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Uçak istasyonları hazırlanacak[ 
, lstanbul, 10 (Hususi)- Biri Edirnede r 
l d'~ . D" ld ıgerı ortyo a olmak üzere iki büyük 

!levanı nıUddetırürkiye içinlHariç için ~ 
_ senelik · • . . . . . ıJoo ~oo-ı 
_Altı avlık . . . . . . 700 -1300 

1 .:;;-- TELEFON : 2&97 

tayyare istasyonunun tesisi kararlaş
mışhr. Bu istasyonlarda Avrupadan 
Asya ve Afrikaya geçecek tayyarelerin 
gümrük muameleleri ikmal olunacaktır. 

~ FlaU " 5 ., kuruştur. Cwn1ı!tr1yeıın Ve c..,'wnhııri1Jet Eserinin Bekçisi, Saba1ılar'!.._Çtkar Siyasi <Ja~etedfr Yeni Asır matbaasında 
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Fransa, Cenevrede-Türkiyeye verilen sözden 
ayrılmıyacağını Suriye heyetine tebliğ edecektir 

..... .-...... ec1aıısmm ...... m::1 ....................... __. ..... .-............ ~~--llll'!------~--· 

Suriye heyetiyle Fransa arasında vahim bir ihtilaf başgösterdiği haber veriliyor. Jurnal bazı ifşaatta bulunuyor 
-

Dört hariciye nazırı Ati na toplantısında hazır bulunacak 

Balkan antan ı konseyi toplan~ısından sonra Elen kralı 
hariciye nazırlarına bir resmi kabul tertip: edecektir 

Jstanbul, 10 (Telefonla) - Paris- )eri (esasları) tesbit edilmezden evvel siyle Fransa ve Suriye arasında va-

b
.ld" ·ı· go··ıo"'nu"ne alınmak u""zere Viennot'ya hlm bir lhtlUH başgösterdlğlnl yaz. ten ı ırı ıyor: maktadır. Bu gazete diyor ki: HUkU-

Hariciye müsteşarı Viennot Parise telkinlerde bulunmuşlardır. Bu fikir met Suriye delegasyonlyle yapllan 

gelmı·ş olan Suriye başvekili ile da· taatileri samimi bir hava içinde ce- mUzakerelerln az ehemmiyetli nokta-lara münhasır kaldığını iddia etmeğe 
biliye nazırını kabul etmiştir. Suriye reyan etmiştir. kalkışmasın. Zira şu takdirde Suriye . 
delegeleri Fransız nazırıyle memle- Roma 10 ( ö.R ) - Parlste ~k~n ree~:t:.~lerl işin esasını tasrih edecek-

-J"-."llli"I kellerini alakadar eden meseleler "Journal,t, gazfet~sl dHUn 
1
8

u
1 

rlyNe e e- Roma to (ö.R) - Tokyodan blldirll-
.. .. .. l k gasyonu ara ın· ~an ar c ye ezare- dlğlne göre Saltanat mecllsl Montrö 

miti~~! hakkında goruşnıuş er ve e sperler tine yapılan ziyarete ehemmiyet ver- boğazlar mukaveleslne mülhak bir 

"°'~"' ~~'zri~~~~~~~~~.:~~~~~~~~J}Jiiz~~~'I 

ararlar 
Aıuciı oi.;;=zsa faide 
Yerine zarar verir 
d Mernleket mahsullerinin stan· 

ardize edilmesi keyfiyeti 
uıun yıllardanberi tetkik mev
luu olrnaktadır. 

imparatorluk devrinin bakım-
•ız pr . t iJ ' ograrnaız idaresi cemıye 
.e beraber mah5ullerimiz üze
rınd d 
ta e e tahribat yapmaktan 
ıak kalrnamışbr 
~ünyanın en . kuvvetli, en 

VerırnJi toprakları üzerinde ya-
§adığıını" b ld . . d' v. • c. a e yetıştır ıgımız 

lnahsulJe b' k . .. 
t r, ır aç taoesı mus· 
esna 1 hi k ' cı ız ve karışıktır. Bu 

t r aç tane istisnayı da tabia· 
ın fe k l ı v a ilde scmahatine borç-
Uyuz. 
Ye· · ıi . nı zırai kalkınma planı, ma· 
nın bu k . 'h il . . d ısma aıt ı ma erını 

t:d~asfiyeyi istihdaf eylemek· 
ır. 

N etekim P k üzerinde 
ll:ıüsbet m ~'?u • 1 • • eld esaınm verım ermı 

'Jore etrneğe başlamış bulunu· 
uz. 
Naz·ıı· ııta . 1 1 Pamuk istasyonu va· 

lardsıyle tevzi olunan tohum· 
hüy~~ e~de edilen mahsulün 
ll:ıış b bır fiyat farkı ile satıl· 
Stıl.. ulunınası ve yetişen mah· 

llla~tı nefaseti yeni sene çalış· 
teşk~~ı için büyük bir kuvvet 
toh 1 edecektir. Bin bir çeşit 
ler·Unıdan elde edilen mahsul· 

ın st .. nd d. d"l . lb iınk~ " ar ıze e ı mesı e ette 
ın,. a?sızdır. Fakat başlıyan bu 

~snı 
Pıını l sona yaklaşınca tabii 
edil u t .rnahsulünün standarize 
Ba lnıesı keyfiyeti işden bile 

Yı rnıya k bin , ca tır. Kurulacak kom· 
a.ar va t . J b v da sı asıy e arpa, ug· 

b/ VesairP. gibi mahsuller de 
iJerJ~esut neticeye doğru hızla 
S 

1Yccekferdir. 
tand d. illi ~r ızasyon meselesi umu· 

nınışekılde zirai kalkınma pla
Ve : hrnuvaffakıyetle tatbikine 
din ° urnların ıslah ve tevhi-

e bağlı bir işdir. 
~ - Sonu 2 nri say/ada -

•Us.kı C>cakoğ·ı-u. 

Troçki, bek enen nutkunu söyledi Üzüm kongresi hazırlıkları 
• • , ş # · ı oy 

ziyaretinde tevkif edildiğini bildiriyor 
Gazetecileri kabul eden T roçki beyanatında diyor 
ki: Stalin rejimi pek yakında Rusyada iflas edecek 
ve Rusya halkı hakiki demokrasiye kavuşacaktır. 

Sovret sajfı lıarp gemileıinden bili Oeneıal 1iıkaçe.vsky 
Meksiko, 10 (Ö.R)- Troçki iddiaya göre Sovyet istas· Rusya halkı hakiki demokra· 

radyoda beklenen nulk"unu s~~: yonları gü~ü~t~ çıkardıkların- siye kavuşacakbr.11 
}emiştir. Nutkun soylendıgı dan nu~uk ışıtıl~memiştir. . lstanbul, 10 (Hususi) - Ha-

da Troçkinin yanında .6000 Meksıko 10 (Ö.R) - Troçkı her gazetesi Roma radyosuna 
\:·r~ kadar toplanmıştı. Bunl~r!n gazetecileri kabul ederek be· atfen General Voroşilofun 
ekş:erisi gazeteci ve Troçkının yanatta bulunmuş; ezcümle de· Balhktaki Kızıl filoyu ziyare• 

k d 
n taoıdıkları idi. Bir miştit ki: tinde tevkif edildiğiııi bildiri· 

ya ın a . . b t H St r .. . k k l . d d hadise çıkmaması ıçın za ı aca - a m re11mı pe ya ın- yor. ngili:r. gazetelerın e e 
'b t alınmıştı. da Rusyada iflas edecek ve - Sonu iiçü11cü sahifede -

tertı a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ......................... Röyter Ajansı bildiriyor 

