (A .. A) - Hazine 
tarafından neşr.edilen iki emir
name'de işlenibemiş Jiemir üze-
rintlen bugım ahnmakta olan 
yüı.de otuz üç 1-3 ithal .resmi 
büsbütün ilga olunmakta ve 
kontenjan ve menşe şabadet
namelerile giren mamul çelik 
ve demir eşyadan alınmakta 
olan yüzde 20 ithal resmi de 
yüzde ona indirilecektir. Dün
ya piyasalarındaki müthiş çe· 
lik ve demir talebinden müte· 
vellit olan bu iki karar yaran
dan itibaren meriyete girmek .. 

Odevle harice gidecek- ı;~iliz kabinesinin 

ler e Türk lirası verilecek haftalık ~oplantısı 
Ankara, 3 (Yeni Asır - T "lefonla) - Fransız frangının düş

~esi dolayısile muvakkat vazife ile Avrupaya gidecek zevata 
verilen gündeliklerin yetiımediğini nazara alan hiikümel yeni 
bir liste b~zırlıyarak Vekiller Heyetine vermiştir. Liste, Vekiller 
Heveti tarafından tetkik ve tasvip olunmuştur. 

Buna göre, baremin bir, iki, üç derecelerinde olanlara günde 
· 50, müşavirlere ve konferanslara vesaireye iştirak edecek mu· 
rahbaslara günde 40, baremin dört, beş, alta derecesindeki me
murlara günde 35, baremin yedinci derecesinden otuıdokuzuncu 
derecesine kadar olanlara ds günde 30 Türk lirası verilecektir. 

Londra, 3 (Ö.R) - Kabine 
haftalık içtimaını yapmıtlır. 
Hariciye müsteşarı ve karıı

mazlık komitesi reisi Lord 
Plymouth kabine içtimaında 
hazır bulunmuı ve kanşmazlık 
komitesinin faaliyeti ile deniı 
kontrolünün tatbiki için hazır· 
lanan plin hakkında izahat 
vermiştir. 

BORAH 
Şimal dev)et)erİ konferansı Vaziyeti çok vahim 

görüyor 

Ek • k •• 1 ••ki • Vaşington, 2 (A.A) - 8. HoOD O mJ guç u erı rah Senatoda bitarafhk kanu-
. nunun mllıakeresi esnasında 

h il ff k 1 t . söz alarak Amerikanın umumi a e muva a o muş ur harbe girmesi kendi medeoi-
0 ı 3 (Ô ) • . yet sisteminin Almanya tara-

s o, .R - Holanda ha· · ı - Konferans bazı ekonomık fı d t hd·t d"td··~· k 
riciye nazın . timal devletleri güçlükleri balletmeje muvaffak . n an e ı e ı ıgı anaa-
ihzari konferaıw neticetiade olmuıtur. Şimdi yeni teklifler .b~e. ~lu~~91ndan ile~ gel-
beyanatta bülunınuttur. Ba beklenecektir. Yapdan . fikir . dıgı~ı bıldır°?ş ve. Amenknın 
konf er ana lakandinavya ve taatileri ıebebile konfer•ıın denızler üzerındekı hukukunun 
Baltık devletleri iJe Holanda büyük bir ehemmiyeti vard1r.kon· terkedilmemeaini istiyerek de-
ve . Belçi~anı~ harp tehi~- feransa iştirak eden devl"tlerin miıtir ki: 
kesı halınde müşterek bı- müm-s"ıUe .· 1 k-.1.1 . -Her sene ıilihlanmak için 
t fi k nf • .... ra mem e ıcuenne • • • 
ara ı me. aatl"riai kf>rum.a~ dönerken hükümetJeri elde geçen aeneden Uu 1D1lh fazla 

ve e"onomık mOnasebetlerına edilen netı"c 1 d hab d sarfettilrimiz ıimdilri vaziyet · · ·ı · _,_ k. e er en er ar -a 
ıyı eıtirmca maksatlarına ta ıp edecek ve bundan •oara ikinci içinde kimse . dij-er bır t; 

· etmektedir. HolUda ı.ariciJe bir iome••um ~·· . •• ~ limit 
uun ~~~ID: teapit 1'1aüea1ctır. · eClemeı. 

SahH•• 

{Ç!~~~:ı 
Alelacayip 

Geçenlerde bir düğüne git
tim. Orada gördüklerim beni 
bir hayli düşündürüp şaşırth. 
Düğün salonunu dolduran 

kadınların kıyafetleri birbirleri· 
ne o kadar ud, o kadar dut" 
mandı ki yanyana geldilcleri 
halde uslu uslu oturduklann1 
görüp te hayret etmemek ka
bil değildi. 

Siyah çarşafı, hastr p eçe, 
kışlık manto, baş örtüsü, ka
palı rop, şapka, dekolte tuva· 
let, uzun kuyruklu e1ek, lnsa 
kürk hepsi diiğüo salonunda 
bir araya gelınişler, karmaka .. 
nşık otnruyorlardı. 

Garabet yalnız kıyafetlerde 
kalmakla tloyma•ış, 111uasimin 
icra tarzına da saldırmıştı. 

Keltuk •erasN»i fokstrotla. 
da\fetmerin tanaştırılmalan çar
listonfa yıııpıldı. K11şak bağla

ma ve para serpme itlerinin 
ihmal cezasına çarpılıaalarana 
sebep ola.n suç ne itli? aahya· 
madım. 

KıH söyliyeyim öyle bir di· 
ğün ki ne şarkmkilere, ne de 
garbntkilere benziyordu ikisi· 
nin or!asında kalmış, bınıi 
tarafa iltihak edeceğini şaşır· 
mış, bocalayıp duruyo,.du. Güf
tesi alaturka, bestesi alafranga 
şarkılarımız kulaklaramızı ne 
l<adar brmalayorsa bu "Melez" 
merasimler de gözlerimizi o 
kadar iğneliyor. 

Musiki. edebiyat kadar bu 
gibi adetlerimizi, merasimleri
mizi de düzene koymak, irÜ• 

lünç olmaktan kurtulmak içia 
artık bir zaruret haline gel
miştir. 

Ya serden geçmt'Ji veya 
yarden. ikisinden de geçemi
yenler böylece kendilerinden 
geçip gülünç olurlar. 

A. Murat Çınar 

Japon yada 
Ebedi kira usulU 

kaldırıhyor 
Tokyo 3 (A.A) - Japonyada 

lngiliı tebaası için şimdiye ka· 
dar mer'i olan ebedi kira sis
teminin kaldırılarak yerine nor· 
mal mülkiyet usulünün konul
ması ha\(kanda bir Japon-lngi
liz anlaşması yapılmıştır. Ebedi 
kira usu ü 1850 de ecnebi te
baaları muayyen mıntakalarda 
oturmağa mecbur edildikleri 
zaman konulmuştu. Japonya ile 
diğer memleketler arasında da 
mümasil anlaşmalar yapılacağı 
iimit edilmektedir. Mezkur Ja· 
pon - lngiliı anlaşması siyasi 
mahafilde iki memleket arasın
da bir yakınlık nişanesi olarak 
telilcki edilmektedir . 

••• 
Açık konu,ma : 
••••••••••••••••••••••••••• 

Aydında B. A. Z. 
Hakkımızda büyük teveccüh 

göstermişsiniz. (NASIROL KE
MAL) ciddi bir iliçbr elbC't 
nasırınıı.ı dört günde iyi ede
cektir. KEMAL KAMiL AK
TAŞ der ki: Reklim yalan ol
mu, yat.n reklim olmaz, ıçok 
'Clöjlıucbs. ltlLAl: ECZANESi 
ciddiyet, tloğnduk ve namuslalatı 
ile eczaabğı bir hinda sayar 
•e doğru yolun en kısa ,o1 
olduğunu bilir. Mektubunuzu 
getiren hayan ile GôNOL. 
ZÜMRÜTDAMbASI, BAHAR
ÇlÇE<il. üçünden de t6nder
dik, •11-Nııiilı:ı..,.. .. ,..... 

HiLAL ECZANESi 



........ YENi ASıR 
F 

Polis F atmal Rom_a_n ... ya_d_a_k_i _mlll"!u~·· ellllm!s_si_f _h_adise Madrid bombardıman edildi 1 

118 ason locasının Asilerin hücumlarını hü-öıüm hadisesi m 
~~~!n~• :~.i~~t~~.. kapatılması kararlaştı kümetçiler püskürttüler 

miyle maruf kadını döverek y u·· · •t ·:-·-·k·t .. ·· ·· yarası Cumhuriyetçiler yeni mevkiler zaptetti 
ölümüne sebebiyet vermekle aş DIVersl eSI re OfUDUD Paris, 3 ( Ö.R) - Madrid hücumları, kıtaabn çokluğuna 
maznun imam Mustafanan mu· fazla ag"' tr değildir cephesinde vaziyette tebeddül ve malzemenin bolluğuna rağ-
hakemesine dün ağırcezada olmamıştır. Nasyonalist tebliği men püskürtülmüştür. 
devam edilmiştir. Bükreş, 3 (A .A) - Gazete- hakkındaki yeni kanun muci- sükunet bildiriyor. Madrid mü- Oviedo cephesine gelince: 
Tıbbı adil müessesesinden ge- ler ·üniversite hayatının tanzimi hince yeniden tanzim edilince dafaa komitesinin öğleyin neş- Nasyonalistler cumhuriyetçile· 

len Ve Fatma kadıom ölümü· h d h .. k•· t t f d açılacaktır ususun a u ume ara ın an . · redilen tebliği ise şudur: rio giriştikleri hareketin dur-
u.ün zaten mariz olan vücudu verilen kararları müttefikan Talebenin herhangi bir siya- Asiler hizmetinde bulunan duğunu iddia ediyorlarsa da 
üzerinde vukuu tespit edilen tavsip etmektedirler. si partiye intisabı veyahut her 
isan darbiye ile tacil edilmiş Yarı resmi Viitorul gazetesi hangi bir siyasi tezahüre işti· Ağır AJman bataryaları Fero Bilbao hükümetinin dün ak-

d 1 bos Anglos mevkiinden ötede· şamki teblig-i bunun aksini olduğu kanaati izhar e i iyor- d. k' raki memnudur. 
du. Maznun vekili; bir insanın . ı~:se;~ her cephede halledil- · Nazırlar heyeti aynca mason ki yerlerinden Madridin kala- gösteriyor: 
dayaktan dört günde ölebile- miştir. Anarşi havasını ve dün locaları ile her hangi mahiyette bahk mahallelerini bombardı- Şehrin sokaklarında muha· 
ceg-ini ve daha fazla z.aman olursa olsun her türlü gizli man etmişlerdir. Hasarat ve rebeler devam etmektedir. 

akşam lassi üniversitesi rekta- c h · il o · d ' 
geçerse ölümde başka sebep cemiyetleri ve teşekkülleri der· sivil ahali arasında zayiat mü• um ur1yetç er vıe onun 

k 1• ld'-· b kk rüne yapı!an suikasdı beslemiş b' d' K M t münakalatını tamamiyle kesen aranma azım ge ıgı a ın· bal kapatıp dag-ıtmagw a dahiliye ım ır. orena ve ore a cum-
k ·dd. olan bütün şebeke ve ocaklar 

daki bir do torun 1 ıasını nazırını memur etmiştir. huriyet mevziJerine karşı asilerin bir mevki zaptetmişJerdir. As-

~:r~:ür~~~~a~~ n:::.:.::~;:~ ~:~~r~m;!:::~a ta~~n~zdil:~:~; ''"'"'''''Sii;bi~;;;;··ı~hdidi''~'t;~f ~:;;d;"·"""" ::7ı.~e :::::h~::de~te:~~~::~ 
den mütalaa sorulmasını iste- sükunu değil, mevcudiyetini huriyetçiler bina bina ilerile-
mesi üzerine mahkemece bu dahi tehlikeye düşürmekte F b • d ı •it 
noktanın memleket hatanesi olan hareket ve icraat için ransa u iŞ e ~gı ere mektedirler. Cumhuriyet toplan 
heyeti sıhbiyesinden sorulma• tecrübe sahası olamaz. birbiri ardınca harabe haline 

sına karar verilmiş ve mu ha- fk ı· le aynı f ı· kı· rde' dı·r giren asi mevzilerini bombar-Gazete e arı umumiyeyi bu 
keme başka bir güne bırakıl- dıman ediyorlar. Düşman ağır 

büyük ve tarihi nizam ve emniyet 
_mııhr. zayiata uğramaktadır. Oviedo 

hareketinde bükümete müzahir 

· Adliyede 
Sulh ceza hakimi B. Kemal 

Aydın, Muğla Müddeiumumi 
muavinliğine, Muğla Müddei
umumi muavini B. Ferruh Iz
mir Sulh ceza hakimliğine, 
Urla Müddeiumumi muavini B. 
Sedat lzmir mahkemesi azalı
ğma, Çölemerk Müddeiumumi 
muavini B. lbrahim Necdet 
Urla Müddeiumumi muavin'iği-
ne maaşları ile nakledilmişler
dir. 

Kurnaz çırak 
Kulhbaranın içine cam 
' doldurmuş 

Karantina tramvay cadde
sinde kasap Sabrinio dükka
mnda çalışan Mehmet, altı gün 
önce dükkan çekmecesinde 

kilitli bulunan teneke kumbara
nın içindeki 50 gümüş lirayı 
çıkarıp yerine cam parçalarmı 
doldurmuş ve müşteriler\nden 
360 kuruş parayı da alarak 
kaçtığı iddia edilmiştir. Meh
medin yakalanması için tahki
kat ve takibata başlanmıştır. 

Hakaret etmis 
Tilkilik parkında Ali oğlu 

Mustafa Ahmet oğlu Mahmuda 

sövmek suretiyle hakaret etti
ğinden yaklanmıştır. 

r ;: 

Paris, 3 ( Ô.R ) - Fransız 1 miş ve silahlann .tahdidi mev· tamamiyle tecrit edilmiş vazi· olmağa davet ediyor. 
salahiyettar mahafili B. Edenin zuu llzerinde ınüzakerelerin za• yettedir.Fena havalar sebebiyle Bükreş 3 ( A.A ) - Mecli-

sin dünkü toplantısında sağ ce- Avam kamarasındaki nutkunu ruri olacağı bir anın geleceği tayyareler taarruz hareketi yap· 
d h'I ld şöylece tefsir ediyorl~: kanaatini bildirmiştir. Bu nok· mamışlardır. 

nah grupları da a 
1 0 uğu En ziyade dikkate şayan tada da Fransıa Ingiltere ile ay- Paris, 3 ( Ö.R) - "Echode 

halde bütün partilerin mümes- k Al t k nı· fikır· dedı'r. Halbuki Almanya P · L d d 
silleri lassi suikastını şiddetle o)an no ta manyaya opra aris" gazetesinın on ra an 

terki.ne lngilterenı·n muhalefe· ve ltalya silahların tahdidi ih· · 'hb .. ı h takbih etmişler ve tedhiş usul· ıstı arına gore spanyaya arp 
t .d'r Bu beyanat Berl·ın bil- timalini kabul ~tmegw i reddedi- ı · .. ··ıı.. · · · }erinin tatbikini büyük bir te- 1 1 • ma zemest ve gonu u gırmesını 
kümelinin sömürgeler mukabi· yorlar. Umumiyet itibariyle B. • · k lık k •te essürle karşılamışlard.r. men ıçtQ arışmaz omı .. 

Bakan lmandi hükümet adı· linde sulh vaadında bulunmak Edenin nutku Von Ribben- since alınan kontrol tedbirleri 
suretı.yle pa. zarlıgy a giricımek t tk na ve hü .. k k" na bu usulleri şiddetJe tenkit ~ ropun son nu u yu müessir olamıyacaktır. Porte ız 
U··m'ıdı·n·ı kısa kısmektedir. ' Ingil· f · t k · • kararlar•n b' k l etmiş ve hükümetin bunu ten· aşıs onseyının ' a ır hududuna gönderilece lngi iz 

k ·ı b d k" k t•~ k tere için ancak ilk maddelerin cevaptı·r Bu nutuk harpçı ı ususun a ı a • ararım • müşahitleri ancak 15 gün sonra 
d tevzii meselesini halletmek bahis d•kt t" ı-k1•r k rıısında suhlcu bil irmiştir. j ı a or u "' 8 vazife başında bulunacaklardır 
P f ·· B at el mevzuuolabilir. Fakat bunun için- ve refahlı · demokrasilerin yo· 

ro esor r unun evv ce ve komitece hazırlanan kontrol 
· · b ı d w t d d de ekonomik bir işbirliği lazım- rulmıyacag-ını gösterivor. 

reısı u un ugu · sena 0 8 a ~- planının tatbikında gürlükler çık-
dır ve bu da devletler arasında ·-• • • • • - T aynı suretle protestolar yapıl- o·· k•• ••k mıyacag-ı belli degwildir. Binbaşı samimi siyasi işbirliğine tabi- un;yanın en uçu 

mıştır. dir. Fransa ve Belçikaya tah· Makdonaldın riyasetinde bir 
Bükreş, 3 (Ö.R) - Hükü- h h li d I l tavyare motÖrÜ kısım müşahitler Lizbona git-riksiz bir ücum a · n e ngi • J 

metin emriyle 118 mason locası d d . · . Sovyet tayyare modelcı'le- mişlerdir. Yüzbaşı Smith ise terenin yar ım e eceğını söy .. 
kat'i olarak kapatılmıştır. Üni- )erken B. Eden şunları ilave rinden Ziurin, çok ufak müşahitler kadrosunu tamam-
versite müdavimleri birlikleri etmiştir: bir tayyare modeli vücuda ge· lamak üzete Loodrada kai-
de muvakkaten kapatılmıştır. _ Çok defa söylenmiştir ki, tirmiştir . Bu tayyarede 0,1 mışbr. Bu İş de bitmek üze-

Bükreş, 2 (A.A) - Rador eğer lngiltere 1914 de taarruz beygir kuvvetinde bir benzin re değildir. Portekiz hükü-
Ajansı bildiriyor: kurbar.ı tarafında bulunacağını motörü vardır. Dünyanın en meti lngiliz müşahitlerine dip-

Bu sabah başvekil B.Tatares· bildirseydi barbm belki önüne ufak tayyare motörünü teşkil lomatik masuniyet hakkmı ta-
ko'nun riyasetinde toplanan geçilebilirdi. Bunun içindir ki eden bu motör, şasisi, perva· nımış ve onlara hükümet dai· 
nazlrlar heyeti bazı enerjik ted- Fransa ve Belçikaya tahrik nesi ve 15 dakikalık benzin relerinin ınüzaheretini vadet-
birfer almıştır. Bu meyanda bü- edilmemiş bir hücum halinde, haznesi ile 100 gram geJmek· miş olmakla beraber bunların 
tün üniversiteler ve talebe cemi- yardımda bulunacağımızı söy· tedir. Bu motör halen, Ossoa- ~ görecekleri karışmazlık ta-
yetleri muvakkat bir zaman !edim ve tekrar ediyorum. viahim tayyare motörleri labo- ahhüdüne aykırt hareketleri 
için kapanacaktır. Nihayet B. Eden Milletler ıatuarında tecrübe edilmekte- bildirdirmekten başka - hiçbir 

Üniversiteler yüksek tahsil cemiyetine sadakatini bildir- dir. salahiyetleri olmıyacaktır. 
i' W A2d t 

.. ~.ş~: .. ~~.s~~~ .. ~~.~~~~~ ..................... !~r.~!~.~ .. !!~: .. ?.~ ... etmişti .. 
Bütün hatıralarını ve kalbi· 

ni yokladı.. Şirleyi seviyor 
muydu? Şimdiye kadar ona 
karşı ne gibi hisler duymuştu?. 
içinin gizli taraf !arını dışarı 

susta tatmin edebilecek bir 
kızdı. Güzeldi, zekidi ve ayni 
zamanda da yüksek bir kül
türe malikti. Fakat şimdi on· 
dan büsbütün soğuduğunu his· 

defa bunu sorduğu zaman, 
Marlen başını yere eğerek: 

D_. YIL SOri~A 1 

ı [MJ~~vw~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lngllizceden çeviren: ZIYA NEBi 

Robert Şirley için çok güzel şeyler düşünmUştU. 
Bir gün onunla evlenmek ve mesut bir yuva . 

kurmak istiyordu... Fakat arllk ••• 

Genç kızan birdenbire· böy
le gayri tabii hallerde bu
lunması ve hatta işi büyüterek 
hırsızlığa kadar tenezzül etmesi, 
üzerinde durulacak mühim bir 
mesele teşkil ediyordu. Rober· 
tin Şirleye büyük bir itimadı 
vardı. Bir yıl beraoer geçen 
üniversite arkadaşlıklarında onu 
kendine ne kadar yakın ve sa
mimi bulmu!tu .• Dünyada neler 
~ıyordu.. Şimdiye kadar dai
DJ• doğru ve temiz bir kız ola"= 
Hk bildiği Şirlıey.İA. pek . kııa 
bir zamanda değişerek i böyle 

bir harekette bulunması hayret 
edilecek bir şeydi. Halbuki Ro· 
bert ondan neler beklemiyor• 
du. Hayatta bundan daha acı 
bi~ sukutu hayal olabilir miydi? 
Derin düşüncelere daldı.. Ha
diseyi bir türlü havsalasına sığ
dıramıyordu .. Şirley •. Çok temiz 
ve doğru bir kız olarak bildiği 
Şirley ne için böyle bir harekette 
bulunmuştu. Genç kız Roberti 
ıüphesiz derin bir aşkla sevi
yo7du .. Fakat böyle temiz bir 
aşkat (eua maksat . ve ,:ihtiral• 
laran karışması herşeyi •!Hiaf 

• I 1 ,. ,. '• 

vurmamakla beraber Şirleyi 
büyük bir aşkla sevdiği mu· 

hakkaktı.. Birbirlerine hiç bir 
vakit sevgiden bahsehneğe 

cesaret edememişlerdi. Fakat 
bütün hareketleri ve göz göze· 

geldikleri zaman birdenbire 
renklerinin değişmesi ve kalp-

lerinin çok tatlı bir ızbrap ile 
sızlaması bunun en büyük 
misallerinden biri de~il miydi? 

Şirley için çok güzel şeyler 
düşünmüştü. Bir gün onunla 

evlenmek ve beraberce mes'ut 
bir yuva· kurmak istiyordu. • • 

Fak at kendisine eş olabilecek 
bir kızı evvefa tecrübe etmek 

ve ancak ondan sonra kalbi
nin kapılatım · açmak arı.usuna · 
kapılmıştı... Şirley · ·cinü herhu~ 

~ ~ j f, ,:~l'J IJ. J• • ... " 

sediyordu. Artık onun ismini 
bile işitmek istemiyor ve Şir· 

leye ait bütün tat lıhatıralar, . es

ki birer rüya halinde gözlerinin 

önünden geçerken büyük bir 
ıstırap duyuyordu .• · · 

• Arhk Şirley bir daha kal
binde yet etmemek üzere öl
müştü •• 

Marleni düşündü.. Şimdij e 

kadar onu niçin sevmemit ve 
niçin liu genç kıza karşı lakayt · 

davranmıştı? Halbuki Şirley· 
den beklediği fedakarlıklan iş-

te hiç ümit dmediği Marlen
den görüyordu.. Marlen bam
başka bir kızdı.. Onda başka 
hususiyetler, başka güzellikler 

vardı.. Genç kızın, şimdiye ka
dar, kalbi daima bof_ mu ~.ı .. 
miŞt~? l<imi 'seviyord.q?'öıla .IC:aÇ 

• .,t l;fı ... 'ı ,,~· • • ' :-· ; : 

- "Bilmem ki .. " diye cevap 
vermişti. Ben de seviyorum Ro-
bert. Hem de anlatıJamıyacak 
kadar büyük bir aşkla seviyc-

rum .• Fakat arzulanma asla ka· 
vuşamıyacağım. Çünkü mes'ut 

olabilmem için başka birisinin 

bedbaht olması lazımdır. Buna 

vicdanım razı oJmıyor. Ve sev
gimi göz yaşla.rımla berabçr 
yalnız içimde saklıyorum .. 

O vakıtlar Robert bu söz· 
lerden hiçbir nıana çıkarama-

mıştı.. Şimdi yavaş yavaş her 
şeyi anlıyordu ... 

Tarih kitabını çalan 
Şlrleydlr 
-22-

Sevgili Düşmanın hayret en• 

giz yardımları sayesinde bek
lenilen zaferin bir kısmına ka-

vuşmu4lar(la. Fakat daha orta
da yapılacak iki mühim· iı ka- ı 
liy~rdu. 'Bit ~'t~i!e~i ,. · K~nary~ ı 

4 Mart ıes? <"' -Belçika Parti 
konseyinin kararı 

Brüksel, 3 (Ô.R) - Belçik~ 
sosyalist partisi umumi konseY1 

müzak~relerini bitirmiştir. Sos· 
yalist partisinde bazı ihtilaflar 
çıkmıı ve parü reisi 9, 
Vanderveld kabineden çekil .. 
mişti. Bundan az sonra harici· 
ye nazm 8. Spak bir nevi na~· 
yonal sosyalizm lehinde bıt 
makale neşretmişti. Bu ib• 
tilaf konseye havale edil-
di. Konsey partinin ao· 
anevi prensiplerini ittifakla 
teyit etmiştir. Hariciye na~ı~ı· 
nın otoritesini kırmamak ıçıo 
B. Spak tarafından alınan va· 
ziyetinin takbihi itidalle ya· 
pılmıştır. Konsey kararın~' 
Belçika sosyalist partisinin, ıŞ' 
çi beyneJmilelinin Belçika şu" 
besi olarak kaldığını ve preO" 
siplerini muhafaza ettiğini bil• 
dirmekte ve dahili bakıoıdall 
~a .1933 senesindenberi ilan det: 
tığı şu esaslara sadık kal 1 

ğını ilave etmektedir. Bubraot 
yenmek ve faşizmi :akamete 
uğratmak. 

Bu karar Belçika sosyalist 
partisinin parçalanması bal<" 
kmdaki ümitleri suya düşür• 
müştür. ,,, .. , .. _. 

Dünya arazi 
haritası 

Sovyetler Birliği ilim aka· 
demisinin pedagoji enstitUsİİi 
Büyük Sovyet Atlas'ı içi~ 
bütün memleketlerin bır 
arazi haritasını çizmiştir· 
Bu harita. · muhtelif meı:nle· 
ketlerin eo son vazi~etl~· 
rine ve bu hususta neşredı· 
len en son malumata göre 
tanzim edilmiştir. 

Enstitü, a.ynı zamanda, So\f• 
yeller birliğinin geniş "e 
mufassal arazi haritasını ~Ô 
kompoze etroektedir.1.1.0000 S 
nisbetinde olan bu harita 6 
sahifeden terekküp edecektir. 
Bu haritanın, birliğin en ınU: 
him kısımlarına ait 19 sahifesı 
hamdır. 

Diğer kısımların ikmali iç!ıı 
enstitü, muhtelif seferler tertıP 
etmektedir. . 

Bu harita ile birlikte i~~ 
ciltlik bir de "Sovyetler Birligı 
Azarisi,, adlı bir kitap ııef 
rolunacakhr. 

••• 
Çingene demiş 

Alsancak İntikam sokağın°' 
oturan Jozef oğlu Ağnaion~P~ 
Şefkati karısı Münire'ye (Çıtı t 
gene) demek suretiyle hakare 
ettiğinden yakalanmıştır. A 

adalarındaki hazinenin ele geJ" 
mesi için tarih kitabını el . 1~ etmek, diğeri de Boyer Ha[JJ• 

. e 
tonu kurtarmaktı. Kendilerıdı:ı 
bu kadar büyük yardımlar 3 

bulunan Sevgili Düşmanın cnef" 
dana çıkması ve Morganlardaıt 
alınacak intikamın yerine ~e· 