Çelık jabrikalanmızm inşasını_ 
taalılıüt edm grubun teknık şe/ı 

s. Kaılilıaky 

T··r gramı, 

y ıştı 
Merinos ve sun'i İptk abr·ka arı da 

bu yıl faaliyete geçecekt·r 
Londra 10 (Ö.R) - Reuter 1 çen fobriknlardan biri 33 bin 

ajansı Türkiyenin endüstrileşme iğne ile 1082 tezgahı ihtiva 
hareketinin muvaffaluyetlerini etmekte ve senede 25 bin bal-
kaydcdcn bir telgrafında ilk ya pamuk kullanmaktadır. Di-
beş yıllık endüstri planının mu· ğer birinde 15000 iğne ve 250 
vaffakıyetle tatbiki üzerine destegah mevcut olup bilhassa 
şimdi ikinci beş yıllık endüstri perkaJ, saten ve zafir imal 
ph\nının hazırlandığını knyde- etmektedir. Üçüncü dokuma 
diyor. fabrikası bu sene açılacak, se-

Endüstri programı bilhassa nede 20000 balya pa~uk kul-
dokuma sanayii sahasında çok lanacaktır. Keza merınos ve 
büyük terakkiler temin etmiş• safi ipek fabrikaları da busene 
tir. Şimdiye kadar faaliyete ge· faaliyete başlayacaktır. 

r·· ccar 6 r iki nok a ··ze
rinde ihtilafa düştüler 

Karaböcelerin ayrılması ve üzümlerin 
yıkanması, mesele oldu 

f-en11i usullete göıe hazırlanan bağlar 

Martın onundaAokarada top- lantı yapmış ve fakat bir ne· 
)anacak olan üzüm kongresi ticeye varamadan dağılmışb. 
için ticaret odasında hazırlık· itilaf elde edilemiyen mesele· 
lara devam edilmektedir. lerin en mühimmi karaböce· 

Bundan evvel yapılan bir lerin ayıklanması işidir. 
toplantıda teşkil edilen komis- ihracatçılar karaböceletin 
yon standardi~e ~şi.ni~ .teknik sergi mahallinde ayıklanmasını 
esaslarını tespıt ıçın ıkı top· - Sonu 4 üncü sahifede -
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Hav/ada yapıları nümavişladetı bui 
- SONU ÜÇÜNCÜ SAYFADA -

---



;oalllfa a 

Kararlar .. -. 
Ameli 'olmazsa faide 

• • yenne zarar verır 
- B~tara/t l llu:t ıalıl/ede -
Bundan dolayıdır ki, lktısat 

Vekilcti bu mena tlzerinde 
işe üzümden başlamak istemiş
tir. Çiialdı izim buriilı de 
filen küçük farklarla standar· 
dİ%e edilmiş gibidir. Küçük 
farklarla diyoruz. 

Çiinki muhtelif firmalar ken
dilerine göre tipler yapmakta
dırlar. Hepsi yediden onikiye 
kadar numara taşımasına rağ
men bir firmanın yedi numarası 
ile diğer başka bir firmanın 
yedi numarası arasında lehte 
ve aleyhte kUçük farklar göze 
çarpmaktan hali kalamamak· 
tadır. 

iktisat vekaleti şimdi bu 
farklan ortadan kaldırmak, ih
racatımızda numaralara karşı 
itimat hissini uyandırmak isti
yor. Bu isteği de çok yerin· 
dedir. 

Gelecek ay içinde topla
nacak o;an üzüm kongresi 
bilhassa standardizasyon mes• 
elesini hal ile meşgul olacak
tır. 

Bu mesele üzerinde alika
darlarm neler düıündüklerini 
bir anketle ifadeye vasıta ol· 
muşluk. ŞOphesiz kongrede 
ıöz sahibi olacaklar bu dtışün
celeri gözönilnde bulundura
caklardır. Netek.iaı ticaret oda
stnda yapılan ve yapılacak olan 
toplantı?arda icabeden tetkik
lere ehemmiyet verilmekte• 
dir. 

Standardizasyonun faydalan 
üzerinde ittifak vardır. Mlloa
kaşa götürmiyen hakikatlere 
göz kapanacak değildir. Zihin· 
fere hakim olan endiıe, tatbik 
usullerinin ameli olması, mev· 
cut vasıta ve ihtiyaçlara uygun 
düşmesinin temini noktasıdır. 
Nazari ıah4da çok faydalı gö
rülen kararların tatbikatta ma· 
kiis neticeler verdiği çok defa 
rastlanan vikıalardandır. 

Yalnız üzüm için değil, yann 
bütün memleket mahsulleri için 
zaruri olan standardizasyon 
meselesinin tatbikabna bat· 
Jarken bliyük bir teenni gös-
termek, çalışma tarzlarına uy· 
gun kararlar almak mecburi· 
yetindeyiz: Alınması mı. . .!sa~
ver kararlann tamamı elimizde 
mevcut bulunmadığı için bun
ları mütalaa edemiyoruz. Yal· 
nız sızan haberlere göre ihraç 
edilen malJarın gümrükte kon
trol edileceği ve bunun için de 
bir kadro vücuda getirileceği 
söyleniyor. 

Eğer bu doğru ise böyle bir 
kontrolün tam ve kamil bir 
şekilde yapılabileceğine kani 
değiliz. Çünkü gümrilkte bil-
hass~. ih~aç mevsiminde gece 
ve gunduz devam edeo bir 
çalışma vardır. Bütün kutulan 
açmağa, muayeneye imkan yok-
tur. Üzümleri gündüz bakmakla, 
gece elektrik ıt.iyası altında 
muayene eylemek arasında 
büyük farkJar vardır. Bu iti· 
barla böyle bir kontrol hem 
müsbet netice vermez, hem de 
ba.zı zorlukların kaynağı olur. 

Te bit edilen tipleri beynel· 
milel borsalara tescil ettirmek, 
zuhur edecek farkJan hükme 
bırakmak, fark zuhurunun t~ 
kerrüründe ihracatçı taciri ceza· 
Jandırmak daha ameli bir kont• 
rol yoludur. 

Bunu bir misal olarak ele al· 
dık. Bu ve buna benzer daha 
bazı hükümler talimatnamede 
yer alabilir. Binaenaleyh çok 
hasıas bir mevzu ve i~ Ozerin
de bulunduğumuza bir dakika 
gö:ı önünden uzak tutmamak 
ve hazırlanacak talimatnamenin 
memleketimizin çahşma tarz
larına uygunluğuna azami ehem
miyet vermek mevkiindeyiz. 
~ k.kı C>cak.o~u. 

•• •• •• 
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• • 

Pala ut 
Standardizasyo-.. 

• • nu ıçın 

Palamut standardizasyonu 
etrafında tetkikat yapmakta 
olan Iktısat vekaleti ihracat 
başmürakıbı Hakkı Ne:dhinin 
riyasetinde dün ticaret odasın· 
da bir toplantı yapılmıştır. Bu 
toplantıda palamutçular pala
mudun ihraç imkAnlanm tetkik 
etmişler ve yapılması lazımge• 
len hususlar etrafında konuş· 
muşlardır. 

Palamutçular bugün tekrar 
ticaret odasında toplanacaklar 
ve l:etkikatta bulunacaklardır, 

.Müzeler 
DlrektörUnUn mesaisi 

Takdir edildl 
Bundan enel yazdığımız gi

bi mtııeler direktörü Selihittin 
Kantarın bu ıene Söke mıo
takast harabelerinden (Balat) 
mnze divleri ile lzmir müzele
rine yapdığı büyük nakliyat
daki mesaisi bakanhkca takdir 
edilmiştir. 

SelAhittin Kantar ontik 
eserleri toplama işine bütün 
sevgisini vermiştir. Onun yo· 
rolmak bilmeyen mesaısmın 
takdir edilmiş olması çok ye
rindedir. 

Limana gelen 
Vapurlar 

Alakadarların hazırladıkları 
bir rapora göre 937 kAnunsa• 
ni ayında limanımıza 61 Türk 
motöril, 42 Türk yelkenlisi ile 
29 Türk vapuru, 4 Alman, 3 
Amerikan, bir Bulgar, beı 
Felemenk, 2 Fransız, 7 lngiliz 
4 laveç, 9 ltaJyan, 3 Norveç 
bir Rumen, 3 Sovyet, bir Yu· 
goslav ve 10 Yunan vapuru 
gelip gitmiştir. 