tirilmesi de ayrıca iki miibııfl 
mesele ' teşkil etmekte ise d~· 

. ııt 
muvaffakıyete ulaşabilmek ıç 

dfğerleri daha mühim olduğtıı:t' 
dan, ikinci pland~ kalıyordıJ~ 

O gece saat on ikiden sorı:,, 
Hakkı Sabri ile Robert Ceyl:it 
apartmanına gittiler. V 11 .. 

11 
ld ~ . . . bütil 

gece yansı o ugu ıçın tı· 

bina derin bir uykuya da!ı:ıı•Ş .. 
Apartımandaki vazifeşinas g:e 
ce bekçilerinin de ,birer köŞde 
horuldamalarındal'\ istifade ed•r 
rek, elli yedinci kata ka btr 
rahatça çıkblar ve bera r, 
getirmiş oldukları bir (~.a~tt. ç· 
key) ile Şirleyin daireı>•~ 1 

' 

blar. • 
· ' : ~· • - Bitmedi ""' 

• 1 



YENi ASIR 

Edenin beyanatı bir cevap mıdır? 
Meşhur Fransız filezofu BergsonAlmanyaya eski 

müstemlekelerinin iadesini tavsiye ediyor 
d londra, 3 ( Ô.R ) - lngiliz 1 Fransız filezofu profesör Berg· 
onanması için busene yapıla· son "Daily Telegraph " gaze-
~k lllaaraflar 105.650.000 lira tesine gönderdiği bir mektubta 
._..illin edilmektedir. Almanyanın s6mürgeler liak-
t Londra, 3 (Ô R) - Gaze- kındaki müddeiyatını müda-
eler hariciye nazırı B. Eden faa etmektedir. Fransız filezo-
'-rafından Avam kamarasında funun fikrince Avrupada sü-
hpdan beyanatı uzun uzadıya kiineti iade etmek için cö-
lefıir ediyorlar. "Daily Herald" mertçe bir jest yapmanın sıra-
llrp paktı fikrinin terke<lil- sadır. Müttefikler 1918 yıhnda 
.. ediğini kaydettikten son · verdikleri vaadları tutmamışlar, 
l'l lngilterenin kendi man· mabut Vilson prensiplerini tat-
~ altındaki sömürgelerden bik etrnemitlerdir. Şimdi bunu 
~ç birini terke hazır olma~ığı tamir için önlerine çıkan fırsa-
qlckında Lord Cranborne ta· tı kaçınrlarsa vahim bir hata 
~~dan yapılan beyanatın te- iflemiı olurlar. Çllnkll sulhun 
tidiae ehemmiyet veriyor. istikran ancak b6ylece mOm-
"D kllndtlr. 86yle bir hatadan 

•iJy Telegrapb" aynı beya- mlltbit neticeler çıkabilir. 
'atı Almanyanın Londra sefiri Londra 3 (Ô.R) _ Cenubi 
~- Ribbentrop tarafından Almanva ha1icive Nazırı NöY1oth'ın Vıvana zıvaıdinden bu ıntıba Afrika birlijinin mtldafaa na-
l~n gin Leipzig panayırının manya'ya da tetmil edebileceği ekonomik gllçlükleri halle yara- zm parlamentosuna Pretoria 
.... bp ela ı b ta b. hakkındaki sözlere ehemmiyet mıyacag" ını yazmaktadır. ~ n yapı an eyana ır tehrinde bir m&himmat fabri-
... kabele telikki ediyor ... Nev.s veriyor. "Times" gazetesi de "Morning Post" ta Alman- kası tesisi için lndustrial Ltd. 
Cb umumi bir tesviye müzakeresi- yanın Londra ıefirinin beyana-
'8 ronicle " Almanyanın tek- nin Alman sömürge müddeiya· hodan fU neticeyi çıkarmak· tirketiyle mukavele akdi buıu-
t:'iaden bahsederken bir tanı tetkike ve suJbu kurtar· tadar ki Almanya sulh yoluyla ıunda bOkOmete ıallhiyet Ye• 
- p Emniyet Pakb akdi ha- mağa yardım edeceğini kaydet- sömilrge mnddeiyabnı kabul ren bir liyiha Yermiıtir. Hlktı
p de laıilterenin timdiden mektedir. Ayni gazete Von ettiremezse bu davayı kazan- met harp malzemesi imallbna 
.r.... Ye Belçikayı tahrik e- Ribbentropun beyanabnt tefsir mak için kuvvet kullanmaktan Ye ıtoklanna nezaret etmek 
'emiı bir taarruza karıı ederken ekonomik nasyonaliz- çekinmiyecektir. &zere bir umumi m&fettiı tayin 
~fu etmek Yaaclini Al- min Almanyanın karşılaıtığ'ı Londra, 3 (Ô.R) - Metfıur edecektir. 

.................................................................................................................... ~········ ............ ,. .................... ~ ..... . 
Sakız -Sisam ve Miditlitlen sonra j Fransız erkinıharp reisi harpta 

Yunan Kralı Girid donanma başkumandanı olacak 
Paris, 3 (Ô.R) - Resmi gazete, harp halinde bahnje erklm 

adasına gidiyor harbiye reisinin bOttln Fran11z donanmaıı bqkumandanı olaca· 
ğına dair bir emi~ame neıretmiıtir. Franu, c,zayir, Tunu Ye 

Yunanistanda sosyal sigorta ofisi 
bu hafta içinde faaliyete geçiyor 

Atina, 3 (A.A) - Kral cuma bu hafta içinde faaliyete geçe· 
alna Averof zırhlısı ile Giride ceğini ve bu itin nezaketine 
Iİderek adanın baılıca ıehir· binaen evveli Atina, Pire ve 
'-ini ziyaret edecektir Baı- Selinik gibi büyük ıehirlerde 
~'-an M t k b · h tt tatbik edileceğini ve tedricen • e a sas u ıeya a e bütü 1 k ·1 ı l\r n mem e ete tetmı o u• 

ala refakat edecektir. nacağını s6ylemittir. Bu suretle 
il Atina, 3 {A.A) - Baıbakan kıs:ı bir zamanda Yunanistan· 
etakuı gazetecileri kabul da sigortasız tek bir işçi kal

.:.gerek ıoıyal sigorta ofisinin mıyacaktır. 

.,•zan : Tok Dil Tefrika No: 11 a 

&.,.ıdı Mahmut Osk&dara ı 
hdı>: 
ı...:'::. Linet olıunl Bu kepaze 
~re, hem beni çağırdılar, 
~ bin kere korkaklık yapıp, 
taL i maıkara, kendllerini de 
-..aenneme slrsrlln ettiler. 
w'f!'Je arka11na taktığı beı on 
-....ala Barsa tarafına: 
h_" Ver elini beri Anadolu! 
.....aetle bu gllnlerin bir de ak t! varclar, elbette onlann 

••a ot bkanacak zaman 
::r •e be.iki bu otu ben tıka
~ boralanna ••• Yllr&ylba arka
.._ r, canı yanaa Anadoludaıi 

•1acak mert adamlar balu
!'a. latanbulun haYuı, ıultan-
~"-:!!ileriyle bomhaat. 

Tesellisiyle akın etti. Fakat 
arkaıından : 

- Nerede bulunaa, hattA 
teslim dahi olu batını ali re
tir 1 

Fermanını alan Cangelli Os
man paf8zade Hüseyin beyi 
ıalclılar.. Bıyıklı Mahmut tav
ıan, H&ıeyin bey tazı Burunın 
"d6rt bucak" haYalisinde uk
lambaç oynadılar... Gllnler bir 
hayli geçti .. 

• •• 
Kabraotlu klç&k ÇaJUfpa• 

f8JI llc:llrdiktea IODR ahm 
ç.eYirmiı, bir makattel olu 
meydanda pblaaclırank: 

- Arkadaılar, toplaDID ba
blım, laa~ arka•u .... Dl
iln wu.. Dltb-. 

Fas sahiJJerinin mlldafaasını d6rt mıntakaya ayırmııtır. Her mın· 
taka bir viı·amirahn kumandası albnda buhmacakbr. 

Irakla Filistin arasında bir ticaret 
anlaşması imza edilmiştir 

Lopdra, 3 (Ô.R) - Kudüst~n Royter Ajansına bildiriliyor: 
Filistin ve Irak hllkümetleri uasında bir ticaret anlaşması 

yapılmıthr. Buna göre bazı zirai mahsullerin gllmrük resmi 
indirilmekte vt: Hayfada Irak ithalat ve ihracat ticaretinin 
istifadesine tahsis edilecek serbest bir mıntaka tesis 
edilmektedir. 

Diye haykırarak atının yele· 
sine uzanıp doludizgin salıver
mişti. Kahrcıoğlu, yollarda ıan· 
ki uçuyordu. Arkasından atla
rını ıahveren efeler ancak onun 
yollarda bırakbğı toz dumanını 
takip ederell' koıturuyorlardı. 
Afyonkarahiunnın arkuanı 

kuıatan Saodıklı dağlan, at
larını çatlatırca11na kottunn 
Kahraotlanun Ye efeleriaia 
nal ıakırblariyle dolmUf, ba 
coıkun efelere; yol yermez 
dağlar yol vermişti. 
Kabraoğlunan ha1alinde, kır

mızı çıtanlı, aaçlannın arg&al 
topuklanna değen, ,azleriain 
bebekleri Iİmlİyah, y&zll al al 
yanan bir çehre be6rmit, abnı 
allrd&fl clai yolUDUD etrafm· 
daki apçlar aruında bile AD· 

ki blyle bir dilber ona bekli· 
Jormut tibi lıillere kapıbmfb. 

Kabraotla aoruor yok• 
alrdljQ abDID takati kuildi• 
pi aalaymca ejilip abma 
,.._., olqadı, at luama Qlip 
te illi tarafa m•• allaıWak 

-
yokuşu tırmanırken, efeler ona 
yetiımiıler ve K-atırcıoğlu da 
uzun poyrazdan bir türkll tut
turmuıtu: 

Kara kartal gezer dağlar ya
maa, 

Efelerim ahr cilaanclaa .. baç.ı, 
Kara g6zlnm ıenden gayri .ne 

aa 1 
Açıl dailar açıl, 101 Yer abmal 

• 
Şablan11n da atım gedikler 

q11nl 
Şu dağlar bairıma yelini uç

ani 
Kara gidilme, ya ela, kaYUf• 

turmnl 
Aça! datlar açıl, 1ol Yer abmal . . . . . 
O zamanın meşhuru olan bu 

yanık t&rk8, Kabraoğlanun 
aizuu dağın tepuine vermit 
llayklrlfİJie daja çıalabrkea, 
arkuınclap relen lrıunlan ela 
COflD.., •Jllİ t1rkll1I dajan 
baİ\'IU ..... ermiflerdi. Ortabk 
............... P.t pil çmtiı•ı 
Mtlar efelerin tlrklalae abi 

#72 
Sahife• --.-... 

Fransa hudutta silahlanırsa 

ltalya da silahlanmak 
suretiyle cevap vereCek 
Konsey kararları Berlinde iyi karşılandı 

Roma, 3 ( Ö.R ) - " Joqr- ı iyi liarşılaomışhr. Italya hem 
nale d'ltalia " ltalyan - Al· dış, hem iç siyaseti bakımından 
mao tesanüdü sebebiyle yapı- Almanyanın pitine takılmııtır. 
lan tefsirleri kaydederek ıun- Teslibat istiklilioi temin için 
ları yazıyor: kabul edilen metotlar, Alman 

logiliz matbuatı henüz tama- 4 senelik planından alınmış ıa· 
miyle sükunet bulmamıştır. yılmaktadır. 

Bazı gazeteler fakir ve zengin Roma, 3 (Ô.R) - Fatill 
milletler arasında yeni bir te· konseyinin kararları hakkında 
zat arayorlar. Bu tezat şiip· ecnebi gazeteler mllbim tefsir-
besiz mevcuttur. lerde bulunuyorlar. "Morning 

Fakat ltaJyan harici siyase· Post., ltalyan siyasetinin açık 
tinin amili değildir. ltalya mil- olduğunu ve lta,yamn kendi· 
Jetler arasında sımf mücadelesi siyle it birliği isteyen her mem• 
açmak istemiyor. Kendi milli leketle iş birliği arzusunda ol• 
kaynaklarını inkişaf ettirmek doğunu kaydediyor. ltalyanıa 
istiyor. Siliblaran tahdidi ihti- silahlanma programı lagiltere• 
malinin gayri mevcut telakki ninkine benzememektedir. Di· 
edilmesi de bir tehdit değildir. ğ'erlerinin para kuvvetiyle elde 
Hidiselerin müşahedeıinden ettikleri neticeyi ltalya disiplia 
ibarettir. lngiliz Baıvekili de- ve irade kuvvetiyle baıarmak 
jil midir ki ıillhlan tahdit ta- istiyor. 
ıanurlannın m8tbit lngiliz Konseyin tebliği Almanyada 
teslihatma mini olamıyacağını da derin bir alika uyandır-
ılyl*'mİftİr. ltalyanın mali güç· mııhr. "Angriff" gazetesi ba 
l&kleri hakkındaki &mitlere karar!an memnuniyetle 'karp• 
gelince, b&ylk meclisin bu ak- lamakta Ye Roma • Berlin mih
f&ID malt vaziyet hakkında Yeri siyasetinin değ'iıeceğini 
yapacağa teblii bunlan da umanların hulyalannı dağıthğl· 
ıuya dllf&recektir. nı yazmaktadır. Yan resmi 

Franucla iıe halk cephesi •Koneapondenz" ltalyanın it 
ıazeteJeri Fransamn ltalya hu- birliği i.tiyen her devletle it 
daduncla tealihatanı arttırması- birliğine hazır olduğunu, fakat 
•ı iıtiyorlar. Eğer Fransa bu Anupadan Bolıevik tehlüke-
h d tta tia •t . d IİDİ uzaklaıtırmak tecrllbeaini 

u a ıarure v e11n e b f • .. . . ka d~..1· 
tedb • ı al ltal mu a aza ettıgını y cuıyor. 

"er ına ya aynı· .. Berliner Tageblatt" Sovyet 
nı yapacakbr • Bu pseteler Rasyamn ıiJAl*ma .-.-•&.a 
1ta1J- kMClfalyle ifbirliii 1936 ya Dİabetle ~· otuz ve 
lsti,ea deYletlerle itbirliğini 1935 senesine n11!>etle yüzde 
anu ettiti hakkında konseyde altmıt arttırdığını kaydederek 
tesbit edilen e1Ua dikkat et· ltalyanın mtldafaa11D1 tamam-
miyorlar. Franucla ltalya ile lamata mecbur olduğunu, bil-
itbirHjiai İ8temek anaaunun hana imparatorluğun teıkilin· 
fakdanını ıenet ittihaz ederiz. den ıonra milnakale yollar .nın 

Para, 5 (Ô.R) - Fafist kon- himayeıi için bu zaruretin art• 
aeyinin kararlan Berlinde çok • bğlnı bildiriyor. . ........ . 
Çekoslovak hariciye nazırı lngiliz 

nazırının beyanatından memnundur 
Prag, 3 (Ô.R) - Parlamento harici komisyonları huzurunda 

yapbğı beyanabnda hariciye nazın B. Kamil Krofta · lngiltere 
hariciye nazın B. Edenin beyanabnı memnuniyetle kaydetmif ve 
lngiliz umumi efkinnın dünya sulhunun müvazenesinde merkezi 
Avrupanın ehemmiyetini anladığına ve Avrupanın bu kısmında 
Çekoslovak Cumhuriyetinin busuai ehemmiyetini de takdir etti
ğine bu beyanatı bir delil olarak saymı,tır. 

uda ile ıH vererek bu coıkun 
nağmeyi Adeta tekrar ediyor· 
lardı. 

Belki bir saat, belki iki liç 
uat abeate, beste dağı bu coı· 
kanlukla brmanclılar. 

Yakan dojru çıktıkça ıoğuk 
bafhyor Ye gitgide fazlalap
yordu. Dağın tepesi karlarla 
lrtll8 idi, menim aoabalaann, 
dit, brnak pıterea kıtlDI ha
ber Yerecek bir .pklakla. 
muhiti 1ar1Dıtb. 

Ayaz yardı. Fakat dağlana 
ela Allaha bakan mecene baı
lan karla lrtlllmllftll. 

Katıranın efe kafilesi dağa 
brmana tırnaua, nihayet bu 
ala daim tepuiae yakm, iki 
kanı karla lrttlll 1ollanaı b· 
pabnıı bir yerine Yarcblar. 

Kabraotla abam pmİlll 
kuarak: 

- JCapalar 1 atlar ,........_ 
Bia de ... ,.. • lllİD atlanla 

. ... fll 11....- Wr at .. ,.. 
Mkab .. 

Diye ..... ladL 

Efeler bir gıcırtı, bir kıyamet; 
kimisi ağaç dallanndau kuru• 
larını kopararak, kimisi çah 
çırpı peydabJBJıp karın biraz 
hafif yerini bulup bir an içinde 
dumanlan rfte akan çatır çatır 
bir atet uyandırdılar •• 

Blt&n efeler, meydan ainm 
ıibi bu geoit atefia etrafıaa 
dizilip, ellerini, kollanm, btlcl
larmı bacaklannı ınbp laan-
retlerini tazelerlerken karuılan 
aakmııtı. 

Bırak Ali mınlclandı: 
- Yaba! Çocuklar, torba

larda erzak Yar mı? 
Yanındaki bir efe: 
- Var amma, hepimize Jet• 

meal Dedi. 
- Neredea biliyo1'111D?, 
- Demin karnım apk-

llllfb da,yokladım. 
- Sakın hepsini açmd• 

rhdeye? 
- Yok camm, lı.,.W.., 

•plrecek kadar s.ltaa ...... 
•.., be.ıleL 

- Ohir al _ .,.,._ 
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Bahrımuhit orta 
Birleşik Anıerika akıl ara 

erecek bir ·sahih liman y 
hayret 

ptıraca 

Bu limanın yalnız planı · çin bir milyon lira veriln1iştir. 

> ; ~ - - - -=s:foll 
• Marı 10:07'~ 

ita/ya Macar dostlaijuna bii.viik ehemmiyet vellyor. l<.lişeletimız ita/yan kıalı, başveki/ı ve hariciye 11azmmn MatıJ/ 
kral naibi. başvekili ve lıaticiye nazın ıle bir atada a/mmış ıesımleıiııi {!ô"stetiyor. 

/ 

erlin • 
verı 

• 
mı oma -

Büyük Faşist konseyinin kararla
rından istihraç edilen neticeler .. 
Paris 3 (Ö.R)- Büyük Fa~ 

şist konseyinin kararları bütün 
Fransız gazeteleri ~araf1ndan 
hususi temayüllerine göre tef
sir edilmektedir. Sosyalist 
"Populaire,, şunları yazıyor: 

"Büyük Faşist konseyi is
panyada general Franko ile 
tesanüdünü ilan ederek onun 
kazanacağı zaferin garbi Avru
pada Bolşevizmin yerleşmesine 
matuf teşebbüslerin sonu veİspan 
xa için yeni bir kudret ve sosyal 
adalet devresinin başı olacağı 
kanaatini göstermiştir. Faşizm 
böylece lspanyC".daki emperya
list emellerini Bolşevizm aley" 
hinde mücadele bayrağı ile 
örtmeğe çabalamaktadır. Bu şe
kilde hareket artık Alman 

yasetleri arasında belki muvak"' 
kat, fakat şimdilik muhakkak 
bir mukarenet hasıl olmuştur. 

B. Gaida gibi nüfuzlu bir Ital· 
yan gaz~tecisinin Habsburgla"' 
rın saltanalmı iade aleyhinde 
yazdığı makale manidardır· 
ltalya son zamana kadar bu 
restorasyon fikrine taraftar 
iken bu siyaseti yavaş ya"' 
vaş değiştirerek Avusluryayı 

daha ziyade pangermanist nü
fuzu altında bırakmıştır. B· 
Gaida şimdi Restorasyon'daP 
bahsedilemiyt>ceğini kaydedi