.. ·-·····-· 
Halkevleri 

Kuruıu,unun altıncı yıh 
kullulanacak 

Şubabn on dokuzuncu Cuma 
günil Halkevlerinin altıncı yıl· 
dönümü ve yeni açılacak Halk· 
evlerinin açılış ve kuruş!arıoın 
kutlanması münasebetiyle her 
yerde geniş ölçüde bir tören 
yapılacakhr. Burada yapılacak 
törenin cazip bir şekilde olması 
için Halkevinde toplanan bir 
heyet bu iş üzerinde görüşme· 
lerde bulunmuş ve bazı karar• 
lar vermiştir. 

Halkevi Sosyal yardım ko
miteai dün akşam toplanarak 
yardım iıterine ait bazı görüş
meler yapmışlardır. 

Halkevinde verilecek tarihi 
konferanslar için projeksiyon 
makinesi tecrübeleri yapılmağa 
başlanmışbr. 

Yangın 

Tire'nin Jhsaniye mahallesin .. 
de Ihsan oğlu Himmetin evin
de söndürülmemiş sigaranın 
yere ablmasından yangın çık
mıştır. Sirayetine meydan ve· 
rilmedeo ıöndürülmütlür. 

Hayvan hlrsızları 
Ôdemiı kazası Beydağı na· 

hiyesinin Tosunlar köyünde 
Süleyman oğlu Etem Ali ve 
Abbas oğlu Hamza Taşkıran 
Ismailin evinden iki koyun 
çaldıkJkrıı:~dan yakalanmıslardır 

YENi ASIR 

Kongre hazırlanırken 
Üzüm standardizasyonu hangi cephe
le den ele lın lıdı Bun n ay 
~tandardize edilecek mallarımızın daha kolaylıkla 

dış piyasalarda beğenileceği ümit edi iyor 
Şehrimizdeki alakadar dai

relerden biri üzüm kongresine 
arzedilmek üıcre aşağıdaki 
raporu hazırlamışhr: 

ru üzümlerden mamul ispesya
liteler için mümkündür. 

Ticari sebepler: Standardi
zasyon en ziyade çok istihsal 
ve istihlak edilen buğday, pa
muk, kahve gibi büyük mad
deler için elzemdir. 

Kuru üzümde ise böyle bir 
vaziyet yoktur. 

Zaten her zaman ecnebi pi
- Sonll 7 inci sahifede -

uŞubaf ı a~ 

Zabıta haberleri: 
Ne lüzumu var 

Ödemiş kazası kaymakçı 
köyünden lbrahim o~lu Abınet 
ve Halil oğlu MustaEa lüıuaı· 
suz silah athklaranclan yaka· 
!anmışlardır. 

Hıra•z bekçi 
Menemen kazasının Kasıaı· 

paşa mahallesi bekçisi Süley
man oğlu Yaşar istasyon cad-
desinde 56 sayılı bakkal dllk
kamndan hırsızlık yaparkeo 
suç üslü yakalanmıştır. 

Se,.glden Çalmak 
Kıırşıyaka Kemalpaşa cad· 

desinde Hüseyin oğlu Kasap 
Ali; Hüseyin oğlu Hasan Tah
ıinin sergisinden hırsızlık ya· 
pacağı sırada yakalanmıştır. 

s bepsiz mi? 
Çorakkapı TiHcilik caddesin· 

de Durmuş oğlu Akif Hüseynin 
kahvesine giderek orada Fethi 
oğlu Abdülkadire sövdüğündeo 
yakalanmıştır. 

Çocuklar arasında 
Çorakkapı kemer caddesin· 

de erkek lisesi talebesinden 
Faik ve kardeşi Nuri, Nuri 
oğlu Mehmedin taşla ba~ından 
yaraladıklarından yakalanmış· 
)ardır. 

Son zamaol.:rda mallarımızı 

sürmek için harici piyasalarda 
tesadüf ettiğimiz müşkilahn 
çoğu bu sahada henüz kat'i 
tedbirler almamaklıs:?ımızdan 
neş'et etmektedir. Binaenaleyh 
kuru üzüm işinde dahi zirai 
ve ticari imkanlar dahilinde 
azami standardizasiyon temi· 
nine çalışmak menfaatimiz ik
tizasındandır. Asıl mesele bu 
imkAnlan layikiyle arayıp bul· 
maktır. Standar dizasiyon dedi
ğimiz bu tasnif ilk nazarda ih· 
racatçıların yapabilecekleri bir 
iş o1arak görülmekte ise de 
ticaretin buna muvaffak olması 
için ziraatın ona göre islah 
ve tensik edilerek mahsulleri· 
mizin standardize edilmeğe el· 
verişli bir halde tacirlerin eli
ne geçmesi şarttır. Kuru üzüm 
standardizasiyonunda ne dere· 
ceye kadar ileri gidilebilir. 
ihracat ticaretine ne gibi va
zifeler tevdi ve bu vazifelerin 
ifasını temin için ne türlü ta· 
kayyüdat ve murakabeler va
zolunabilir. Bunrarı tayin etme• 
den evvel bağcılarımızın şim· 
diki vaziyetine bir g6ı geçir
mek llzımdır. 

lerle pek aşağı mallar için bir 
istisna yapılmaktadır. Bu da 
hı.zen standardize edilmek 
istenilen zirai mahsulün bazen 
elverişli olmasından, bazen 
dahi ecnebi piyasalara hu
susi tarzda imal ve ihbar edil
miş mal teslimi mecburiyetin· 
den ileri gelmektedir. Standart· 
lar, ziraat nezaretile ticaret 
odalarının müştereken inha ve 
Cumburreisi tarafından tayin 
edilerek vasi salahiyetleri haiz 
bulunan " Müfettişler ,, tara· 
fından tesbit ve ilan olonur. 
Ambalaj standartların tesbit 
ve tayinile berRber ambalaj 
hususiyetleri dahi ayrıca tan
zim edilmektedir. Malların ka
litesi nekadar yüksek ise amba· 
lajına dahi okadar itin11 sarfet
mek kanunen mecburidir. 

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

TÜRK BAÖCIUÖI 
Kuru ilzüm gibi kaliteli mad· 

delerde azami bir standardi
zasyon temini için ilk önce 
bağcılıkta umumi ve mecburi 
çalışmak usulü vazetmek lazım· 
dır. Aksi takdirde kuru üzüm 
müstabsillf~ri muhtelif cins çu· 
buk, gübre ve zirai Aletlerle 
çakşırlarsa ayni vasıflan haiz 
mahsul almalarına imkan yok· 
tur. Amerikada bağcılık ayni 
makine ve usullerJc çalışan 
kuvvetli bazı teşLbbüsf erin 
elinde olduğu için ayni kalite
lerde mahsul alınması kolayla
şıyor. Türk bağcılarında ise 
küçük mülkiyet Vt! çalışma 
tarzı hakim olduğu için ayni 
evsafta mal istihsali güçleşmek· 
tedir. Yeknesak bir mahsul el0 

de etmek için kanuni tedbir· 
lerden ziyade bağcılan kuvvetli 
kt>operatif teşkilihna bağlamak 
en kestirme yoldur. 

Bağcılanmtz kooperatiflerin 
irşat ve tenviri altında ayni 
alat, potas, kükürt ve usullerle 
çalışırlarsa emiform bir mahsul 
almak o kadar kolC\y olur. 

Hali hazırda Amerikada 
"standart,, kelimesi yaloız ka
nunen muayyen sınıflara ayrıl· 
mış tip!er hakkında kullanılır. 