yor. Böylec~ Roma her nokta"' 
da Almanya karşısında gerile
miştir. 

"Petit Parisien" de Berfin .. 

·ve ltalyan diplomasilerinin 

ltalya - Almanya arasındaki 
dostluğun bu kararlarla bir kat 
daha kuvvetlendiği ehemmi
yetle kaydedilmektedir. Şimdi 
her şey iki memleketin Avru
pada menfaat dairelerini ayır
mış gibi olduklarını göstermek
tedir. Italya Avusturya mese
lesinden geri çekilmeye hazır
lanmaktadır. Viyanada bu!unan 
b&.şlıca ltalyan memurlarının 

geri alınması, prens Star
h~mberg'in feda edilmesi, 
son günlerde Habshurgların 
saltanahnı iade meselesinde 
Avusturyaya müzaheretten vaz
geçilmesi bunun delilidir. ltalya 
gayretlerini gittikçe Akdenize 
hasretmekte ve merkezi Avru
payı Alman nüfuzu altında bı

rakmaktadır. Bu vaziyet istik
bal için Fransa Hariciye neza
retine kaygılar vermekten geri 
kalmamaktadır. 

Roma mihverini bir kat daha 
açıkça bildirdiğini kaydet
mekle beraber buna karşı 
Ingiliz - Fransız münasebetle-

Pan·Amerikan bava nakliyab 
servislerinde ku!Jaoılmak üzere 
Amerika bükümeti tarafından 
150.000 sterJın sarfedilmek su· 
retiyle, akıllara hayret veren 
sabih bir ·hava limanının _planı 
yapılmıştİr. Bahrımuhit hava 
servislerini intizama sokmak, 
hava seferlerini genişletmek, 

hava kazalarına zamanmda ye• 
tişmek için meydana getirilecek 
olan bu müthiş hava limam, 
dünyanm ve yirminci ac;ır riya· 
zayesinin başardığı en müşkül 

davalardan biridir. 
6ahrımuhit seferlerini yapan 

hava gemileri, şimdiye kadar 
benzinsizlik ve yardımsızlık yü
zünden birçok kurbanlar ver
mişti. Bu hava limanının yapıl
masiyle lngiltere, Fransa ve 
Amerikadaki bava acenteleri 
büyük istifadeler temin ede
ceklerdir. Bilhassa AJmanlaran 
"Westfalen,, gibi büyük bava 
gemileri bu istasyon sayesinde 
seferlerini azami intizam içinde 
yapabileceklerdir. 

Bu müthiş deniz istasyonu
nun planları, Avusturalyah bir 
mühendis tarafından hazırlan· 
mıştır. Sabih liman müteharrik 
olacak ve kendi yerinde ileri 
veya geri altmış kadem oyoı· 

yacaldır. Bu, herhangi bir tabii 
Afete, zelzeleye sigorta mahi· 
yetiodedir. 

Hava limanındaki mütalıu-

sıslar, sefere çıkan hava gemi· 
lerine muntazam bir şekilde ra
porlar verecek, hava vaziyeti
nin kontrolü imkam. elde edi
lecektir. 

Şimdi yukarıdaki fotografa 
bakarak sahih limanı gözden 
geçirebiliriz. Yukarıda ve sağ
daki kısım size hava limanına 
bitişik hava hangarlarını, lima
nın otelini, hastanesini ve ra
sat merkezini göstermektedir. 
Rasat merkezi birçok tetkikata 
ait araşbrmalarla da uğraşa
caktır. 

Ortada sabih limanın heyeti 
umumiyesini görüyorsunuz. De· 
niz tayyarelerinin ineceği saha, 
limanın sağ ve soluna gelen 
kısımlardır. Tayyareler 2000 
kadem uzunluk ve 250 kadem 
genişliğinde bir sahaya inecek
lerdir. Tayyareler hava lima· 
nına indikten sonra, son kı-

sımda görülen işaretli yerden 
(Sağ ve solda) vinç tertibatıyle 
sahih limanın içindeki kapalı 
hipodromlarda muhafaza edi
lecektir. Sabih limanın ortasın· 

. daki boşluğun genişliği 1650 
kadem, derinliği 4000 kadem
dir. Fırhnah havalarda büyük 
Trans-atlantikleri de tersaneli
yen tertibatı haiz olacaktır. 

Hini hacette 22000 tonluk bir 
vapur, hamulesiyle birlikte 15 
c\akikada kızağa alınacaktır. 
Sabih limanın muazzam bir 
elektrik istasyonu bulunacak· 
tır. Herşey elektrikle işleyecek, 
tek amele kulJanılmadan ve in
san eli değmeden her iş zama
nında yapılacaktır. 

En alttaki kısımda elektrik 
istasyonu, rüzgar, güneş, fırtı
na ve dalga kontrol yerini gö· 
rüyorsunuz. Telsiz istasyonları 

da bu kısımdadır. ....... 420 .. ;~·kt~p .......... Ai~ç·~t~ ...................... .. 
yapılacak muhakemesi 

Kültür direktörlüğünce mer
~ez ve kazalarda inşa edilecek 
ılk mektepler binaları için beş 
yıllık bir program hazırlandı-
ğını yazmıştık. Bu program 
bitmek üzeredir. Beş senelik 
programa göre beş sene içinde 
lzmir merkezi ile kazalarda 
yirmi ve köylerde dört yüz 
ilk mektep binası inşa edile-
cektir. 

Çeşmenin · Alaçatl nahiye
sinde Katakulli Mustafayı bir 
tiyatro hesabından dolayı çı-

kan kavga neticesinde öldüren 
Kartal Ahmedin ağırcezada 
devam etmekte olan muhake
mesi bitmiştir. Ahmet sekiz 
sene dört ay ağır hapse ve 
maktul veresesine ( 600 ) lira 
ölüaı tazminatı vermeğe mah
küm edilmiştir. · 

resmi nazariyesi olmuştur. Fa
şist konseyi ispanyada bir kud
ret ve sosyal adalet devresin· 
den bahsederken kudreti ada• 
!etten öne geçirmesi tesadüfi 
değildir. Faşizm için Franko
nun zaferinden beklenen asıl 
netice lspanyada " zengin mil· 
Jetlere ,, yani demokrat mil· 
Jetlere karşı kullamlacalC bir 
askeri kudret yaratmaktan 
ibarettir. 

" Humanite ,, komünist ga
zetesi de faşist büyük konse· 
yinin tebliği mühasebetile Lon
dra karışmazlık komitesine 
hücum etmekte \' e şu neticeyi 
çıkarmaktadır: 

Mussolini tarafmdan Avrupa
da iki blok halinde ayrılmak 
istenilen demokra milletler her 

zamandan ziyade soğnk kan· 
blıkla sulhu korumağa yaraya· 
cak her neticeyi muhafaza et• 
melidirler. Mussolininin kılıncını 
Avrupa sulh terazisine atwakla 
yaptığı şiddetli hareket ispanya 

harbında Londra komitesinde 
takip edilen usulün vahim ne· 
ticelerini bir kerre daha ispat 
etmektedir. Emekciler beynel
milel bi"'likleri sulha karşı teh
likenin önünü almak için el 
birliğile hareket e-tmektedirler. 

"Oeuvre,. gazetesi faşist bü· 
yük konseyinin kararlarından 
çıkacak neticeleri tahlil et
mektedir. Fransız siyasi ma• 
hafili esasen beklenmekte 
olan bu kararlardan hayrete 
diism.emişti.r. llununla beraber 

Ekonomik yeterlik siyasetine 
gelince, çoktanberi ItaJya bu si-
yasete bağlılığını bildirmişti.Fa· 
kat Faşist konseyinin kararJarı 
bu temayülü takviye etmiş ve 
Almanyada olduğu gibi ltal
yada da devletin kontrolü şa
hıslar ve şahsi gündelik faali
yetler üzerine yapılmışbr. 

"Petit Journal" ayni endişe
leri göstermektedir. ltalyada 
rahatsızlık devam etmekte
dir. lngiliz ltalyan anlaşmasının 
tesiri Akdenize mahdut kal
mıştır. Bu anlaşma bir fırsattı, 
fakat ltalya bunu geniş1etmek 
temayülünü göstermedi. ltalya 
Alman niyetlerine ayk1rı bir 
yola girmek istememiştir. Bu 
müzakerelerden çıkan başlıca 
aers şudur: 

Berlin - Roma mihveri kuv
vetlenmiştir ve iki devletin si-

.. ·, ·~ :-' .. : ~· 

rindeki kuvvetlenmenin de mü· 
vazi olarak ilerlediğini yazıyor. 
B. Eden Avam kamarasmda 
önümüzdeki Cumartesi güoiİ 
tatbik mevkiine girecek olaıı 
kontrolle birlikte karışmazlık 
komitesine yeni bir vazife te· 
rettüp edeceğini bildirmiştir· 
Şimdiki halde ispanyada çar· 
pışmakta olan ecnebi gönüllii
lerin geri almmasıom temini. Btı 
noktada B. L. Blum ve Delbo' 
lngiliz devlet adamlarıyle tanı bit 
fikir birliği içindedirler "~ 
Londra ile Paris arasındak1 

fikir teatileri bunu isbat et"' 
miştir. B. Eden Londrada bôY: 
le söylerken B. Blum da esk1 

lngiliz sefiri B. CJark şerefiot 
verilen ziyafette iki memleket 
siyasileri arasındaki muvaziliiİ 
göklere çıkarmış ve bu mu\fa
ziliğin hem Fransanın, hem de 
bütün Avrupanın menfaatiot 
olduğunu kaydetmiştir. 

VATAN OTELi 
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Keçeciler D ellalbaşı sokağında 
6-VE7 •>E 

Yen iden tanzim ve tefriş edilen VAT AN oteli müşteri
lerinin her. türlü istirahatini temin eylemeği düşünmüştür. 
Sıcak ve soğuk banyolar1 geniş ve havadar bahç~si vardır. 

Fiatler tasavvurun fevkinde ucuzdur. 
Temizliği ve ucuzluğu bir kerre tecrübe ediniz. 
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Fransa son siStem daha .2500 tayyare inşasını 
karar altına aldı. Sovyetler havacılıkta akıllara 
hayret veren muvaffakıyetler kazanmışlardır. 
Londra, 3 (Özel) - Fran· . 

sız: b B p· ava nazın • ıerre 

~t' .. Fra:ısız parlamentosunda 
k ukuınet namına izahat verir
h en dünya hava kuv-.retleri 
l alckında bazı mühim nokta
tra işaret etmiştir. 13. Cot, söy
kdiği nutukta, Fransanm, hava 

Uvvetleri bakımmdan en başta 
~elınekte olduğu hakkındaki 
•ddialan reddederek: 

d' - Fransa en başa gelmeli
ır, demiştir. 

Fransız nazırı Fransanm mev
cut tayyare kuvvetlerinden 2500 
tayyarenin yenileriyle tepdilini 
\'e her dakika çahşmıya hatır, 
•on si~tem 2500 tayyarenin 
Yeniden inşasını müdafaa et
nıiştir. 
Nazır böyle konuşurken ta· 

~tnınış Amerikan pilotu A. Wil
liarns'in bu husustaki tecrüb~
lerinden de istifade edildiğini 
'Ve verdiği raporu ehemmiyetle 
tetkik ettiğini söylemiştir. Genç 
hava nazırı, bugün dünyada en 
kuvvetli havacı memleketlerin 
başında gelen Sovyetlerin hava 
kuvvetlerine muvazi ve aynı 
kudrette hava kuvvetlerini mey• 
dana getirmek için bütçeden 
ayrılacak yeni ve fevkalade 
~ahsisatın münakaşa edilmeden 
1tabuJ edilmesi lazım geldiğini, 
bu hava hazırlığmm müstakbel 
lnernleket müdafaası bakımm .. 
dan çok ehemmiyetli olduğunu, 
ancak bunu icap ettirecek se-
hepleri sayarken teknik malü~ 
inat ve izahat vermiye vaziye-
tinin müsaadesizliğini bildir
nıiştir. 

B. Cot lt~lyan hava kuvvet· 
leriodeki artmaya işaret ede· 
rek Sovyetlerin bu sahada yap
llıakta olduğu fedakarlıkları 
•ayoıış ve Sovyetlerin Kızıl or
duyu mücadele eder ve galip 
R'elir bir seviyeye getirmek için 
20oo son sistem muharebe tay· 
Yaresi inşa ettiklerini, bunların 
tapılan tecrübelerde akıllara 

ayret veren müspet neticeler 
'Verdiğine işaret etmiştir. 
~ eknik malumata temas et-

Hiç dwmadaıı en uzun bir yolculuk yapan ~·e lıe11iiz 
plônla.tı ifşa edı!memiş olan Sov~·etleıiıı al'tt tayvaıeleıi. Bir 
rck memleketler bu layyareluin sıınnı öğırnmeğe çalışt)'{)f 

( A. N. T. 35 ) tipinde bir ;rolca tayymesi Bir hava canavarı bombaıdunan tayyaresi beş mo-
Ametillaıı nıeş!tu.r ( Duglas ) taklidıdir. törliidür. ( 1000 ) kiloluk bomba taşıyabilir. 

mek istemiyen na~ır, Sovyet idaresine memur edildiklerini, Fransızlar için beden terbiye-
hava kuvvetlerinin yüzde alt· Fransız ordusunun hava bakı· •İnin altıdan onsekize ve as· 
mışını bombardıman tayyarele- mmdan Sovyetlerle muvazi yü- keri hazırlıkların da onsekiz-
ri teşkil ettiğini, 100,000 tek- rümeye mecbur olduğunu söz- den yirmiye kadar mecburi 
nisyen arasından seçilen 70,000 lerinde belirtmiştir. olmasına hükümetçe karar ve-
pilotun bu tayyarelerin sevk ve Par is, 3 ( A. A ) - Bütün rilmiştir. 

HiSSi, AŞK 
ROM ANI 

şimdi, vardığın neticeyi beğe
niyor musun? 

-2&-

Hüsamettin Nihat vaziyetin
den memnun .• Benim yuvamız
da yarattığım sun'i neşeye 
inanmış gibi kendisini bu yeni 
bayata kaptırıyor. Onunla ha
zan geç vakitlere kadar otu
rarak kitap okuyoruz. Ruhen 
romantizme kaçmakla beraber 
her işin gidişinde bir neş'e 
havası ve bir zevk vesilesi 
arıyor. 

Böyle tekliflcrime öyle sevi
niyor ki, neş' esini gözlerinden 
okumak kabiJ.. içerimde bir 
üzgü var.. Bir çok vaddetme
me rağmen bazen onu hatırh· 
yorum. Bana büyük bir fenalık 
yaptın Ümidim.. Ne olurdu, 
aramızdaki büyük alakayı kır
masaydın da bana aşk abli
kmdan güzel bir sayfa okuma 
zevkini verseydin •• Görüyorsun 
ki defterim, onu unutmak iste
yişime rağmen, eski hastalığı
mın nüksetmesinden korkuya-

0ğıum ağhyor.du: Beni affedin anneciğim.. Onu 
kaybettikten sonra yaşamak niye, diyordu 

Başkası, başkaları bana uzak
tırlar. Aramızdaki aynhğı or
tadan kaldırmak isterim. itiraf 
ed~rim ki aramızda birçok ay· 
tılıklar var. Bunu ortadan kal
dırmak için ne yapmalıyım. Ben 

••adeti kendim için değil, yu
~anı için istiyorum. Unutalım 
Nunu, unutalım bunları kuzum. 

1 
e olursun, beni kendine bağ

IJacak sebepleri hazırla •• 
Vakit şimdi öğleye yaklaşı

)or. Hiç mutadı olmadığı hal
de beni telefonda aradı. Hatı-
rı · · 
.ını sordu. Istersea bu akıam 

--..ya beraber gidebileceği .. 

mizi söyledi. Reddettim. Ah ne 
olurdu reddetmeseydim de onu 
sevindirseydim. Başımda büyük 
bir ateş yanıyor. Galiba haki
katen hasta oluyorum ben .• 

4 llkkfi11un 

Rüzgar pencere camlariyle 
kötü kötü alay ediyor.Hertaraf 
bembeyaz.. Bu beyaz günün 
sabahında evlendiğimin seki
zinci ayını, genç kızlık hayal
lerimi feda ettiğimin iki yüz 
kırk üçüncü gününü kuthıluyo
rum. Hey deli kız hey.. Sana 
kim akıl öğretti de boyundan 
büyllk itlere blkışbn. Sanki 

Sazan yaptığı kaçamakları 
cidden maharetle idare ediyor. 
Böyle akşamJannı hemeo se-
ziyorum. Ve kendisine rica 
ediyorum. 

- Kuzum Nihat, diyorum. 
Eve fena halde kapandın. Bir 
az gezip eğlensene.. Ben böy
le şeylerden pek hoşlanınadı
ğım için sana maalesef iştirak 
edemiyorum. Ancak seni eve 
büabütün kapamak ta doğru 
değil. Çık bir az •• Hava almıt 
olursun ... Ama gece yarısından 
aoara dönmek yuak.. 

rum. 
28 ilk l<Ji,ıwrı 

Sabahın karanlığında, Hüsa
mettin Nibat'ın yamma terfik 
ettiği polis memuruyJe anne
min evine gidiyordum. Tram
vayda bir tamdık, bir kadın 
yolumu kesti. Tanıyamadım 
kendisini.. Yahut ta öyle ha
reket etmek icap etti, 

ihtiyar kadın, litriyerek ya
nıma geldi: 

- Neredesin kı:ıım, dedi. 
Büyük felaket •• 

Sabite 7 
1 o. -- --
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Şarl buna rağmen burada on 
beş kadar üstü başı kan içinde 
insanın kaçaıı bir adamı kova· 
ladıklarını S!Ördü. Kaçmağa ça
lışan adam yere düşmüş bir sa
niye içinde vücudu delik deşik 
olmuştu .. Kovalıyan1ar bunu bı
rakarak öbür tarafta hemen 
çırılçıplak kaçmağa çalışan iki 
Hüknonun arkasından koşarak 
gözden kayboldular. 

Koridor boşaldı. Şarl ceset
lerin yaqma yaklaşb. Dün top 
oyununda kendisini mağli1p 
eden Baron dö Yon ölül : r ara· 
srnda idi. Kral bir gayretle ölü
lerin üstünden atladı. Ayakları 
kana boyandı. Bir heykel gibi 
dikildi kaldı .Mütemadiyen hay
kırıyordu: 

- Yeter, artık yeter. Ka
famda uğuldıyan ses nedir? 
Çanlara daha kuvvetli çalsınlar. 
Kafamın içinc!e merhamet, mer· 
hamet diyen, bağıran kimdir? 
Bu sesi duymak istemiyorum. 
Nereye kaçayım? 

Kaçmalı! fakat nereye? Onu 
kendisi de tayin edemiyordu. 
Cesetlerin üzerinden alabildi
ğine atlayarak kaçıyordu. Yarı 
çıplak erkek, çırılçıplak kadın 
cesetlerin üzerindf'n athyordu. 
Gördükleri tahammül edilir 
manzaralardan değildi. Kaçar
ken yine silahlı adamlarla kar .. 
şılaşh. Mütemadiyen boğazla
nan hayvanların çıkardıkları 
seslere benziyen insan ses!eri 
kulaklan tırmalıyordu. 

Luvr sarayı baştanbaşa du
man, kan, inilti, silah sesleri 