Tip kelimesi ise kanuni bir 
mahiyet ve mecburiyeti haiı 

olmıyan sınıflar için kullanıl· 
maktadır. Zirai mahsullerden 
bazılarının tipi her ~ene sala
hiyetli makamlar tarafından 
rekolteye göre tespit edilmekte 
ise de hükümetio gayesi müm· 
kün mertebe sene farkları 
göıetibıeksizin sabit ve mec· 
huri standartlar te!'İs etmek· 
tedir. Maamafih bu ahvalde 
dahi fevkalade nefis mahsul· 

STANDARDiZASYON 
GÜÇLÜKLERi 

Şüphe yok ki, kuru üzümde, 
standardizasyon ne sanayi ma
mulibnda ve ne de buğday, 
pamuk, kahve veya şeker gi.bi 
büyük zirai maddelerde olduğu 
kadar ehemmiyeti haiz olamaz 
ve mütekamil bir şekil de ala
maz. Bunun başlıca sebepleri 
şunlardır: 

1 - Teknik sebepleri; Kuru 
iizUm, zirai bir mahsul olduğu 
için sınai mamulat gibi yekne
sak ve yekdiğerinden farke
dilmiyecek derecede biri diğe· 
rioe benzer surette istihsal 
edilmez. Binaenaleyh sınai ma• 
mulit gibi riyazi kat'iyetle bazı 
serilere tefrik ve tasnif, kuru 
üzümde mevzuubabs olamaz. 
Hatti pamuk, buğday gibi zi
rai mahsuller kadar da stan· 
dardiı.e edilemez. Vakıa iki 
senenin veya iki mıntakanın 
pamuk ve buğday rekolteleri 
arasında dahi farklar vardır. 
Lakin bu farklar kuru üzüme 
olduğu kadar ehemmiyetli ve 
çok değildir. Denilebilir ki 
kuru üzüm yetiştiği mevkiin 
terkibab araziye ıklim ve hava 

tesiratıoa diğer zirai mahsul· 
Jerden ziyade tabidir. Bu ıe· 
hepten dolayıdır ki ayni sene 
ve hatta ayda Karaburun, Ur• 
la, Kemalpaşa, Kasaba üzüm
leri ayn; cinsten olmakla bera• 
ber, tanelerinin büyüklüğü, 
renk, parlaklık ve diğer nok
talar itibariyle yekdiğerioden 
farklıdır ve asıl mühim olan 
cihet bu fark1arın ticarette 
mühim bir rol oynamasıdsr. Bu 
sebepten kuru üıilm ıtandardi
zasyonunda <\aba ileri gitmek 
ve müteaddit sınıflı bir 
lspesyalizasyona varmak güç 
olacaktır. 

Kuru üzüm standardizasyo
nundan bahsederken bu ciheti 
ayrıca tebarüz ettirmek çok 
ehemmiyetlidir. ÇünkU kuru 
üzüm buğday_ gibi gluten nis
betine göre değil, diğer müte
addit bir çok vasıflarma göre 
fiat bulduğu için ayni derece
de sabit standardizasyona ta• 
hammül edemez. Mutlak bir 
standardizasyon Danimarka te
re ya.,i.ları~da oJdui!u aibi. ku· 

Grip salgınları 
Birkaç gündür gazeltler A,.rupa

mn mulzteli/ merkezlerinden 11e /stan
bulda11. gelen lıabtrlerde Orip salgı
mna ltay/i yer ayrılmıştır. Anlaşılan 
Samc'ljeste Orip yine ifıbardadır. 

Orip yeni bi' lzastaltk değildir. 
İnsanllğm kendini büdiği gündenberi 
grip lıastalıifuun olmamasına tlıtimal 
verilemez. Fakat eski zamonlaıda bu 
lıaşmdliye vctilcn isim başka ıdi. 

Biz O,ibin ancak bir asulık sal
tanat lıayatını tanıyoruz. Ru biT asır 
içinde onull mulzteli/ isim/etle lac giv
dığini duyduk· Taıilwı kaydettiğine 
göte erip salgınının en cok tahtibat 
yaptığı seneler 1837-1889-1918 st11t
leıi olmuştur. 

Büyük f-1aJ1sız üıliMlitzin başgOs· 
/erdiği 1789 da f[tibin arazını taşı
yan bu nevi lıastalıjfa "baraka nez
lesi., defleıdı. Buna tululan/ar en 
ziyade tesiratı havaiveve kaışı muha
/azasız yerlerde otııranlaıdı. Soma
lan, Napolvollun büvük Rus se/eıi 
e<;nasında gıip "Rus öksütüğü,, na
mını aldı. 1900 senesine kudar bu 
ismi taşıdı. Oünlln birinde onun da
ha ıuulk, daha kibar bir isme bÜlü
nerek "en//üenza,, şeklinde mevdana 
rıktığını gö,dük. En/lüenza kış mev
sımlnin modası idi. Büviik lza1p se
nelerine kadar müba1eği bu isimle 
taillyoıuz. ln.rilizle1 "En/ltienza,, ke· 
limesini kısal!atak sadece ''flıi., di
yoılardı. 1918 de /spanyol gnbi lıü
kümıan olmağa başladı. Bu isim al
tmda birçok canlar vakfı, birçok 
ocaklar söndıiıdii. Oıip şimdi eyice 
ha/al.ara reıleşmiştil. Ekseıiya eltem
mıvelsiz f!Özlikm bu lıastalık en (Ok 
sakınılması kap eden hastalıklaıdan 

bir idi'. 
Bir muharririn 
du,unceıerı 

Henri de Montherland ka
dınlar aleyhinde yazdığı iki ro
manla meşhur oluveren bir 
Fransız muharriridir. Son ese
rinden, örnek olarak bazı cüm· 
leler alıyoruz, bu cümleleri ka· 
dınlar okumıyabilirler: 

- Erkek ciddi bir tavır ta· 
kındığı zaman, kadın, onun 
tat.sızla~mıı olduğunu ıöyler. 

- Mektepli genç kızlardan 
mlirekkep bir kalabalığa rast• 
ladım: hepsinin yllzleri renksiz, 
dudaklar1 renkaizdi, ve hepsi 
hazin birer hayalete benziyor· 
du· Kadınların boyaya neden 
bu kadar dOtküo olduklarını 
arbk sormayınız. 

- Yazı yazan bir kadının 
yazısına bakınız: Ne virgill, ne 
nokta, ne iml!l Bir kadın bey
ninin ne korkunç bir botluk 
olduğuna bununla hlikmedebi
lirsiniz. 

- Hakiki aşkta kadınların 
hicbir hissesi yoktur. 

Ananasever Çin 
lngiltereden sonra yeryüzii· 

nlln en çok ananaıever milleti 
Çindir. Çin büyük bir inkılap 
içindedir. Fakat ananalanndao 
aynlmamışhr. Çinde hAla ka· 
meri sene muteber olduğundan 
bu sene yılbaşıları şubata isa· 
bet etmiştir. Asırlardanberi yıl· 
başım muhteşem bir şekilde 
kutlamağa alışkın olan Çinliler 
bu yıl da yuvalarının koruyucu
su olan ecdadın hatırasına hür· 
meten kapılarının eşiğini yağh 
kaatlardan yapılmış fenerler 
ve kurJelilarla süslediler, ey
lendiler. Fakat ertesi sabah bu 
neşe devam etmedi. Bir gün 
evvel yapılan borçları ödemek 
için evde kalan en kıymetli 
eşyayı satmağa lüzum görüldü. 
Bu ananaperestlikten en çok 
kazanan antikacılardır. 

Mussollnlnin ojlu evlendi 
Milanolu Orsola Buvoli adlı 

bir kızla evlenen Mussolininin 
oğlu Vittoria Mussolini Italya 
dahilinde başladığı bir balayı 
seyahatinden sonra Nev· Yorka 
ve oradan da Hollivuda gide
cektir. Vittoria Mussolini mfit· 
hiş bir sinema aşıkıdır. Elyevuı 
ltalyan sinemacılığının ihyasına 
çalışmaktadır. 