içinde idi. Başını kendi yum· 
rukları ile yumrukhyordu. Yer
de yatan bütün cesetleri tanı
yordu. Her atlayışında ağzmu 

dan bir isim dökülüyordu. 
Başını avucunun içine almış, 

sağa sola koşuyor, çtkıyor, ini,, 
yor, saldıran kudurmuş insan-
lara çarpıyor~ Deli gibi ne yap
tığını, ne yapacağını bilmiyor· 
du. Hiç bir kimse kendisine 
hürmet göstermiyor, herkesi 
öldürmekle meşgul oluyordu. 

Bir pençereye rastlayınca 

onu açmak, temiz bir hava te
neffüs etmek istedi. Gelen 
korku kuvvetini tüketmişti. 

Cam düştü kırıldı. Kırılan cam-

Titredim o anda, defterim •• 
Onu düşünmemek, hatırlama-

mak hususunda verdiğim söze 
rağmen titredim. Bu kadın, bu 

ihtiyar onun annesiydi. Daha 
önce de görüşmüştüm bir def' a .• 
sordum ona: 

- Ne oldu hanımfendi.. Sa
kın .. 

Göz yaşlan gözlerinden ihti

yar yanaklarına yuvarlanıyordu. 
Düşündü, yüzümü araştırdı ve 
konuştu: 

- O, dedi. Ondan hiç bir 

haber yok.. Nerede olduğunu 
bilmiyorum. 

içerim yandı, merakımdan 
çıldıracaktım adeta: 

- Rica ederim, dedim. Ba· 
na biraz izahat verin. 

Acı acı güldü: 
- Kızım, dedi. Alay edi

yorsun galiba benimle. • • Sen 
berıeyi bileceksin. Ondan tam 
alb aydanberi haber yok-. il--
kin btaabula gittiğini ifitmit-

dan başını çıkararak teneffüs 
etmek iste 'ı: 

- Affediniz, affediniz. 
- Şevketlim biz sizin misa-

firiniziz. 
- Şevketlim biz s:ze dost 

idik. 
- Af ve merhamet. 
Bu şek\1de bağ\ranlar yirmi 

kadar Hükno Jantiyomları olup 
kollarını kendisine uzatmışlar 
yalvarıyorlardı. Bu adamlar si· 

' lahsız yan çıplak bahçenin bir 
kenarına sığınmışlardı. Yüz ka
dar canavar bunların da etra
fını sarmıştı. 

Zavallılar mütemadiyen Şarl· 
dan istimdat ediyor. ",Şevketli· 
miz şevketlimiz!,, diye bağrışı
y Jrlardı. 

Bu sıra kral korkunç bir kah
kaha salıverdi. Başı arkaya 
devrilmiş, elleri pençereye ya
pışmış olan kral mütemadiyen 
gülüyordu. Aynı daki~ada pat
lıyan silahlar yirmi Hükno Jan
tiyomunu da bir ceset yığmı 
haline getirdi. 

Şarl tekrar koşmağa kaç
mağa başladı. Başı avuçları 

içinde susmak hilmiycn kahka
hasına devam ediyordu. 

Açlk bu'duğu bir kapıdan 
odaya girdi ve bir koltuğun 
içine yığıldı. Dokuzuncu Şarl 
hususi av odastna giı·mişti. Kö
şede son model mükemmel bir 
silah dayalı idi. Vaktiyle Şö
valye dö Pardavan da Mareşal 
Monmoransi ;efakatinde bu 
odadan hendeğe sıçramış kaç
mıştı. 

Hendek tamami_vle pençere
nin altına tesadüf ediyordu. 
Hendeğin öte tarafında da iki 
kavak ağacı vardı. 

ŞarJ bu odada biraz sükü
net~ kavuşmuştu. Sarayda müt
hiş mücadele devam ediyordu. 

Birdenbire bu kapının arka
sında bir ayak patırtısı oldu. 
Kapı şiddetle açıldı. Üstübaşı 
yırtık> gözleri dönmüş, elliden 
fazla adam tarafından takip 
edilen iki kişi içeri girdi. Şarl 
hemen yerinden fırladı: 

Öldürülmek istenilen bu iki 
adam, Hüknoların iki büyük 
reisi Navar kralı Hanri ile 
Prens dö konde idi. 

- Demnı edecek -
= 

tik. Sonralan haberini alama
dık. Çalıştığı banka maa,mı 
hala muntazam şekilde gönde· 
riyor. MeR"er onu çok seviyor
larmJş... Çok çalışkanmış doğ
rusu. Bir akşam eve geldi: 

- Anne, dedi. Ben bir müd
det jstirahat etmek ihtiyacın
dayım. Eğer beni soran olursa .. 

Durmuştu oğlum .. Düşündü .. 
Yerinden kalktı. Sarılarak ya
naklarımdan öptü: 

- Affet beni annecıgım, 

dedi. Hayatta arhk benden 
hayır yoktur. Ben, bi\yük 
bir hata işledim. Seviyor
dum bir kızı.. Adını sa-

na söylemek istemem ama .• 
Hani bir defa evimize gelmişti. 
Hayatımda yalnız onu sevdim. 
Ondan başkasını hiç mi biç 
sevmiyeceğim .. Bunu vaadettim 
kendi kendime.. Onu kaybet
tikten sonra yaıamak niye.. 
O, yalnız basit bir insan de
ğildi. Bir alemdi o •• 

- Bilmedi -



Sahife a YENi AS1R 

Buğday ihracatının gevşemesi yüzün
den fiatler de gevşer gibi olmuştur 
Pamuk fiatlerinde 2 - 3 kuruŞ arasındaki tenezzüle 
rağmen muamele fazladır. Üzüm piyasasındaki 

durgunluk fiat tenezzülüne atfediliyor. 
lımir Ticaret ve Zahire bor· 

sası tarafından son hafta içinde 
neşredilmiş olan gündelik satış 
listelerine göre 17 ila 28-2-937 
tarihlerinde borsada alınıp sa· 
tılmış olan muhtelif zehair, 
hububat vesair toprak ürünle
rinin cins itibariyle satış mik
dariyle bu müddet zarfındaki 
en az ve en çok fiatleri ber· 
veçhi ati surette toplanmıştır : 

Eşya isimleri Satılan mikdarı Fiati 
çuval az çok 

Buğday mu. 2150 6. 7.25 
Arpa 392 4.625 4.625 
Bakla 1 4. 4. 
M:sırdan 146 5. 5.625 
Fasulya 20 9.25 9.25 
Kumdan 11 5.25 6. 
Susam 26 18.25 18.25 
Çavdar 130 5.875 6.875 
Börülce 43 8. 8. 
Pamuk.m (ba 2565 43~ 53. 

,, çek.(ki.l 172000 3.25 3.60 
Palamut m(ke 2414 250. 480. 
Ze.yağı (ki 213000 50.25 51.75 
incir mu. (çu 838 4.625 12.50 
Çe. lbüm 2597 4.75 21.50 

Buğday 
Son hafta içinde borsada 

satıldığı yukanda işaretlediği
miz 2150 çuval buğdayın nevi 
üzerinden satış mikdar ve fi
atleri berveçhi atidir : 

Fiat 
Nevi Çuval az çok 
Uşak yumuşak 1124 6. 6. 75 
Uşak sert 243 6.875 7.25 
Uşak karışık 775 6.25 6.25 
Uşak bozuk 8 1.50 · 1.50 
Yekun 2150 

Geçen hafta ise borsada sa
tılan buğday mikdarı bu haf
takinden fazla bulunmuş ve fi
atler biraz daha ileride görül
müştü. 

Geçen senenin bu haftasında 
fazlası Urfa, Mersin ve Diya
rıbekir maUarından olmak üze· 
re 3806 çuval buğday alışve
rişi yapıldığı ve fiatlerin 6.50 
ile 7.75 kuruş arasında bulun
duğu o zamana ait borsa bül
tenlerinde görülmüştür. 

Buğday piyasası son gün
lerde gevşer g\bi olmuştur. ih
racat için yapılmakta olan 
mübayaatın birdenbire tevak· 
kuf etmesi buğday fiatlerinde 

' biraz tenezzül kaydedilmesine 
ıaik olmuş bulunmaktadır. 

Hala piyasada olukça fazla 
stoklar bulunduğundan fiatle
rin bir mikdar daha tenezzülü 
ihtim~lleri varit gibi görülmek
tedir. Bununla beraber haftalık 
buğday kapanış fiatlerine de 
yine oldukça müsait nazariyle 
bakılmaktadır. 

Arpa 
Son haftanın arpa sabşı 392 

JUval Uıak malı Çakır arpadan 
ibaret olup kilosu 4.625 kuruş
atn muamele görmOıttır. Bun-

dan evvelki hafta içinde ise 
4.875 kuruştan 24 çuval Uşak 
malı arpa sablmış ve geçen 
senenin bu haftasında 3.875-4 
kuruş arasında fiatlerle 287 
çuval yerli arpa alışverişi ya
pılmıştı. 

Bundan evvelki neşriyatı
mızda da kaydettiğimiz gibi 
mevsim dolayısiyle arpa iş
leri günden güne azalmakta 
ise de p :yasada fazla stoklar 
bulunmadığından fiatlerde kuv
vetli bir istikrar müşahede 
edilmektedir. Yerli ihtiyaçlar 
için iyi ve beyaz arpalara beş 
kuruşa kadar talip vardır. 

.Bakla 
Piyasada stok mal yoktur. 

Esasen talepler de azdır.Maama
fih bakla fiatleri 4. 75 - 5 kuruş 
arasmda kuvvetli bir istikrar 
göstermektedir. Son hafta için
de borsada satıldığı yukarıda 
işaretli bir çuval bakla bozuk 
mal olup kilosu dört kuruştan 
muamele görmüştür. 

Geçen hafta borsada bakla 
işi yapıldığına dair borsa bül
tenlerinde bir kayde rastlan
mamış ise de geçen senenin bu 
haftasında kilosu 4,8125 kuruş
tan 41 çuval bakla alışverişi 
olmuştu. 

Civar mahallerden bakla 
zeriyatı ve halihazır vaziyeti 
haklunda memnuniyete değer 
haberler alınmaktadır. 

Zeriyatın geçen seneden faz
la bir mikdarda bulunduğuna 

göre havalar ıoüsait gittiği 
takdirde rekoltenin geçen se
neden daha fazla olması ihti
mali kuvvetlidir. 
Yakın zamanlarda bakla aliv

relerine başlanacağı söylen
mektedir. Şimdilik bakla pi
yasası sakin olup İş olma
maktadır. 

Pamuk 
Borsa neşriyatma göre yu

karıda işaretli son tarihler 
içinde borsada yapılmış olan 
pamuk işleri nevi itibariyle 
aşağıdaki gihidir. 

Fiati 
Nevi Balya 

Akala birinci 43 
Akala ikinci 1 
Akala üçüncü 9 

Birinci prese h. 497 
Birinci prese v.1632 
ikinci prese h. 328 
ikinci pr.eski sa. 37 
Üçüncü prese ha. 6 
Dördüncü pres. h. 12 
Y eki'ıo 2565 

az çok 
50. 53. 
50.50 50.50 
46. 46. 
48. 49. 
46.50 49.25 
47. 48. 
48.50 48.50 
32. 42. 
34. 34. 

Pamuk piyasası son hafta 
içinde oldukça göze çarpan 
değişikJikler göstermiştir. Ge
çen haftaya nisbetle fiatlerdc 
2-3 kuruş kadar bir tenezzlil 
kaydedilmiı olmakla beraber 
muamele niıb~ti pçen balta-

kinden fazladır. Pamuk fiatle
rinin gösterdiği son vaziyetin 
kiering bususatından n~ş'et 
eylediği söylenmektedir. Bu
nunla beraber fiatler geçen 
senenin bu sıralanndaki hadde 
düşmüş değildir. 

Pamuk piyasasının bugünkü 
durumuna muvakkat nazarHe 
bakılmakta olduğuna mebni 
alıcılar mal mübayaasında de· 
vam etmişlerdir. Son haftanın 
kapamş fiati 46.25 kuruş ola
rak tespit edilmiştir. 

Palamut 
Son hafta içinde borsada 

satıldığı bültenlerden anlaşılan 
2414 liental palamutun nevi 
üzerinden satış miktar .ve fiat• 
Jeri şöyledir; 

Fi. 
Nev'i Kental asgari azami 
Tırnak m~llar 1065 410 480 

" engin " 251 270 420 
Kaba 0 929 250 375 
Rüfüz " 169 250 250 
Yekfın 2414 

Palamut piyasası haftalar• 
danberi ayni seyri takip et· 
mekte ve fiatlerde kuvvetli bir 
istikrar görülmekte olup işler-
de hararet mevcuttur. 

Piyasaya arzedilen mallar ka
litesine göre müsait fiatlerle he· 
men müşteri bulmaktadır. Alıcı
ların mübayaa hususundaki vazi· 
yetleri karşısındaki bu sene re· 
koltesinin pek yakm bir zama
na kadar tamamen elden çıka
rılacağı ümidini vermekte olup 
bu ümit karş•sında bazı sabcı
lar mal satmak hususunda na· 
zik hareket etmektedirler. 

Şimdilik piyasa sıcak, ahcılar 
hararetli ve fiatlerdeki istikrar 
kuvvetli olarak görülmektedir. 

Zeytinyağı: 
Borsa neşriyatına göre son 

hafta içinde Borsada şu zey· 
tinyağı işleri olmuştur. 

Miktarı Fiab 
Nev'i kilo az çok 

Sira mal 
eski satış 188000 50,25 51,75 
Sıra mal 
vadeli sabş 25000 50,25 50,25 
Y ekfm 213000 

Bundan bir hafta evvel ise 
Borsada zeytinyağı muamelesi 
olmadığı Borsa bültenlerinin 
tetkikinden anlaşılmı~br. 

Bundan başka kilosu 24 ku· 
ruştan 40000 kilo prina yağı 
muamelesi de olduğu 1ınlaşıl
mıştır. 

Yapbğımız tahkikata göre 
zeytinyağı satıılarınm ekseri
yeti azimeıi borsa haricinde 
yapılmakta olduğundan borsa 
neıriyabndan zeytinyağı piya
sası vaziyetinin anlatılması 

hemen hemen mümkün değil
dir. Abcıların mühim miktar
daki mübayaaları borsada mu
kıtyyet değildir. 

Halen piyaaa hararetli •• ah-

Cllar iştahlı olup be~~ asitli mal 
fiatleri [ sıra maJJari' yuka
rıda işaretli borsa fiatlf pnden 
yüksektir. 

Yemeklik yağların 55-57ku
ruşa kadar satıldığı öğrenil
miştir. Mübayaa keyfiyetinde 
halen mevcut hararetin devamı 
takdirinde fiatlerin bir ' miktar 
daha yükselmesi ihtimali vardır. 

incir 
Borsa gündelik sabş listele

rine göre son hafta içinde bor
sada 4,625 ile 12,5 kuruş ara
sında fiatlerle 738 çuval muh
telif incir satıJmışhr. Fiatlerine 
gelince süzme mallar 1 i - 12, 
elleme mallar 11,5 , paçallar 
5,25 - 5,5 , hurda incirler de 
5 - 4,625 kuruş ara11ında mua
mele görmüştür. 

Bu suretle mevsim başından 
son tarihe kadar borsada sabl
mış olan incir mikdan 169500 
ve hurda mikdarı da 11260 ki 
ceman 180760 çuval olarak 
toplanmışbr. 

Geçen sene bu tarihe kadar 
ise l 97576 çuvalı incir ve 17473 
çuvalı hurda olmak llzere 
215049 çuval incir ıahlmııtı. 

Bundan evvelki hafta içinde 
Borsada kilosu 1 O kuruştan 14 
çuval elleme incir sablmış ve 
313 çuval hurda incir de kilosu 
S kuruştan muamele görmtiştu. 

Geçen senenin bu haftasınrla 
borsada incir tizerine hiçbir 
muamele cereyan eylememişti. 

incirin piyasa vaziyetinde 
bundan evvelki neşriyahmızda 
da işaretlendiği vecih ilzerc ya• 
ıalmağa değer bişey yoktur. 
Mevsimi geçmiı olduğundan 
ufak tefek maUar istikrar arzet
meyen fiatlerle ıahlmakta ve 
muamelibn ekseriyeti hurda 
mallar tizerinde cereyan etmek· 
tedir. 

Çekirdeksiz üzüm 
Borsa neşriyabna nazaran son 

hafta içinde borsada gündelik 

itibarile yapılmış olan çekir-! 
deksiz üzüm muameleleri ıöy
Jedir: 
Tarihi miktarı az 
17-2-937 999 
18 .. 539 
19 .. 721 
20 " 29 
26 " 221 
27 " 88 

Yekün 2597 

6.50 
7,50 
4,75 

12,50 
13, 
11, 

çok 
20,50 
20,50 
21,50 
16,50 
17,50 
15,25 

Bu suretle mevsim başından 
son tarihe · kadar borsada 
416976 çuval ve 1919 torba 
çekirdeksiz üzüm satılmış de
mektir. 

Bundan bir hafta evvelki sa
tış yekfınu ise 4707 çuval ve 
geçen senenin bu tarihlerindeki 
sabş miktarı da cem'an 1603 
çuval ve 109 torba olarak top
lanmakta idi. 

Şubat ikinci haftası içinde 
az çok bir tenezzül gösteren 
6züm fiatleri son tarihlerde 
yeniden tenezzüle uğramış bu
lunmaktad1r. 

Son hafta içinde üzüm fiat• 
lerinde hisıl olan tenezzül bir 
kuruş kadar hesap olunabilir. 

Üzüm piyasasında son hafta 
içindeki durğunluğun sebebi 
fiat tenezzülüne atfedilmekte 
ve bunun da klering meselele· 
rinden ileri geldiği aöylenmelr.:
tedir. 

Bununla beraber eldeki is
tokların azalmış olmaıı ve ku
rum ve inhisar idaresince mi
bayeata devam edilmiı bulun· 
ması huebiyle fiatlerin bundan 
fazla dllsldlnllik f(hlermiyece-

· 4 Mart 1937 

····················································································: 
Kamutayda bir celse: 

Teşkilatı Esasiye 
Kanunu hakkındaki müzakere 

neşrediyoruz. zabıtlarını aynen 

• • ,, ,, ,, ,, ,, ,, 
• • ,, 
• ,, 
• ,, 
• • • • • ,, ,, ,, ,, 
• • • • • • 

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

Şükrü Kayanın izahatı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

10 
Onun için ben reyimi, eko

nomik noktai nazardan değil, 
doğrudan doğruya politik, si
yasi noktai nazardan, memle
ketimin atisini düşünerek, bu
rada kat'i bir kanaatle, vicdan 
istirahati ile, muvafık olarak 
kullanacağım. 

Buna ilave edecek yalnız bir 
· sözüm, vardır: Menteşe arka
daşımın bahsettiği toprak me
selesi bence de çok mühimdir. 

Bir defa her şeyden evvel 
insanlık noktai nazarından 
mühimdir. Bir tarafta sürülmi-
yen yığın yığın topraklar var
ken, bir tarafta da t~prağı 
olmadığı için aç kalan insanlar • 
bunlar ne kadardırlar, bilmem • 
var ... Bir çok köylüler gördüm
ki, kendilerinin toprağı olmadığı 
için - dikkıd buyurun - toprak 
amelesi olmadıkları halde, ev 
bark sahibi bulundukları halde, 
civar köylere gidip amelelik 
ediyorlar. Hangi memleketteyiz? 
Nüfusu toprağına nazaran az 
olan bu memlekette bir taraf
tan boş topraklar dururken, 
diğer taraftan topraksızlık yü
zünden aç kalan insanlar bu
lunsun. Bu, siyasi noktai nazar .. 
dan bir mütalea değildir. Agrer 