Italya hükümeti Hollivudu 
taklit ederek Roma şehrinin 
kapılarında muazzam bir sine
ma şehri kurmak üzeredir. ltal· 
yanın milli şirketlerinden başka 
Amerikanın en mühim firmaları 
da filimlerini çevirmek için bu• 
raya geleceklerdir. Mussolininio 
oğlu Hollivuddaki tetkiklerindeıı 
bu yeni sinema şehrinin inkita .. 
fına yarayacak ıurette bilgisini 
arttıracaktır. Birkaç yabancı 
dili kendi ana dili gibi bilen 
ve mükemmel bir piyanist olan 
Orsola Buvoli de kocasına yar• 
dım edecektir. 
·········································~ . .. 
: Fikir kırıntlları : S . .. 

Seviniz.. ~ .. .. 
Hayatı seviniz, fakat kaba S 

z~vkleri ve kederli ihtiras· S 
Jarı için değil... Önemli, ul- S 
vi ve ilahi mevhibeleri için S 
seviniz.. .• 

.. .. ,, 
( Silvio Pelico ) S ,, 

Hayat soğuk bir mubake- S ,, 
menin ve gCSzlerimizin gör· : 
düklerinden ibaret değildir. S 
Hayat tahayyül ettiğimiz şey- S 
dir. Onun ölçüsü de aşktır. : 
Hayatı bP.yecanlandıran her S 
şey gözeldir. : 

( R.omain Rillland ) : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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{!!KUlf!_",,jlfLı:YJlJ l 
Pek az yazabilmek için 
Pek çok okumak IAzım • 
• Biz pedagojide şu tecrübenin 
uıt" d . un eyiz: Bir çocuk ancak 
•ki Yaşından sonra basit çizgi
leri; hakikatteki asıllariyle mu
kayese edebiliyor. Mesela (at)ı 
tanıyan çocuk; at resmini de 
tanıyor. Fakat bu (resim} asla 
b' ır san'at eseri olmamalıdır. 
Yani çocuk; meşhur hayvan 
ressamı (Olshausen) ın atını 
tanımıyor da, yine kendi yaşın
da mesela altı yaşında bir ço
cuğun çizdiği acaip at resmini 
t~nıyor. (Tasavvur) makanizma
sıyle (musavvere) !erin mutaba
kati bahsi de (psikoloji) ye 
aittir. Şimdilik bizi alakadar 
etmez. 

• .. . 
Bu küçük Temayı şu büyük 

dava için çizdim : Bizde yazıcı 
olmak pek kolay bi rşey sanı
lıyor. Okuyuculuğa kimsenin 
Yanaştığı yok. 