mesele bir çok yerlerde insan
lık noktai nazarından değil, 
belki ıiyasi noktai nazardan 
görülmüş, belki merhamet mes
elesi, atiyi görme meselesi 
telakki edilmiştir. Bu sebeple 
toprak meselesinin de bir itiyi 
görme meselesi olması şarttır. 

Teşkilatı Esasiye Kanununda 
yapılacak tadilitm heyeti umu
miyesine dair söyliyeceklerim 
bundan ibarettir. 

DAHiLiYE VEKiLi ŞÜKRÜ 
KAYA (Muğla) - Saym arka
daşlar; Teşkilab Esasiye Ka
nununda yapılacak tadilat lize
rinde sayın arkadaşlanmın 
kıymetli fikir ve mütalealarını 
çok büyük bir dikkatle dinledim. 
Çok teşekküre şayandır ki par
timiz umumi bir idealin ifade .. 
sini buraya getirmiş. Gördüğüm 
manzara budur. 

Gerek müstakil ve gerek 
partiye mensup arkadaşlarımız 
bu işin tam olarak ve tam za
manında getirildiği kanaatinde 
bulundular ve Büyük Meclis 
huzurunda bunu teyid ettiler. 
Ve miJiete bunu söylediler. 
Bundan dolayı partimizin lü
zumlu ve iyi bir işle huzuru-

~nuza çıkbğına müftehir olalım. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ği kanaati mevcuttur. 

Haftalık Umumi Piyasa 
Durumu 

Kurban bayramı tatilleri mü
nasebetiyle piyasada mahsus 
bir durgunluk belirmiş ve bu 
münasebetle hiç bir madde ü
zerine kuvvetli itler yapdama
mııhr. Bu itibarla bilhassa ze-
hair ve hububat piyasalarında 
bir hafta evvelisine niabetle 
yazılmağa değer yenilikler 
hisıl olmamııtır. 

lılerin önilmüzdeki haftalar 
içinde inkitaf peyda edeceği 
muhakkakhr. 

. .. ... ••• 

Arkadaşlar; Türk Cumburi· 
yetinin koyduğu rejimin esası 

ve prensipleri, evveJce de ar
zettiğim gibi, geçmiş zamanlar" 
da filozofların, ulemamn kendi 
hücrelerinde hassas vicdan ve 
dimağlarında hazırladıkları mÜ" 

cerred mefhumlara uydurmak 
için yapılmamıştır. Tarihin yeni 
şartlarından ve ıstıraplarından 
ve zaruri icraatından alınmaŞ 

esaslardır. Realiteye müstenid 
bir yürüyüşün bir tatbikıdir. 

Tabii konurken fikirlerden 
yüksek nazariyeler mütalea 
edilmiş diğer memleketlerde 
geçen hadiseler ve görülen tec· 
rübeler de nazarı itibara alın

mıştır. Zaten elde edilen neti
cedeki isabet de bunu göster
mektedir. Bizim Cumhuriyeti .. 
mizin esaslı prensip ve vasıfları 
harp meydanlarında, meydan 
muharebelerinde düşünülmüş 

ve tatbik edilmiştir. Zafer amili 
ve zafer eseridir. Kuvveti de 
bundadır. Bunun ilk esası lnön
lerinde, Sakaryalarda, Dumlu
pınarlarda tesbit edilmiştir. 
Onun için reeldir ve onun için 
dinamiktir. Devletçilik vasfı da 
oradan alınmıştır. Her Devletin 
bir zaman tatbik edeceği ye
gane yol bu olaçakbr. Zaten 
Devletlerin gidişi budur. Keba"' 
neti sevmediğimiz ve kendi 
prensiplerimizi başkasına telkin 
etmiyecek adar kendi işleri• 
mizle uğraşnıağı tercih ettiği .. 
miz için kendimizi bunun hariç
de telkiniyle mükellef addetmi
yoruz. Bir Devletin yapacağı 
en müşkül iş en çok tekniğe 

mütevakkıf iş, ordu kurmak 
işidir. Devletin eline ordu ve 
Hükümet veriyoruz da ordu 
işlerinin binde biri kadar da 
haizi ehemmiyet olmıyan işleri 
Devlet yapamaz diyoruz. Bıı 
Jo jik ile kabili tevfik değildir. 
Manhk bunu kabul etmez. 
Devlet bugünkü teşekkülü iti
barı ile mademki ordu gibi 
gayet çetin, ince, girift, mo· 
dern tekniklerin hepsine istinad 
eder nazik bir makinayı elinde 
bulunduruyor ve Türk Devleti 
de en ziyade bunda muvaffa· 
kıyet göstermiştir. Türk Dev
letinin icabında eline alıp da 
muvaffak olamıyacağı hiç bir 
iş yoktur ve olamaz. Bir taraf
tan Türkte ordu yapmakta en 
büyük vasıf görülürken diğer 
taraftan en küçük bir işe 
Devletin kabiliyeti olmadığı 
fikri bize daima telkin edilirdi. , 
Uzak değil 1912 tarihinde 
lzmire dört Türk makasçısı 

koymak için Türklerin şimeo• 
diferciliğe aklı ermez diye 
Türk komiseri, bizim komise
rimiz tarafından ricamız redde
dilmişti. Bunu bilen ve derhatıt 
eden, içimizde arkadaşlarıoııı 

vardır. Aradan yirmi beş sen.e 
geçmemiştir. Bugün şimendı-
ferlerimiz biz Türkler tarafın
dan yapılmakta ve işletiJme~
tedir ve bugünkü işletme ıle 
e•velki işletmenin farkını gör
mek için Nafıa VekaletiJıİO 
çıkarmış olduğu eserlere ba1' .. 
mak kAfidir ve yalnız yolc11 

olmak da yeter. 



uzam 
Çu. Alıcı 

~! A R Üzümcü13 25 
~ labiaar ida. 1 O 50 

41 92 Yekun 

41
7365 Eıki yekiin 

Fiat 
13 25 
10 75 

7457 Umumi yeküa 
,.._ Zahire 
~ Cinsi Fiat 
394 Buğday S 8125 5 875 
329 Arpa 4 375 4 50 
21 Çavdar S S 

642 Susam 17 17 50 

1
422 ke. Palam. 240 460 
~SOO ki. P. çekir 3 60 3 60 
31 ba. Pamuk 44 49 

100 F asulya 7 25 7 2S 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~acL o 

lstanbul radyosu 
Saat 
12.30 • 14 arasıada plikla Türk 

musikisi, havadis, plik
larla muhtelif neıriyat 

17 lıaluJip derHleri Üniver
siteden naklen 

18.30 Plikla dans musikisi 
20 Bay Rifat ve arkadaıları 

tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları 

20.30 Bay Ömer Riza tarafın· 
dan Arapça havadis 

20.45 Bayan Safiye ve arka· 
daıtarı tarafından Türk 
musikisi ve şarkılar 

21.15 Stüdyo salon orkestra11, 
saat ayan 

22.15 Ajana •e borsa haberleri, 
ertesi gllnün programı 

22.30 Plaklarla muhtelif par• 
çalar 

Ankara radyosu 
Saat 
12.30 - 13.30 arasmda plildarla 

Türk musikisi, <labih ha· 
rici haberler, muhtelif 
plak neşriyatı 

1
18.30 Muhtelif plik neşriyatı 
9.30 Arapça havadis 

19.45 Bay Hikmet 'Riza ve ar
kadaşları t&rafından Tilrk 

~ musikisi ve halk şarkılan 
~v.15 Konferans bay Kizım 

Nami tarafından 

2
20.30 Plakla danı musikisi 
1 Ajans haberleri 
~Stüdyo salon orkestrası 

oOKTÖR 

ANDAN 
K. SARACOGLU 

Doğum ve kadın hastalıkları 
Mütahauısı 

1 
Muayenehane: ikinci Bey· 

er sokağı 65. Tel. 3956 
Evi: Köprü t·apur iskelesi 

Berat apartmanı No. 6 ... Telefon No. 2545 

Hasta bakıcı 
aranıyor 

• Birinci veya ikinci smıf hem· 
~re veya ebelerden çalıımak 
1•tiyen&erin lzmir Gazi bulva
~bda sağlık sokak başmdaki 
~Uauai hastaneye müracaatları. 
'elefon 4070 

S. 7 ( 340 ) 2 - 6 ( ha. 3 ) 

atılıkeşy 
V aripatinin Burnavada iı· 

._'fon caddesindeki (55) nu· 
~la hanede ety~lan sab
ı1or müracaat ediniz. 

.., f Th Çumar. Pa. (358) S.9 

Yüksek mühendis me~ebi artırma 
ve eksiltme komisyonUbdan: 

1 - Yüksek mübenclia mektebi binasının bulun<t,uğu arıa da
hilinde yapbnlacak 214296 lira 7 kuruıluk keşif bedelli Pansi
yon binası inpsı ve tesisab kapalı zarf unliyle eksiltmeye ko· 
nulmaıtur. 

2 - Bu işe ait ıarlname ve enak fUDlarclır: 
A - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut baıasi Ye fenni 

prtlar, Pansiyon projesi taksimab dahiliye listesi, tahlili fiat cet-

veli. 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel tartnamesi 
D - Plan ve projeler 
istekliler bu şartnameleri ve evrakı 11 lira bedel mukabilinde 

mektep idaresinden alabilirler. . _ 
3 - Eksiltme 22-3-937 tarihine müsadif Pazartesı günu saat 

15 te Güm!işsuyunda Yüksek mühendis mektebi binası içindeki 
arttırma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 11965 lira muvak· 
kat teminat vermesi bundan baıka aşağıdaki vesikaları haiz 
olup getirmesi lazımdır. . . v. 

A - Nafıa vekaletinden ahnmış yapı mütealshıtlagı ehliyet 

vesikası. . 
8 - 50000 liralık iş yaphğma dair Nafıa vekaletince tasdikli 

vesika. 
C - 937 yılına aid Ticaret odası vesikası. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin bizut diplomalı mühendis veya 

mimar olması veya bunlardan birinin fenni mes'uliyeti alt.oda 
işin yapılacağını ve inşaat müddetince işin baıında bulunduru· 
lacağanı taahhüt etmesi lizımd1r. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda 3 üncü maddede yaııla sa· 
attan bir saat evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebi binası 
içindeki arttırma ve eksiltme komisyonu reisliğiae makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplarıu niha
yet Üçüncü maddede yazılı saata kadar gelmit olması ve dıı 
zarf1n mühür mumu ile iyice kapablmıı bulunması şartbr. Pos· 
tada o'acak gecikmeler kabul edilmez. "1076,, . 

ızmlr beledlyeelnden: 
1 - lzmir ve civarında be· 

lediye eliyle iıletilecek oto
büsler için ilk parti olarak 4 
veya 6 silindirli tapı dizel mo· 
törlü 20 - 24 kiıilik ve ıehir 
yollaranda çahıan tiplerden ol-
mak üzere beı adet komple 
otobüs kapalı z~la ve kırk 
beı gün müddetfe mtinakasaya 
konulmuştur. 

2 - Beherinin bedeli mu· 
hamenni gümrük-, muamele, be
lediye, tabliye ve kordon re• 
simleri belediyeye a't olmak 
üzere lzmir belediyesi itfaiye 
binası önünde teslim edilmek 
şartiyle altı bin yedi yüz elli 
lira ve hepsinin otuz üç bin 
yedi yüz elli liradır. 

3 - Mali ve fenni şartname· 
leri vüz altmış dokuz kuruş 
bedel mukabilinde lzmir bele
diyesi makine ve elektrik mü-
hendisli~inden tedarik edilir. 
Taşradan isti yenler şartname 
ve posta ücretini peşin gön· 
dermelidirler. 

4 - ihale 23/Nisan/937 Cu
ma günü saat 16 da şehir 

meclisinin tasdiki şarhna bağb 
olarak lzmir belediyesi Daimi 
encümenince yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat iki 
bin beşyüz otuz bir lira - yirmi 
beş kuru,tur. 

6 - Nakden verilecek te
minat akçesi ihale tarihinden 
asgari bir gün evvel belediye· 
den alanacak fiş mukabilinde 
lı Bankasına yatmlacaktır. 

.. 7 - Teklif yapacak firma· 
nın otobüsler hakkındaki .bil'u
mum katalog ve teknik resim
lerle broıUr plin ve izahname
lt:rini ve yedek parça katalo
ğunu ve fiat listelerini vermesi 
mecburidir. 

8 - iştirak için 2490 saydı 
kanunun tarifi dairesinde ihzar 
edilmit teklif mektuplanm 
ihale t.rihi olan 23 Nisan 937 
Cuma glln& ızaml saat IS e 
kadar lzmir Belediye Reialiğine 
Yermelidir. 

4-10-20-30 628 (SM) 
- 50 lira bedeli maham-

4-10-15-20 585 { 355 ) 

menle Temizlik Hanında satı
lığa çıkarılan kamyonun Baı
kitiplikteki şartname veçhiJe 
açık arbrma ile ihalesi 9.3.937 
Salı gününe temdit edilmiıtir. 

lştirik için diSrt lirala![ 111a
vakkat teminat maktum ile 
siylenen gün.de ve saat 1'6 da 
encll~ene gelinir,.. 

627 ( 353 ) 
- Belediye muhasebe kale· 

minde münhal bulunad 66 1ra 

maaılı varidat katibi •ua•iatiği 
için Marbn 8 inci Pazartesi 
günü saat 3 de müsa'baka İm· 
tihana yapıfacakhr. 

Bu imlibana en az Orta 
mektep tahsilini bitirmiş ve 
askerliğini yapmıı 'Olanlardan 
mektep şaharletnameleritıi •e 
muvaızaf askerliğini yaphğına 
dair vesikalarını ve nüfus tez· 
kerelerini ve evvelce memuri· 
yetJerde bulunanlardan bu me· 
muriyetlerden aldıklar1 vesaiki 
ibraz edenler kabul edilecek· 
leri cihetle taliplerin ona göre 
Belediye muhasipliğine mira· 
caatları ilin ol•nur. 619 (350) 

1 - Beher metre murabbaı 
iki yüz elli kuruıtan bin elli 
lira bedeli mubammenle 61 sa· 
yılı adanın dört yüz yirmi 
metre murabbaındaki 8 sayıla 

arsası baıkitiplikteki prtna· 
mesi veçbile 16-3-937 salı günli 
saat 16 da açık arbrma ile 
ihale edilecektir. lttirak için 
yetmiş dokuz lir1dık muvakkat 
teminat makbuzu jlo veya ban
ka teminat mektpbu ile söıle· 
nen gün ve ıaatta enctımeae 

gelinir. 
2 - Beher meh'e murabbaı 

ıekiz yllz kuruttu bin iki yllz 
elli yedi lira on iki kunq be· 
deli mubammenle 48 sayalı ada• 
mn 7-1 saydı anua bafkitip
likteki prtnameai v~bife 
16-3-937 ıah glnll 1aat H da 
açık artırma ile ihale edilecek· 

tir. ltfirak için doksa• bet 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu Yeya banka teminat mek· 
taba ile llJlenea rtın •• aatta 
eaıcllııH9e .ilmir. 

· !IW4~.,_ 15·· STS· iJ!St 
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lzmit sicili ticaret memurluğundan: 
[Societa Anonima Armamelti Ed Agenzie Marittime bmir 

tubesi] ret uawaDile bminle Birinci Kordonda 148 numarada 
iı yapan iıbu ıirket ıobeıinin ticaret unvanı ve Edvard Aliottiye 
verilen salihiyetume ticaret bn•u bilkiimlerine göre sicilin 1933 
numarasına kayt ve teacil edildiği ilin olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu m6bür resmisi ve F. T enik imzaıL 

1: Vekaletname 
2: Beyanname: 

MECLiSi iDARENiN a TEMMUZ t•a• TARiHLi 
CELSESiNE AiT ZABITNAMEDIR 

Reis Ye mlİfavirler Edoardo 
Aliotti ve W. F. H. Van Der 
Zee ve milrakipler San Pietro, 
Polizio ve Corsini cel.ede ha
zır bulunuyorlar. Reis bütün 
meclis heyetinin haz1r bulun
duğunu tespit ettikten sonra iç· 
timaın mamulünbib olduğunu 

beyan eder, ve mürakip bay 
San Pietroyu katip vazifesini 
ifaya davet ederek ruznamede 
mevcut aıağıda yazıla hususat 
hakkında müzakereyi açar. 

Şirketin Türkiye makama• 
ta nezdinde tescili ve lstanbul· 
da bir tili merkezin ve yahut 
bir ıubenin tesisi hakk1nda 
karar. 

Reis şirket muamelilına vüs· 
at ve inkitaf vermek gayesile 
lzmirde ve Türkiyenin sair ıe· 
hirlerinde diğer şubeler açmak 
ibtimalile Tiirkiyede ve bilhas
sa lstanbulda bit lllt merkez 
veyahut bir fUbenin tesisi lü
zumundan bahsederek ve bu 
maksatla reis aşağıda yazılı 

karan meclisin tasvibine ar· 
zeder. , 

Şirket mecliıi idaresi ber· 
v~biiti karan ittihaz eder: 

1 - Şirket muamelihnaa 
inkitafa maksadile lstanbulda 
" TORKIYE w şirketin bir Uli 
merkezi •eyabut bir pbenin 
teai.tm kabul Ye tuclik eder. 

2 - Tesis edilecek tali mer· 
kezin nezaret ve idaresi ve 
temsil salahiyeti lzmirde mu· 
kim müta•ir Misya Edoardo 
Aliotti'ye tevdi edilmiş olup 
mumaileyh Türkiyede ıirketin 
esas nizamnamesi ile meclis 
idareye bahıedilen bütün hak 
ve salAhiyetlerle mücehhez bu
lunarak miinferit imzasiyle 
şirketi, eşhası saliseye karşı 
ilzam edar. 

3 - Mumaileyh mösyö Edo
ardo Aliotti, şirketin tesçili 
için Türkiye devair ve maka· 
mata nezdinde ve mevzuata 
kanuniyenin istilzam ettiği 
tekmil muamelitı ifa ve icra
ya salihiyettard1r. Ayni za
manda tali merkezler tesis 
için gerek mülki, idari ve adli 
makamat nezdinde ve gerek 
eşhası saliseye karıı şirketin 
namü hesabına her ne lizım 
ise ifa ve icraya mezundur. 

4 - Mösyö Edoardo Aliotti, 
lstanbul tali merkezinin tesisi 
ve faaliyete girmesi için muk
tezi muamelelerden başka Tür
kiye bqka ıubelerin tesis ve 
klitadı için icabeden muameli· 
bn tevessüliine ve bilhassa 
apğıda yazıla hususatın ifasına 
timdiden mezun bulunmaktadır. 

A - S. A. E. A. M. Şirketi
nin T6rkiyede tescilini ve ça· 
lıtma müsaadesinin istihsali için 
ka•anini cariyenin istilzam et· 
tiği ıekilde Türkiye salahiyet· 