YENi ASIR 

./ 
;fi" 

~~~~~~~~~~' 
Fransa, Cenevrede Türkiyeye verilen sözden 
ayrılmıyacağını Suriye heyetine tebliğ edecektir 
-Paştarntı bıri11cı salıi/ede- Fransa hükümeti, yakın şark- j mevcut olduğunu haber veri- Öğrenildiğine göre Bulgar 

Belg rad, 10 (Ô.R) - Paristen ta Türkiye Cumhuriyeti bükü- yorlar: gazetecilerinden bazıları Bal-
bildirild iğine göre Suriye de- metinin mühim rolüne kıymet A ) lngiltere ile ltalya ara- kan konseyinin toplantıları mü-
legasyonunun Ke Dorseyle ya- vermektedir. Türk mahafilinin sında akdedilen Akdeniz mi- nasebetiyle Atmaya gelecek-
pacağı temaslar yalnız Fran- bu husustaki hüsnüniyeti ayni sakı .. Türkiye hariciye vekili- !erdir. Toplantılarda dört dev-
sayı ve Suriyeyi alakadar et- zamanda lngiltere tarafından nin Balkan antantı devletleri Jetin hariciye nazırları hazır 
mektedi r Suriye heyeti Pariste, da takdir edilmiştir. namına Milano'da yaptığı te- bulunacak ve Kral tarafından 
Cenevrede elde edilen anlaş· Ortaya yeni bir mesele atıl- maslar. Italya ve Balkan an· bir resmi kabul tertip edile-
maya aykırı tekliflerde bulu · ması mevzuubahis değildir. tantı devletleri arasındaki mü- cektir. 
nursa bunların şayanı kabul Fransa Suriyenin haklarını her nasebetler. 

h k t Ankara, 10 (Telefonla) -
görülmiy eceği kendilerine an· ususta orumuş ur. B ) Yugos!avya - Bulga-

BALKAN KONSEY Hariciye vekilimizin yarın Ati-
latılacal< ve Milletler cemiye~i 1 ristan ademi tecavüz ve ebedi 
müvacebesinde Türkiye cum· Atina, 10 ( Ö.R ) - Balkan dostluk misakı.. Bu misakın naya gitmek üzere şehrimizden 
huriyeli hük ümetine karşı ve- antantı konseyinin ruznamesi miızakeresi esnasında Yugos- ayrılacağı öğrenilmiştir. Aras 
rilen sözden hiçbir şekilde hazırlanmıştır. Gazeteler ruz- lavya başvekili izahatta bulu· lstanbulda yirmi dört saat ka-
dönülmiyeceii bildirilecektir. namede aşağıdaki meselelerin nacaktır. lacaktır. ............................ x·zııı······bir······hırsiz ............ ······························ .. ı;;k ............. . Hiçbir şey okumıyan adam; 

eline kalemi alınca, ilk sözü 
kendi söyliyormuş gibi acaip 
hir ürperti duyuyor kafasında. 
Ve kendi mikyasından yukarı Zabitleri Geliyor 
Yazıları - bir tablo seyredenı Kendisini karakola getirmek istiyen lstanbul 10 (Hususi)- Irak 
Çocuk gibi - manasız görmekte ordusu zabitlerinden bir gru-

haklıdır bu adam.. 1 o k ı 1 ı t k • t d• bun Türk ordusunda staj gör-
Çocuğun idr .. ki; fakülteleri-

1
po ısı e epçey esersem e me ıs e ı mek üzere yakında memleke-

nin inkişafı için sadece fizik timize gelecekleri haber veril-
(dYaşı) kafi değildir. işbu ecel- ,,,. ti t b d k d• • • d mektedir. 

en (mektepse); asrımız için azaen pa ıyan a anca an en ısını ve ora a 
insani değil, hatta beşeri bir Yeni tayyareler 
zaruret olmuştur. bulunan bir b~kçiye rastlıyarak yaraladı Moskova, 10 (Ö.R) - Dizel 

Okumadığını itiraf etmekten Istanbul, 10 (Hususi) - Rifat ism:nde azılı Hırsız polisi sersemleterek kaçabileceğini umu- motöriyle mücehhez iki tayya-
ve hatta bununla iftihar etmek- 1 bir h.rsıı karakola getirilirken, çok cüretkarane yordu. Faknt vazifeşinas polis hırsızı bırakma· renin tecrübeleri yapılmış-
ten çekinmiyen birçok insanla- i bir sur ette , kendisini yakalıyan polisin elinden ınış, aralarında bir boğuşma olmuştur. işte bu tır. Bu tayyareler diğerlerin-
rın yazdığını görüyoru:ı:. ! kaçın ı ş is..: de tekrar yakalanmış ve bu sefer sırada polis tabancasını çekerek sapı ile Rifatın den yüzde yirmi beş fazla yol 

Buna si:ı: ne dersiniz bilmem, eline kelepçe vurulmuştur. Rifat Amerikan hay- · eline vururken tabanca ateş almıştır. Çıkan yapacak kudrettedirler. Biri 
fakat ben ne diyeceğimi bilirim. d J k filiınle rini fazla se retmi bir adam ola· kurşun hırsızın. ~alçasını d:'dikten sonra orada Moskovada, diğerleri Lenin· 

K 
E ut u Y ş . . . bulunan bekçıyı de bacagından yaralamıştır. . . , k .. .. 

• rgUne' cak ki yol ıı ikinci defa olarak k~ç.mak ıstemış Polis ve diğer iki yaralı hastaneye kaldırıldılar. grad'. Kıyef ?e olma u.zere uç 

T ro --ç-k--i-,-b~e-k_l_e_n_e nl 1 .;;.~~:;~;!t~~~~r~;,~~~~~~ı.~:'.~;~;~;;~~ :.~.~~~-~~~~ ..... ~~~~~!::: .. ~.~~.i~.:~.:.:~~:~:~.:~~::.~~~~i-~~.~.~:.~~.: .... ;,~~;~;~.~:·~;.~~:~.~~:~_.:~:~~::~. 
nutkunu söyledi 1 Almanya ~ın müstemlekeler işi Filistin yeniden karışıyor 

- Baştaıa;ı bimıci sa/ıifede -
Rusyaya ait bu kabil şayialar 
Vardır. Fakat bunlardan hiçbiri 
teeyyüt etmemiştir. Bütün bu 
Şayiaların Sovyet Ru&yada va
ziyeti karışık göstermekte 
Dıenfaattar olanların eseri ol
duğunu Moskova musırran bil
dirnıektedir. 

1 

\Japon mandası al·tındaki Yeni bir arap ayaklan-
!sömürgeler isteniyor mu ması muhtemeldir 

Fon Nur€\t 
Vlyanaya gidiyor 

Berlin, 10 ( A.A ) - Fon 
Nurat bu ayın yirmi birinde 
Yiyanaya giderek Guide Şmti
·~ Berlinde kendisine yaptığı 
~1Yareti iade etmek için orada 
•ki gün kalacaktır. 

Gaz maskesi 

Japon-!talyan muahedesi imzalanıyor 
Tokyo 10 (A.A) - Harbiye hariciye nezaretinin salahiyet· 

nazırı muavini general Umetsu tar bir rüculu Japonyanın Al-
maliye na zırına müracaat ede- manyadan kendisine böyle bir 
rek eski kabinenin tanzim et· talepte bulunacağını bekleme-
tiği aak eri bütçeden t .. nzilat diğini bildirmiştir. 
yapılmasını ordunun kabııl ede- Zira Japonya da kendisine ki-
miyeceğin ' b ildirmiştir. fayet edecek derecede müs-

Tokyo, 10 (A.A) - Harbin- temlekesi olmıyan bir mem· 
den bildirildiğ ; ne göre şakiler lekeıtir. 
Harbinin ş i mali şarkisinde bu· Ayni zat şarki Afrikadaki 
lunan Tanguan şehrine hücum ltalyan müstemlekeleri hakkın· 
etmişler ve üç saat süren bir da bir Japon·Italyan ticaret 

londra, 10 (Ö.R) - Re-uter müsademeden sonra üçü Japon muahedesinin pek yakında im· 
ajansının bildirdiğine göre Lon· olmak üzere 60 kişiyi rehine zalanacağı haberlerinin de 
:ra yakıninde ve Manchester' • alarak gitmişlerdir. mevsimsiz olduğunu söylemiş· 
'he dört milyon gaz maskesini Tob.yo, 10 (A.A)-Almanya- tir. 
ı liva eden iki depo tesis nın Japon mandası altındakiler Tokyo, 10 ( A.A ) Misi Misi 
edildiği haber veriliyor. Daha de dahil olmak üzere eski Simbun gazetesi Habeıtistan 
diğer bir,.ok depolara lu" zum mu" stemlekelerinin hepsini iste- Y .., ile ltalyanın Şarki Afrikadaki 

.~!~~.?.~~~~~ .. ~.~.~.~~.1~!1?~~.~~~·.~·1 ., •••• ?!~.~~! .. ~ı.~~~~.~~ ... ?.~~~ ... J~~.~?.. diğer müstemlekeler gibi Japon 

F ransanın yeni Amerika sefiri ticareti hakkında ııaıyan-Japon 
, . ticaret muahedesinin pek ya-

Parı' sten Havere hareket etti kında imzaıaoacağın• bildir· 
mektedir. 

Avukatlardan 
mücrimlerin 

bir heyet siyasi 
affını istiyor ..• 

Roma, 10 (Ö.R) - Kudüs· 
ten bildirildiğine göre lngiliz 
tahkikat komisyonunun Filis
tinden hareketi Yahudiler aley
hinde kaynaşmanın yeniden 
başlamasına işaret olmuştur. 
Yahudilere karşı silahlı hücum
lar birbirini takip etmektedir. 