tar devair ve makamatana ta· 
lepnameyi arz ve takdim et• 
mek. 

B. - S. A. E. A. M. Şirketini 
T&rkiyede tekmil mahakimi 
ba..._cla t..., dan etmek 
•• da9aya mukftele ...... 

avukat tayin etmek, vekalet 
vermek, 

5 - Mösyö Edoardo Aliotti 
serbestçe ve biliihtiraz işbu 
vesika ile kendisine tefviz edi
len salihiyetlerden bir kısmını 
veya tamammı devretmek su· 
retiyle avukatlar tayin husu
sunda ıimdiden mezundur. 
Meclis reısı tarafmdan yu· 
kar1da yaZ1lı metinde ar-
zediJen karar ittifakı ara ile 
kabul ve tasdik eder. B"nae· 
naleyh işbu karar tamamiyJe 
tasvip ve tasdik edilmiş bulun· 
maktad1r. 

Ruznamede mevcut mevad
dıa tükenmiş bulunmasile cel
seye nihayet verilmiştir. 

Katip imza: 
· Micbele San Pıetro. 
Reiı imza: 
F. Cangia. 
Ben Noterlik zabıt katibi ta

rafından imza edilen işbu su-
ret avukat Mösyö MichP.le San 
Pietro tarafından ibraz edilip 
tekrar kendisine iade eyledi
ğim ashna tamamen tetabuk et
mektedir. 

Rodos, 29 Temmuz 1936 
Noterlik zabıt katibi 
l~za : Alfredo Gugliormella 
Rodos istinaf mahkemesi 

"Ege" 
Rodos "Egee,, istinaf mah• 

kemesi nezdinde Noter ~abıt 
kltibi Cav. · Off Alfredo Gug· 
lionmella'nm imzası tasdik edil
mek üzere görülmüştür. 

Rodos, 29 Temmuz 1936 
imza: Bonaventura Deli' Asta 
Babrisefit ltalyan adaları 

Hilkiimet istinaf mahkemesi 
Reisi avukat Chcv. Officier 
Bonaventura Deli' Asta nın im· 
zasıoı tasdik etmek üzere gö
rülmüştür. 

Rodos, -30 Temmuz 1936 
Tasdik memuru: . imza An· 

tonio Masolli. 
U. No. 9229 
H. No. 58 
Tarife: 12. 
Alınan harcı: 55 Liret. 
işbu varaka zirine mevzu 

mührün ltalya mahalli hükümeti 
mübürü resmisi ve imzamn da 
imza vu.'ına salahiyettar An· 
tonio Masollinin imzası olduğu 
tasdik olunur. 

1 Ağustos 1936 
T. C. Rodos konsolosu 
T. C. Rodos konsolosluğun 

resmi mühürü ve imzası. 
Bu zabıtnamenin aslına lzmir 

Hukuk işleri Müdürlüğü tara· 
f1ndan verilen meşruhat aynen 
aıağıya yazılmıştır . 

No. 157 
Münderecatına ıümulü olma

mak üzere yalnız yukarıdaki 
mühiir6n T. C. Rodos konso· 
losluğuna aidiyeti tasdik olunur. 

5-12-1936 
Hukuk işleri D. 

T. C. lımir Vilayeti Hu
kuk işleri Müdürlüğü 
resmi mührü ve Seyfettin 

imzası 

Genel Myı : 1947 
Özel sayı : 11167 
Bu terceme suretiniJI daire

miz te.,ceme doı1asında 11aklı 
25 Teırinlsaai ,35 tarih ve 
12442 tenci sayıh mtitercem 

Sahife• 

nllalaa11na uygun olduğu tas• 
dik kılıodı. 1937 senesi Mart 
a}'lnın birinci Pazartesi gilnü. 

1 Mart 1937 
T. C. lzmir ikinci noteri 

Resmi mührü ve M. 
Emin Erener imzası 

Ankara: Şubat 1937 
T. C. 

iktisat Vekileti iç Ticare• 
Umum Mlldiirlllfl 
Sayı: Genel Ş. Ş. Ôzel 

Beyanname 
Merkezi Rodos ·ıehrinde ol· 

... k üzere te,ekkül edip esas 
mukavelenamesi mahalli kanun
larına göre tanzim ve tescil 
edilmiı olan ve bugün de iş· 
lerine devam etmekte olduğu 
gösterilen faaliyet şebadetna
mesinden anlaşılan ltatyan tibi· 
iyetli ve 100.060 yüzbin liret 
sermayeli " SOCIAT A ANO
NIMA ARMAMENTI ED 
AGENZIE MARITTIME ,, So· 
çiyeta Anonima Armamenti et 
Acf'nzıe Marittime şirketi 30 
ikinciteşrin· 13ŞO tarihli kanu
ni hiikümlerine tevfikan isti
dasile müracaat edet~k lizım
gelen vesika ve kağttları ver
mek suretile bütün kanuni hü· 
kümleri yerine getirmiştir. 

Buna binaen Türkiye Cum· 
huriyetinin bugünkü ve ileride 
çıkacak kanun ve niıamlarana 
riayet etmek ve esas mulcave
lenamesinde usulü dairesin~e 
ta!'dik olunmuş ba71 hdiller ya
pıldığı veya Türkiyedeki veki-
lini değiştirmek istediği vakıt 
bu suretle tadil olunan esas 
mukavelenamesinin musaddak 
suretini ve yeniden vekaletna· 
mesini vermek ve izinli olduğu 
yerlerde işlerini tadil ettiği ve-
ya başka bir şirketle birlettiği 
2aman keyfiyeti bildirmek "~ 
bütün kaouni hü" ümleri tanı
mak ve bilcümle müessesah 
h6kümetle hususi ve itibari mü· 
esseselerde şirketi temsil et
mek, ezcümle işbu vekaletna• 
me hududu dairesinde bun1arıa 
kaffesi için Türkiye Cumhuri
yetinde ILer'i olan bilcümle 
kavaı.in ve nizamata ve ~va· 
mir ve mukarrerat ve tali-
mata uygun harekette bu
lun m ağa salahiyettar olarak 
tayin edilen lzmirde Birinci 
Kordonda 148 No. " Edvard 
Aliotti ,, vekil olmak üzere 
yukarıda isim ve unvanı yaZ1lı 
şirketin Türkiye Cumhuriyeti 
içinde gemi inşa ve techiz et· 
mek, acentahk, deniz ve kara 
nakli).-ah yapmak, levazımı 
bahriye ve kömür ticareti yap-
mak, gerek kendi namü hesa· 
bma ve gerek acenta :o11fatiyle 
ticari mümessil olarak bilümum 
ticari ve bahri temsil işleri ve 
bilumum buna mümasil i~erle 
iştigal etme~e izinli oldugunu 
ve ancak Türkiyede sigorta 
ve sigorta şirketlerini temsile 
müteallik muamelatı ifaya me
zun olmadığ.ını gösteren bu 
beyanname verildi. 

lktısat Vekili N. 
imza okunamadı 
12 Şubat 193-7 

Pullar üzerinde T. C. lktısal 
Vekileti iç ticaret umum mll
dilrltığ& reami, milhlirl ve bir 
im1a. 

Genel sayı 1976 Ôzel ıayı 
1-69 

Bu beyanname ıurelinia dai
reye g6aterilen aslana •• dot
yamızda ~ltıonulan nO.haııu 
uygun olduğu tudik kıhnch. 
1937 senesi Mart ayının ikinci 
Salı günü . 

2 Mart l937 
lzmir ikinci noteri mllla• ..... 

misi- ~e imza olnmam ..... 
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' 
Sahlleto 

eüiliın lcendt 1citb8hawuıdı r ;itte dlŞ.e;föizt"' 
İhmal eldiniz, bunlara iyi bakmadınız. ~lbMld li'. .., • -
buAdan daha kolay bir şey yokwr, ıwo bu . ~ 
~lhtiyacr temin edece~ bit . PERLOOENT en 

.tr• di\_ macunu_ verdır ... 

r-•-· • r .. --......,., - ..._,__ 

~.;f~~~~·~· ~...-. .. -,&.... ~-l 
'llU-{ "f':cAıe - -.~ "~ i,l,L.;~ ~ ....;ı~ •. 

1. • ; 

Türkiye ' 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı. en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

veni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 
- ' 1 

Iktısat Vekaleti iç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden: 

Türkiyede yangın hayat, nakliyat kaza ve sigorta işleriyle ça
lışmak üzere kanuni hükümler dairesinde tescil edilerek bugün 
faaliyet halinde bulunan Istanbul Umum Sigorta Şirketi bu ker-

T re müracaatla lzmir ve müJbakah acenteliğineşirket namına Yan-
TURAN fabrikaları mamulahdtr. Aynı zamanda uran gın, Hayat, Nakliyat ve Kaza Sigorta işleriyle meşgul olmak 
tuvalet sabunlarmı, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem- ve bu işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde müddei, 
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa- mücldeialeyh ve üçüncü şahıs sıfatlariyle · hazır bulunmak üzere 
tıılar için IEmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen.. Avni Nuri Meserretçi oğlunu tayin eylediğini bildirmiştir. 
telik Nef'i Akyazılı \'e J. C. Hemsiye müracaat ediniz. · Keyfiyet Si~or~a Şirketlerinin Teftiş ve murakabası hakkındaki 

Posta Kut. 224 :'felefon 3465 r 25 Haziran 927 tarihli kanunu1' hükümlerine muvafık görülmüş 

BIBLfif!I ilifl~ 1 olmakb ilan olunur. 

IZM iR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : iz.mirde Halkapınardaihr. 

Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 
Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hemevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupamn ayni tip 
mensucatma faiktir. 

Telefon No. 221 v~ 3067 
Telgraf adresi : Bayrak lzıuir 

1 

Eml .. ak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri No. Ne'vi Depozito 

c. 106 lzmir f evza Paşa mahallesi 
Hacı Mahmut Sokak. 
Ada 178 Parsel 69 

T. L. 
15 600 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirirdi. 

Müracaat' yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - 12 J. P&rpinyani 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardtr. 
(2299) 

Saç Eksiri 
. SaçJanıı , döki\lmesi.ne ve. k'epekleomesine ~ani olur. Komojen 

Bütün dünya POKER traş bıçaklarını kullanıyor · 1açların · köklerini kuvv~tlendirir ve besler. Komojen iaçlarm 
. Almakta hiç tereddüt etmeyiniz. Yalnız makasına gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihaıı vardır. 

dikkat edinı· z. · . , Komojen Kanıuk ıaç ekıiri marof eczanelerle ıtriyat mağazala-
fluıla buh,.ı•ır. · ! 

' ' 

' \. ' r ! , 

4 Mart t937 . 

~ ........................................ .. 

:~~ğc~Jar!. Tütüncüler!~. 
• 1 

Ôtedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Av,up.a g~b
relerimizin geldiğini saym alıc•larımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
R A H M .i K A R "'ı\ D A V U T 

Sun'i gübreler Anadolu Merkez Depo.su 
Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Pa. Cu. Ça. 1 - 13 (23) 

._~ı::::ııı:mızmı:r.:::i':mc~~~~lll!lllil1llrılim1m2111iôi:lilmı:m.-I. 
·ı L A N 

5 kilodan 30 kiloya kadar terazilerimiz gelmiştir 
Satış mahalli: Suluhan civarNtda No. 28-9 Hurdavatçı Hüs11ii 

Ôzödemişli mağazasına müracaat. 11-26 (172) 

•• 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
• •••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 ............... , 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LÜTFiDiR ................ 
K1rk iki senelik tecrübeli ida

resile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kaJanJar, 
lcendi evlerindeki rahatı bu· 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

Maliye vekaletinden: 
1 6-937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldmlacsi' 

evvelce ilan edilmiş olan nikel 25 kuruşluklarla bronz on kuruf' 

Juklarm 1 Kanunuevvel 937 tarihine kadar tedavül mevkiinde 
kalmasının takarrür etmiş oJduğu ilan olunur. 

2-4-6-8-10 584 (338) 

1\lCOTOSI:K:LE':l.1 
Meraklılannın Nazarı Dikkatine 

Tekniğin bütırn yenilikleri " TRlUMPH ., niotosik:etlerindt 
mevcuttur. 1937 modellerini görmeden başka ye~lere müracaıt 
etmeyiniz. " 

Tafsilat ve dahilde acentahk istıyeolerin aşağıdaki adrese 
müracaatleri. 

Büyüle Kardiçalı ban No. 42 Posta kutusu fJl 

S. KAL(_)MENI 
1 - 13 (h.3) 

inhisarlar Çamaltı tuzlasından: . 
Çamur ve toprak işlerinde çalışmak üzere yüz ameleye .jbtı'" 

yaç vardır. lsteklilerin hüviyet cüzdanlara ile birlikte tuzla JJJİl .. 
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

27-2-4 ' i ,552 (389) 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROy ALE NEERLANDAIS 

c KUMPANYASI 
gel' ERES vapuru 4 martta 
ter? B~rgas, Varna ve Kös· 
tak~e lunanları için yük ala-

ır. 

rn GANYMEDES vapuru 10 
t arttan 14 marta kadar Ams-
erda R hu nı~ otterdam ve Ham· 

cakrg lunanları jçin yük ala-
tır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
ta N.ORRUNA vapuru 2 mart
li lırnanımıza gelip Rotterdam 
ıa:"ll.b~rg, Skandinavya liman-

ı ıçın yük alacakbr. 
~\SA vapuru 14 martta gelip 
\' 

0 terdam, Hamburg, Gdynia 
Y~kSkandinavya limanları için . 

alacaktır. 
SERViCE MARITIME · 

ROUMAIN 
llı Sıs SUÇEA VA vapuru 21 
"1 atta doğru bekleniyor. Pire, 
~~ita ve Marsilya limanları için 

0 cu ve yük kabul edecektir. 
Yolcu ve yük kabul eder. 

k Daha Fazla tafsilat için ikinci 
b~rdonda Tahmil ve Tahliye 
s;•sı arkasmda FRA TELLi 
"l'' E.Rco vapur acentalığına 
~ lltacaat edilmesi rica olunur. 
, l\tlunlardaki ve hareket ta
tıhJerindeki değişikliklerden 
'tenta mesuliyet kabul etmez. 
~on: 4142-4221-2663 

Zayi 
Ziraat Bankası bmir Şube

shicıe vukubulan t~vdiatımı mü
e . 
Yyın mezkur şube tarafından 

Yediı:ne ita edilen 347 K. nu~ 
~arah cüzdanı zayi eylemiş ve 
~'Yaıvakiden dolayı Ziraat Ban• 
.
1 
ası lzmir Şubesine müracaat 

~ e keyfiyeti ihbar etmekliğim 
\it . er ne olbaptaki hesabahm 
t\i' b· Yet ve tasfiye edilerek yeni 
dır~ kıt'a cüzdan ita edilmiş ol .. 
llgundan zayi olunan mezkur 

~İİ~danın hükmü kalmamış ol
d Ugunu ve zikredilen cüzdan
'btı dolayı Ziraat Bankasını 
: r~ eylediğimi beyan eyle
erıın. 

$ 

N. V. 
W. F. H. Van De.r 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINlE 

G. m. b. H. 
MILOS vapuru 17 şubatta 

beklenilmektedir. Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen limanları 
için yükliyecektir. 

DELOS vapuru 18 şubatta 
beklenilmektedir. Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için yük 
kabul eder. 
HERAKLEA vapuru 3 martta 

Hamburg ve Anvers limanların· 
·dan yük getirecektir. 

ACHA IA vapuru 3 martta 
beknilmektedir • Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için rük 
kabul eder. 

••tta• American Export Lines 
Tbe Export Ste'amship Corpo

ration - Nevyork 
· EXIBITOR vapuru 19 şu

batta beklenilmektedir. Nev· 
york için yük kabul eder. 

EXPRESS vapuru 26 şubat• 
ta beklenilmektedir. Nevyork 
içın yük kabul eder. 

-----Bll'O~-.--Reederei H.Schuldt - Hamburg 
DUBURG vapuru 15 şubatta 

beklenilm~ktedir. Rotterdam, 
Ham burg ve Bremen limanları 
için yük kabul eder. 

MARITZA vapuru 25 şu· 
batta beklenilmektedir. Rot .. 
terpam, Hamburg ve Bremen 
limanları için yük kabul eder. 

..... ® •• 
S. M. R. BUCAREST 

DUROSTOR vapuru 5 mart· 
ta beklenilmektedir. Kösteuce 
Sulina ye Galatz limanları için 
yükliyecektir. Galatz aktarması 
olarak ta Belgrad, Novisad, 
Bralislava, Viyana ve Linz 
limanları için de yük kabul 
eder. 

-c:::xr~ 
O. T. R. T. Budapeste 

SZEGED vapuru şubat niha
yetinde beklenilmektedir. Bel
grad, Novisad, Budapeste, Bra
tislava, Vivana ve Linz liman
ları için yük kabul ede. 

....... ® , .. 
Den Norske Middelhavslinje 

Oslo 
SARDINIA vapuru 16 martta 

beklenilmektedir. Pire, isken• 
deriye, Hayfa, Diyep ve umum 
Norveç limanları için ybk ka
bul eder. 

lzınir Burna va - Mersinlide: 

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

Burnava Caddesinde 43 nu
ı:narada oturan ölü Mehmet 

oğlu Bülent velisi 
Faruk Soy bakır 
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N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

araççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

Ankara 

lstanhu 

erkezl 

lzmir 
- Telefon 

3778 

lzmir Muhasebei Hususiye mü
dürlüğünden : 

liasibe ve evlatları Mustafa, Sadık ve Raşidin müterakim 
11er • () gı bor~Jarmdan dolayı müzayedeye çıkarılal! Karşıyakada 
t-.~nanmacı mahallesinin Süleymaniye so.kağanda kain 4 sayılı 
)' 

1 21 gün müddetle sabhğa çıkarıldığından pey sürmek iste
;rılerin lzmir Muhaıebei Hususiye müdüriyetinde tahsilat ko-

tsyon kalemine gelmeleri. 
3-4-5-6 609 ( 347 ) 

\ 

YENi ASIR 

Olivier Ve Şü. 
LıMİTET 

Vapur Acentası 
İRİNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Lllermao Lines Ltd. 

,cz:x.uu.:;a:r.//.Z?.:.l.E/8&.>.t11UiX<i • .,. 

~l3C>N90 
, Mübadil ve gayri mübadil 
~ bonoları bilumum banka ve 
~ şirket hisse senetleri Ergani 
~ Sivas ve yüzde beş ve iki 
~ faizi~ ve. eski istikrazı.~abi~i 
~ tahvıllerı ve buna muuıasıl · POI:O vaouru 21 şuha tta 

Londra, Heli ve Anversteu ge· 
lip yük çıkaracak ve ayni za

manda Hull için yük alacaktır. 

, her nevi esham sahn alır. ~ 
Adres : Jzmir Kemeraltı ~ 
Hacı Hasan oteli N o. 60 ~ ı 

C AV 1 T ~ I EGYPTIAN vapnru mart ip

tidasında Liverpool ve Svan

seadan gelip yük çıkaracak ve 

ayni zamanda Liverpool .ve 

Glaskov için yük ·alacaktır. 

li Telefon 3903 . N ı 
, GZ&ZZ222iZT...asJ7_;>.:JiZr~~s 

LESBIAN vapuru 15 martta 

Loııdra, Hull ve Anversten ge

lip yük çıkaracaktır. 

Diş Hekimi 

The General Steam 

Navigation Ltd. 

A~~ulla~ Naci 
AD JUT ANT vapuru 25 şu

batta gelip Londra için yük 
alacaktlr. 

HORTAÇSU 
Muayenehanesini Birinci 

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

Beyler so'cağı 36 numaraya 
nakletmişt ir.Hastalarmı müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1-26 (2101] 

( HüSEYIN K A YıN m 

MobiJye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak od alan takımları ı;ipariş üzerine kabul edilir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
SIHHAT BALIKYAGI 

• • . . . 
Norveçya ba!ıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi E 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 
...................................................................... 

IZMIRDE 
(Nasırdan) şikayet ayıpbr 

Eczacı Kemal Aktaşın 
( N asırol I<emal ) diye bir 

Nasır _ ilacı vardır 
( Hilal Eczanesi ) vardır 

30 lrnruştur 
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Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algıohğına, 

nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adele, 
ağrılariJe romatiz
maya karşı bilhas
sa müessirdir. 

1 

GRiPiN 
• 
ı 

tecrübe ediniz 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 1/2 kuruştur. 
TO W H *'EM • rF9 

S. Ferid Eczacı başı 

Kolonya v Es s arı 
Bütün Türkiyenin seve seve kullandığı 

hakiki birer şaheserlerdir. 

BAYRAM HEDaYESi iÇiN 
Herkesin tanıdığı san'at eserlerine 

Çok zarif şişelerde · 
Beş Çlç.ek , Revoor Ferid, Kt'ep 

Jorjet, Ley!ak, Nergis 
isimli şaheserler ilave etmiştir. 

Bu misilsiz kokulan alırken e'Czacıbaşı isim 
ve etiketine dikkat ediniz. Taklitleri 

bir şeye yaramaz • 
Umumi Depo: 

S. Ferid Şifa eczanesi 

latif sabit 

Herkesin üzerinde ittifak 
ettiği bir 

Günde iki 
defa kullan
makşartiyle 

1 

yo 

hakikat 

Dişlerinizi tertemiz 

bembeyaz ve sapsağ

lam yapar. Ona yirminci 
asır kimyasının ha· 

· rikalarından biridir, 
denilebilir. Kokusu 
güzel, lezzeti hoş, 
mikroplara karşı ~ te
siri yüzde yüzdür. 

Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitJe sigorta ettirmiş sayılırlar 

· lzmir iskan Müdürlüğünden: 
936 yıhnda gelmiş olan göçmenler için bin adet arabanın 

pazarlıkla sahn alınacağı ve 11-3-937 perşembe günü saat 15 te 
Ankarada Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinde ihalesi yapı
lacağı vekaleti :nüşarileyhadan bildirilmiş ve bu husustaki şart
name de gönderilmiştir. 

Talip olacakların şeraiti öğrenmek üzere iskan müdürlüğiine 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. · 3-4-5 606 (346) 
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Eden lngjliz · Ha. siyasetini anlattı 

Sulh tehlikeye düşecek olursa 
., Ingiltere nasıl bir _vaziyet takip edecektir? 

Eden diyor ki: Milletler cemiyeti mezara konulacak vaziyette değildir. Fransız - Türk ihtilafın!n muvaf
fakıyetle halledilmiş olması bunun delilidir,, lngiltere tahriksiz bir taarruz halinde Fransa - Belçika ve hatt~ 

Almanyaya yardım edecektir. Çekoslovakyaya yardım meselesi ehemmiyetle görüşülmüştür. 
Londra, 3 (Ö.R) - Harici 

siyaset hakkmdaki müzakere• 
ler dün öğleden sonra Avam 
kamarasında başlamıştır. Ilk 
önce Travayist muhalefet partisi 
lideri B. Attlee beyanatta bu
lunarak hariciye nezaretinin si
yasetini tenkit etmiş ve bu ne
zaret tahsisatının indirilmesini 
istemiştir. Bunun üzerine ha
riciye nazırı B. Eden kalkarak 
söz almıştır. Müzakere salonu 
baştan başa dolu idi. Tribün
lerde duracak yer yokt~ ve 
bütün meb'uslar yerlerinde 
idiler. Nazır harici siyaseti 
uzun uzadıya izah etmek iste
mediğini ve ancak son haftalar 
zarfında muhalefot tarafından 
" gizli diplomasi ,, faaliyetinin 
arttığı iddiasiyle yapılan sitem
lere cevap vermekle iktifa ede· 
ceğini biJdirmiş ve demiştir ki: 

- Ben bilakis lüzumundan 
fazla açık diplomasi takip edi
lip edilmediğini soruşturdum. 

Bunu müteakip nazır hemen 
lspanyol meselesine geçmiş ve 
geçen sene Ağustosta Fransa 
başvekili B. Blum tarafından 
yapılan beyanatı hahr)atmıştır. 

Bu beyanatta Avrupa bir harp 
arfesinde gibi gösteriliyor ve 
karışmazlık siyasetinin akim 
kalmasından korkuluyordu. 

Halbuki Ağustos ayından, 
yani B. Blum 'un bu beyana
tından beri harp tehlikesi 
uzaklaşmıştır ve Londra karış
ma:ılık komitesinin yapmağ'a 

muvaffak olduğu yeni anlaşma 
onu yine bir kat daha azaltmıştır. 
lngilterenin bundan daha açık ve 
daha faal bir siyaset takip 
etmesine imkan yoktu. 'Fransa 
ne zamanki ispanya hakkında 

bize müracaat etmişse, bu ka
rışmazlık siyaseti lehinde ol
muştur. Bu siyaset artık bir 
realite olmuştur ve gelecek 
haftadan itibaren kontrolün de 
bir emrivaki olacağını sanıyo
ruz. 

Bundan sonra karışmazlık 
komitesine yeni bir vazife te-

rettüp edecektir. Bu da şim
diki halde ispanya dahili har
bında ~arpışmakta olan ecnebi 
gönüllülerin geri alınmasını te
min etmektir. Eğer bu iş te 
eyi bir neticeye bağlanabilirse 
ispanya dahili harbtnın hal ve 
tesviyesi daha ziyade kolayla
şacaktır. 

BiR ADIM DAHA 
Eğer bu netice eJde edilebi

lirse harbin son sureti tesviye· 
sine doğru diğer bir adım 

daha atılmış olacaktır. Bir kaç 
ay ·süren endişelerden sonra 
ispanya ihtilafında aldığımız 
vaziyet neticeler vermeğe baş
lamıştır. Ve bu yolda sebat 
etmek fikrindeyiz. 

MiLLETLER CEMiYETi 
Müteakiben Bay Eden Mil-

letler cemiyeti meselesine ge
çerek demiştir ki: 

- Milletler cemiyetinin Ha
beş ihtilafında uğradığı mu
vaffakıyetsizliğe ve ötedenb~ri 
maruz kalageldiği bir çok müş
külata rağmen "mezara konu
lacak., vaziyette olmaktan çok 
uzaktır. 

FRANSIZ - TÜRK iHTiLAFI 
Daha geçenlerde " Fransız, 

.Türk ihtilafı ., ile muvaffakı· 
yetJe meşgul olmuştur. Müza
kereler uzun sürmüş ve çetin 
olmuştur. Fakat müşkülat ber
taraf edilmiştir. 

Eden Milletler Cemiyetinin 
bugüne kadar halJettiği büyük 
ehemmiyeti haiz oniki ihtilafı 
saydıktan sonra yeni bir •• Lo
karno ., anlaşmasl hususunda 
terakkiyi gösterir cesaret verici 
birşey söyliyemiyeceğinden do
layı derin teessürlerini beyan 
etmiş ve demiştir ki: 

LOKARNO PAKTI 
11 

- Birçok amiller lspanyol 
ihtilafı da dahil olmak üzere 
bu husustaki müzakerelere maN 
ni olmuştur. Fakat bana öyle 
geliyor ki, şimdi ihtilaf geniş· 

·f1 ~ 

1 
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Jngilterellin harict siyasetmi anlatan Eden 
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Jarmm .. tahriksiz,, vukubulacak Jinde böyle bir askeri hareket 
herhangi bir taarruza karşı yalnız pakb değil, 1924Cenevre 
.. Fransa ve Belçikayı,, müda- protokolunu da ~tecavüz eder. 
faaCla bulunabileceği hakkında Avrupada umumi taahhütler 
evvelce yaptığı beyanatı tek- siyaseti belki de herkt:sin he-
rarlamış ve yeni bir muahede defi olmak lazımdır. Ancak 
akdedebildiği 

1 
takdirde şu in-

otomatik bir hale getirmek 
istiyorlar. Eğer ·biz şimdi ferdi 
noktai nazar1mızı başkalarına 
kabul ettirmeğe teşebbüs eder
sek nekahet devresinde bulu-
nan milletler cemiyetini tamir 
kabul etmez bir şekilde par-
çalamak tehlikesine maruz 
bırakmz. Bir hastaya tehlıkeli 
iki ameliyattan birisini tercih 
etmesini teklif etmek zamanı 
değildir. Hastaya kuvvetlen
mek için zaman vermek mü· 
reccahtır. 

Eden silahsızlanma hakkın-

da da şunları söylemiştir: 

- Eğe' mebuslar silahlan
ma programımızm hariçteki 
tesirlerini tetkik ederlerse gö
rürler ki bu program hemen 
bütün dünyada müsait bir su-
rette karşılanmıştır. Bunun se
bebi ise gayet basittir. "lngil-
terenin Milletler cemiyeti paktı 
taahhütlerine mugayir hiçbir 
harbe girmiyeceğini hariçte 
anlamıyan hiç kimse yoktur. 
Bu silahlanma zaruretine he
pimiz teessüf edelim. Bizim 
kanaatimiz ve bu kamarada 
bul~oan ve dünya sulhunu 
taahhüt edeceğini ümit eden 
herkesin de kanaati şudur ki 

/lıt/t'r son Alman manevtalatıtıt idate eden Fieldmaışal Ezapp 
Von Bifkeııstettcn ile gö11işfhıor 

Ooeting Mussolitzidcn aytı/ııkerı 

mek, milletler cemiyeti paktm- sulh kuvvetlerine yardım etmek 
)emeğe daha az müsait gözük
tüğünden arbk terakki imkan
lnrı hasıl olmuştur. Alakadar 
hükücr.etleri masa etrafına top· 
lıyarak bu hususta bir netice 
almak ümidimizi kesmiş de
ğiliz. 

MÜSTEMLEKELER iŞi 
Müstemlekeler meselesine 

temas eden hariciye nazır1, 
Avam Kamarasında Granbor
neun 'un geçenlerdeki beyana
tına ilave edecek bir sözü ol
madığım, ayni hükümetin Bü
yük Britaoya idaresi veyi' 
mandası altında bulunan hiçbir 
toprağın herhangi suretle olur
sa olsun başkasına devrini asla 
derpiş etmemiş veya etmemek• 
te olduğunu ehemmiyetle kay
detmiştir. 

TAHRiKSiZ BiR TAARRUZ 
Eden müteakiben harici si· 

yaseti ele alarak lngiliz silih-

giliz yardımmm Almanyay~ da 
yapılacağını ilave etmiş ve de· 
miştir ki: 

CENEVRE PAKTI 
" Eğer hükümet milletler ce

miyeti pak tından kendisi için 
doğan umumi taahhütler husu
sunda bu kadar kat'i konuş-
mıyorsa mezkur taahhütleri ta
nımamak istediği için değil, 

fakat logiltereye terettüp ede
cek askeri hareketlerin Lokar-
no taahhütlerinden daha az şü
mullü ve daha az sarih olduğu 
içindir. 

iKi NOKT Al NAZAR 
Vakıa askeri hareket husu

sunda Milletler cemiyeti pakb
nın da Lokarno paktı gibi sa• 
rih olması icap edeceği iddia 
olunabilir. Fakat bugünkü mil
letler cemiyeti pakb için bu 
mevzuubahs olamaz. Milletler 
cemiyeti pakbnın şimdiki ha-

dan ileri gitmek ve böyle bir ıçın Büyük Britanya azami 
işi başarabileceğinden emin kuvveti ihraz etmelidir. 
olmaksızın hiçbir hükümetin Eden bugü~k~. silahlanma 

girmemesi ica d b' l programının bukumet tarafın-p e en ır yo u d 1 b'J k - · · · l an yapı a ı ece azamı yar-
ıltızam ey emek olur. Her ne dım olduğunu kat'i bir lisanla 
?)ursa olsun böyle bir siyaseti söyliyerek beyanatını bitirmiştir. 
ıstemek ve buna elzem olan Kamara hariciye nazmnın 
silahları verm~mek tasavvur bu beyanatını tasvip ederek 
olunabilecek en büyük mantık- hariciye nezareti tahsisatının 
sızhktır. Biz umumi askerlik eksiltilmesi hakkında muhale· 
taahhütlerine müzaheret ede- fet tarafından yapılan teklifi 
ınemekle beraber yine millet- reddetmiştir. 
ler cemiyeti paktına bağlı bu- MUHALiFLERiN TEKLiFi 
l B. J h . . Londra, 3 (A.A) - Avam 
unuyoruz. maena ey sıyaseti- k d h · .. · t .. . . . . . amarasın a arıcı sıyase uze• 
mızı bu pakta ıstmat ettirmekte rinde müzakereleri açan işçi 
devam edeceğiz. Milletler ce- b G nf ld -. . . me us reeo e umumı va-
mıyetı~ın tansiki isteniy~rsa ziyetin çok karışık olduğundan, 
t~ma~ıyle açık olarak. s?ylıye• Almanyanın mütecaviz hattı 
yım kı bu hususta fıkırlerde hareketinden bahsetmiş, hükü-
ihtilaf vardır. Bazıları milletler metin tatmin edici hiçbir şey 
cemiyeti pakbndan her türlü yapmadığını "söylemiş ve hari-
tedbirlerin kaldırılmasından ciye nezareti tahsisatının azal· 
memnun olacaklardır. Diğer tılması hakkında bir takrir 
bazıları ise askeri tedbirleri vermiıtir. 

LORDLAR KAMARASINDA 
Londra, 3 (A.A) - Lordfar 

kamarası da dün avam kanı•• 
rası gibi harici siyaset müza• 
kereleriyle meşgul oimuştu~· 
Lord Lothian lngiliz harici sı· 

yasetioin değiştirilmesi busu· 
sunda geçen hafta müzakere· 
sine başlanan Lord ArnoJdsuıı 
takririni ele alarak böyle bit 
değişikliğin zaruri olduğuPıl 
ehemmiyetle kaydederek de· 
miştir ki: 

" Böyle bir değişiklik lngiJi:t 
siyaseUni hakikate daha uyguıı 
kılmak için lazımdır. lngiltere: 
nin vazifesi yalnız harba mal11 

o1mak değil, fakat bir harP, 
patladığı takdirde onu me'IZ11 

kılmaktır. Hatip Almanyayı ıa· 
yıf düşürmek temayüllerini teıı• 
kid ederek Sovyet silahlanıııa" 
sının Almanyanmkinden üç de· 
fa fazla olduğunu ehemmiyetle 
kaydetmiş ve lngiJtere ile Ame" 
rikanın her hangi bir harp tak" 
dirinde bunun bir dünya harbi 
olmaması için aralarında b~t 
anlaşma yapmaları icap ettiğ1 .. 

ni söylemiştir. işçi partisinde~ 
Lord Ponsonby Milletler cenı1: 
yeti paktımn 16 ncı maddesı 
kaldırılırsa Almanya ile Ame· 
rikanın Milletler cemiyetine gi• 
rel>ileceklerini beyan etmiştir· 

ÇEKOSLOVAKYA YA 
YARDIM 

Londra, 3 (A.A) - A"artJ 
kamarasmda Liberal meb'l1: 
Mander Nasyonal Sosyalis 
aleyhtarı Almanların bir tedhİŞ 
devri yaşıyan De&nzigte hapse .. 
dildiklerini ve bazı ahvalde de 
işkenceye tabi tutulduklarıııı 
söyledikten sonra Çekoslo-vak• 
yanın bir tecavüze uğramcı51 

ihtimali karşısında logiJiz bii" 
künıetin!n nasıl bir siyaset ta• 
kip edeceğini ı>ormuş ve de" 
miştir ki: 

- ·Çekoslovakyanm mukad" 
deratı bu o>uale verilece1' 
cevaba tabidir. Eğer bi:t 
bir tecavüz takdirinde Çe" -... 
koslovakyaya yardım edeceg1

,, 

mizi söylersek sulh ı<cıt 1 

olarak temin edilmiş olacaktıt• 
Eğer dünyada yardım etıneo>iı 
icap eden bir memleket vars' 
o da bugün mevcut tektük de: 

b
.,, 

mokrat memleketlerden 1 

olan Çekoslovakyadı;. . 
Hatip hakemliği kabul etıo1• 

yen her memleketin sulh diiŞ; 
manı olduğunu beyan edere 
sözlerini bitirmiştir. t" 

Muhalif işçi partisinden Ar 
1 

hur Henderson bir Şark \le~, 
Garp paktı değil, AlmaoyaA'" 
dahil olmak üzere bütün t 

·ıı l · · .. sa'' rupa mı et erının aynı mu rİ 

dairesinde iştirak edecek~aı· 
bir Avrupa paktı elzem ol ıı• 
ğunu söylemiş ve eğer Alnı• 0 
ya . böyle bir pakta girersebit 
zaman iktısadi ve siya~i d''" 
genişlemek hakkın~ak~ . ıd ~"' 
ları müzakere edılebıbr. 
miıtir~ 