Çölde silah kaçakçılığı yeniden 
başlamıştır. Herşey yeni bir 
Arap ayaklanmasını ihsas et· 
mektedir. Ingiliz fevkalade ko· 
miseri Ingilterenin şiddet ha
reketlerine her suretle mani 
olmak kararını bildirmiştir. 

Kudüs, 10 (A.A) - Filistin
de tedhişçiler tekrar faaliyete 
geçmişlerdir. Yahudiliğin ya· 
yılmasına ve siyonist siyaseti 
takip edilmesine mani olmak 
için Akada müslüman ve hı· 
ristiyanlardan mürekkep bir ce
miyet teşekkül etmiştir. 

Yüksek komiserlikçe Adi
fa ismindeki arapça gazete 
kapatılmıştır. Diğer cihetten 
gayri kanuni bir şekilde hic
ret ettikleri için şimal hudu
dunda 12 yahudi tevkif edil-
miştir. 

Protesto bareket!eri gittikçe 
büyümektedir. Siyasi mücrim
lerin serbest bırakılması için 
avukatlardan mürekkep bir he
yet Hayfa valisine bir istida 
ile müracaat etmişlerdir. Arap 
hareketinin gittikçe büyümekte 
olduğu görülmektedir. 

Nutku 
dinli yememişler 

Meksika, 10 (Ö.R} - Troçki 
tarafından radyoda söylenilen 
nutkun Nevyorkta duyulma
sına mani olunmuştur. 

Sahife 11 

Kamutayda ----
Ticaret muahf Je

leri kabul ecıildi 
Ankara, 10 (A.A) - Kamu· 

tay bugün Refet Canıte:ı:in 
başkanlığında toplanarak Tür· 
kiye - Yugoslavya afyon anlaş
masının tasdikine ait kanuna 
ek kanun layibasiyle Türkiye 
-Çekoslova ya ticaret ve Tür
kiye - Yugoslavya ticaret ve 
seyrisefain mukavelesi Ye Tür
kiye • Finlandiya ticaret ve 
seyrisefain muahedesine mü
zeyyel itilafın ve bir numaralı 
munzam protokolun tasdikleri· 
ne ait kanun layihalarının 2nci 
müzakerelerini yaFarak kabul 
etmişt;r, 

Bunlardan başka ceza kanu
nunun meriyet me•kiine konul· 
masına ait kanunun 27 nci 
maddesinin tadili Ye devlet 
meteoroloji işleri genel direk
törlüğü teşkilatı ve vazifelerine 
ait kanunlar da kamutayın bu
gün kabul ettiği kanunlar 
arasında bulunmaktadır. 

Kamutay yarın toplanacaktır 

Mısır kralının 
yıldönümü 

Istanbul, 10 (Hususi) - Mı· 
sır kralı Birinci Farukun do
ğumunun yıldönümü münasebe
tiyle yarın lstanbul Mısır lıon• 

solosluğunda bir kabul resmi 
verilecektir. 

Manisa'da 
Bir yaralama hadisesi 

Manisa, 10 (Yeni Asır Mu· 
habirinden) - Ömer isminde 
bir gençle Niflioğlu Kemal 
arasında çıkan kavgada Ömer, 
arkadaşını bıçakla yaralamış· 

tır. Yaralı hastaneye kaldırıl
mıştır. Yaralıyan Ömer tevkif 
edilmiştir. ----
Amerika grevleri 

Nevyoric 10 (Ö.R) - Det
roit' den bildirildigoine göre Mi
şigan Valisinin nezareti altında 
general Motors ile otomobil 
endüstirisi grevcilerin mümes
silleri arasında dün akşam 
onuncu defa olarak yapılan iç· 
tima bu gün öğleden sonra 
saat 15 e talik edilmiştir. 
Vali her iki tarafın da bir an
latmaya varmak için ellerinden 
geldiği kadar çalışdıklarını bil· 
dirmiştir 

Bina yıkıldı 
Oniki yaral! var 

Paris, 10 (Ô.R)- 937 Paris 
sergisi için yapılan şimendifer 

istasyonlarında bir bina yıkıl
mış ve oniki kişi enkaz altında 
kalmıştır. Bunlardan altısının 

yarası ağırdır. Hastaneye kal· 
dırılmışlardır. 

Kafasız ceset 
Lizbon, 10 (Ö.R) - Deniz, 

kafası ve bacakları kopmuş bir 
va yette bir cesedi sahile at
mış ır. 

. -~ . -ı: - - 2 FiLM Paris, 10 (Ö.R) _ Fransanın yeni Vaşington sefiri Bonnet 
Anıerikaya gitmek üzere Paristen Haver'e hareket etmiştir. 
Burada He - de - France vapuruna binecektir. 

Çıkarılan bazı haberlere muhalif olarak yeni sefırin vazifesi 
ııe hala muallakta olan borçlar meselesi üzerinde münakaşayı, 
~:. ~e ~ransa ve Amerika arasında mali .mahiyette m~za~ere· 

ı ıhtıva etmemektedir. Bu vazife daha zıyade ekonomık ışlere 
"c Para meselelerine aittir ve Fransa ile birleşik devletler ara

•• ~1.11da titari mübadeleleri artırmak maksadına matuftur. 

FEVKALADE PROGRAM 
T A Y Y A R E S 1 N E M A S 1 TE!~:ıoN 

ve milyonlarca dolar sarfile yapılan biiyük filim 

••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Duda:darda kahkaha .. Gözlerde hayret,, 

Kalplerde sevgi yaı·atan .. 

ŞIRLEY "KAPTAN,, 
Ve 937 nın Alkaponu 1 numaralı halk düşmanın°ın emsalsiz 

ahramanının en son filmi 

Kraliçesi 
figuranın · .. iraki 

-Ate 
Tamamen TÜRKÇE sözlü ve büyük mizansenli 

ERKEK HALA 
Lucien Baroux'nun insanı ka ı <.abalara boğan enfes komedisi 

PARAMUNT OUnya avadlslerl filmi 
3,15 - 5,15 - 7,15 - ~.1. pazar günleri saat 1,15 te başlar. 

. . ' --~ . 



Sahne• Y'BNI ASIR 
• » 

Detsko Slo 
Dün gece, dünya san'at ale

mi yalnız onun adını konuştu. 
Bilbas!a onu yetiştiren Sov-

şehrine Puşkin 
rivayet edilmektedir. GUzel 
söz söylemekten hoşlanırdı. 

adı 

ı 
verilmiştir 

Çar sarayında istibdat son 
haddini bulduğu zamanlarda 
onun gizliden gizliye buna is
yan ettiği görülmektedir. Açık · 
konuşamıyordu. Halkın ısbra
bını terennüm eden şaheserle
rini neşredemiyordu. Ağızdan 
ağıza dolaşan hürriyet şiirleri 

yetler alemi onun yilzüocü ö
lüm yılı münasebetiyle suvare
ler, konserler tertip etti, Dün-

Fransızcayı küçük yaşta öğren
mişti. Esasen onun ilk öğren• 
diği dil Fransızcaydı. Sonra, 
lngilizcesini ilerletti. Bu ikinci 

yabancı dil bir hazine idi. 
Bu sayede Lord Bayronu ve 

Şekspiri tanıdı. Cumhuriyet 
ve Aristokrasi kelimelerini 
Anglo - Saksonların lisanın· 

dan öğrendi. 
Halk ve kütle 
kelime!eri üze 
rinde durdu. 
Asalet, saray, 
çar gibi keli
meleri kafa -
sında eritme
ğe çahştı. A
salet kademe
lerinden halk
la nasıl konu
şulacağını Şe
kspirden meş
ketti. 

On üç ya
şrna girdiği 
zaman olgun 
bir insandı.Li-
sede iken mü-

Aleksan dr Puşkin üt kansı Natali Pu~kın kemmel şiir 
men/aya giderken yazmasını öğ-

yanın her yerinden giden şiir renmişti. Kendi tabiriyle ra-
ıutatlan, büyük edebi kıymet- kamların lisanından ziyade 
~er Puşkinin yüzüncü yıl dö· harflerin lisanına kendisini alıı-
nümünde bulundular. Onun e- tırmıştı. Riyaziye, cebir, hen-
serleri üzerinde konuştular. dese gibi dersleri sırf sınıf 
Fikirlerini söylediler. Yeniden geçmE" arzusiyle öğreniyordu. 
bulunan vesikalar üzerinde tet- Bunlarla uğraşmazdı. Uğraşma-
kiklerini genişlettiler. dığı içindir ki edebiyattan 

Puşkin otuz sekiz yaşında maada derslerinde yaya kalı-
iken öldü. Bir namus meselesi yordu. Zeki olduğu için ezber· 
mevzuu bahisti. 27 ikiııci Ka- ciliğe de kapılmıyordu. 
nun 1837 tarihinde, aile şere- Onu, on altı yaşından itiba-
fine dil uzatan Baron Dantes ren balkın arasına karışmış 
ile duello etti. Aldığı ağır ya- olarak görüyoruz.Toprağı tanı-
raların tesiriyle kısa bir zaman mak için çift süren köylülerle, 
içinde söndü. halkı anlamak için az kazanan 

iyi bir ailenin çocuğuydu. sınıfsızlarla konuşuyordu. Pa-
Beş yaşında mektebe devama zarlarda l:öylü elbisesiyle doJa-
başlamıştı. Onun sekiz yaşında şarak köylülere onlar gibi dü-
i 'ten mükemmel şiir yazdığı şündüğünü anlatmak istiyordu. 

.. iii9.iiiic·e·a·e·;;·çeviren·:··· ......................... ziYi .. "·~ar .. 
Karanhk odar.ın duvarları yürekler oynatıcı bir 

ses ç.ıkarirak harekete ba,ladı. Morgan 
bağırdı: " Robert ölUme gldtyoraunı " 

Robert, bu ııözler karş1sın- ı 
da büyül· bir tesire kapıldı .. 
Ne kadar cesaretli, ne kadar 
sebatkar olsa, ( ölüm ) onu 
korkutmuştu .. Ya~amak ve es•<i 
mesut günlere tekrar kavuşmak 
isteyordu. 

Yorgun gözlerini hala pen
cereden çevirmemişti. Kendini 
toplayarak kalkmak istedi. 
Fakat buna muvaffak olamı-
1arak tekrar, yere yıkıldı. Evet, 
aanki o artık büsbütün değiş
mit ve içinde ~lmez idealler 
taııyan eski srenç ve cesur 

Ro~ert olmaktan çok uzak
laşmışh.. H erşeyi söylemek, 
herşeyi anlatmak isliyor
du. Sevgili Düşmanın son 
mektubundaki cümleler aklına 
geldi; "Dı:mir parmaklıklı oda-

da bir adam var. O adamla 
görüşünüz .. ,, Evet, bu Rober
tin babasından başka kim ola
bilirdi? Fakat onu şimdiye ka
dar acaba niçin öldürmemif· 
Jerdi? Babasını görmeden onun 
sıcak kucağına atılmadan öl
mek ••• Of ... Hayatta niçin bu 
kadar talihsiz olmuılardı? Is-

Çarın kulağına ı,adar gitmişti. 
Bilvesile saraya girmiş olan 

Puşkine karşı Çarın hususi bir 

sevgisi vardı. Sık sık kendisiyle 
konuşmaktan zevk alırdı. Bir 
gün Çarın kendisine sorduğu 
suale, gizlemeden ıu cevabı 
vermişti: 

--: "Buna şüphe mi var? Eğer 
ben de Odesada bulunmuş ol
saydım, ihtilil hareketine işti
rak ederdim.,, 

Bundan bir müddet sonra 
Puşkini menfada görüyoruz. 
Sibiryaya gidecekti. Taliinin 
ve dostlarının yardımıyle Kaf
kasyaya gitti. Sonra bir müd
det Kınında kaldı: Çarlık 

memleketi arhk onu sıkıyordu. 
Mt'mleketinden ayrılarak Av
rupaya gitmeyi arzuluyordu. 
Fakat buna imkan göremi
yordu. 

* • • 
Şiir Puşkin'in san' atkar ru-

bunda 'iirliğini bulmuştur, de
nilebilir. Puşkinde iJkönce çi
çeği ve kelebeği anlatmak 
istedi. Tabiat, yetil Rusya da 

feda edilemiyecek bir mevıu· 
du. Puşkin ruhu olmıyan mev• 
zularla uğraşmayı istemiyordu. 

Daha ziyade konutan, hareket 
eden, hisseden, müsamaha 
eden, arzu eden, ıstırap çeken 
kütleyi anlatacakb? 

Dili zehir gibiydi. Her ko
nuştuğu mevzuun sertçe yer• 
leri vardı. ince ince alay ediş
leri muhitinde derin tesirler 
bırakıyordu. Çar için bir şiirin
de halkın karnavalı demişti. 
Çar bundan büyük bir hiddet 
duydu. Bir başka şiirinde de 

yan etmek ve bütün dünyaya: 
"Fena olunuz.. iyilikten ve 
doğruluktan ayrılınız.. Şerefli 

bir çalışma ile taıtan aaraylar 
kuramıyacakıınız ... " Diye ba
ğırmak istiyordu. 

Niçin ıimdiye kadar kendi
sine daima ( doğru ) olmayı, 
(iyi) olmayı ve (ıerefJe) yaşa
mayı telkin etmişlerdi.? Niçin 
mekteplerde çocuklara, hayatta 
ancak ( fena ) yollara sapanla• 
rın saadete ulaşabileceklerini 

öğretmemişJerdi? Niçin. Niçin. 
işte hakikat bütün açıkhğile 
önüne serilmiş bulunuyordu ... 

Bir aralık Morgaoa, hayatta 
insanlara ve yurduna daha 
faydalı bir adam olabileceği 
yerde, böyle kirli bir mesleği 
tercih ettiği için hakverir gibi 
oldu .. 

Evet •. Şimdiye kadar dai:na 
şerefle yaıamak iıtiyen Hamil
tonlar neden böyle inkıraza 
uğramıştı? Devlet bütün bun
lan gördüğtl halde neden iciz 
kalmat ve birkaç haydudun 

ua 

Göbels nutuk söyleyecek 

Bu nutukta tamirat 
meselesi ele alınacaktır 

Berlin 10 (Ô.R) - Spylenildiğine göre yarından sonra vere
ceği nutukda Göbels tamirat meselesini de ele alacaktır. Zira 
Fübrer Almanyanın harbdan mes'ul olduğunu kayd eden Versay 
muahedesi maddesini ilga ettikden sonra tamiratı için Alman
yanın ödemeğe mecbur tutulduğu mHyarların kendisinden haksız 
olarak alındığı kanaati vardır. Bu sebeple Almanlar bu milyar
ların iadesini istemekle kendilerini haklı sayıyorlar. Bu 
Almanyada ki düşünceleri ve iddiaların nereye kadar gidebile
ceğini göstermektedir. Her halde tamirat meselesi hakkında bu 
fikir bu ~ahah gazetelerinde açıkça yer bulmuştur. 

Üzüm kongresi 
hazırlıkları 
- Baş tarafı bilinci say/adil -
istemekte ve bu işin mağaza
larda yapılmasının çok güç 
olduğunu ileri sürmektedirler. 

ikinci mesele; üzümlerin yıkan

masıdır. Bunun da müşkil olacağı 
ve taahhütlerin vaktinde yerine 
getirilmesine imkan bırakmı-
yacağı iddia edilmektedir. 
AJakadarlardan bazıları her 
mağazada tesisat yapıldık
tan sonra yıkanma işinin ko
layhkla yapılabileceğini ileri 
sürmektedirler.' 
Yakında kuru meyveciler 

birliğinde bu esaslar üzerinde 
görüşülmek üzere bir toplanh 
yapılacak ve bu husosda veri
len kararlar bir rapı>rla tica
ret odasına bildirilecektir. 

Telefon muhave
resi kesildi 

Londra 10 (Ô.R) - Gelen 
haberlere göre Madridle tele
fon muhavereııi kesiJmiştir. Bu· 
nun, asiler tarafından V alan
siya ynlundaki ilerlemelerden 
ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

Siyasi mücrimler 
Meksika, 10 (Ö.R) - Reisi

cumhur, siyasi mücrimler hak
kında bir af ilan etmiştir. 

Fenlindiya 
Hariciye nazırına 
ziyafet verildi 

Moskova, 10 (Ô.R) - Fen
Jandiya hariciye nazırı şerefine 

F enlandiya sefareti bugün bir 

Ç k ziyafet vermiştir. Ziyafette Mo
. ocuğu açtrmamJŞ lotof, Voroşilof vedaha birçok 

Nevyork, 10 (Ô.R) - Ge- devlet adamrarı hazır bulun-
çenlerde vukubulan bir çocu- muştur. 
ğun kaçırılması tahkikatına Bundan sonra Stalin ve Mo-
de•am olunmaktadır. Bu suçla lotof da Fenlandiya hariciye 
itham edilen Ceymis Makdo- nazırı şerefine bırer ziyafet 
nald zabıtaca tevkif olunmnş vermişler, bu ziyafetlt:rde de 
ve on saat sllren isticvap neti- Molotofla Voroşilof, Kızıl ordu 
cesinde suçlu alakası olmadığını mensupları, matbuta mümessil-
ısrarla söylemiştir. leri hazır bulunmuştur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"Yakın gilneşl~rin zulümleri Uzun seneler Puşkinin adı 
yakacağını" anlatıyordu. yalnız yüksek bir şair olarak 
" Köylllyü ele aldı. Bi~ ~iirinde kalmıştı. Son defa elegeçirilen 
.. ~yan, fakat. ~ıkmak ıçın. de- vesikalarla, Sovyetizm ihtili-
gıl, yap~a~ ıçm uyan" ~ıy?r- linin - ilk tohumlarını - bun-
du. Bu ılerı ·mUnasebetsızlık· 
sarayı fena halde sinirlendirdi. 
Onu Sibiryaya göndermek is
tediler. 

Uzun seneler, elleri kolları 
serbest olarak geçirdiği menfa 
bayatı, belki de eserleri için 
bir hazırlanışb. Dili acı konu· 
şuyordu. Şiirlerinde Romantızm· 
la başladı. Fakat bu mektep 
onu saramıyordu. Yavaı yavaf 
bir h11mleler serisi yaptı. 

O Şiir'in dar muhitine bü
tün bir alem\ sokma11nı biliyor, 
traje bütün tiyatro alemine ş~he
serler hazırlıyordu. Onun hayatı 
kadar ölümü de gürültü ko
pardı. Muarızları onun ihtişamlı 
sönüşfuıü kirletebilmek için 
hakkında yalan şayialar çıka
rıyorlardı. 

oyuncağı olmuştu? 

Artık hayret edilecek dere
cede değişmeğe baıhyordu. 
Morganuı ayaklarına kapanıp 
af dilemek ve sonra onun mai
yetine girerek eyiye, doğruya 
gitmek istiyen gafil cemiyetten 
intikam almak istiyordu .• 

Ellerini pençereye doğru 
uzattı ve: 

- Morgan ! Morgan ! diye 
bağırdı. 

O yine ayni mülayim ve tat
lı sesile cevap verdi : 

- Evet Robert.. Pişman 
oluyorsun değil mi ? bize her 
şeyi anlatacaksın .. 

- Beni affet Morgan. affet. 
Diye söze başlamak istedi. Fa
kat kelimeler bir türlü boğa
zından çıkmayordu.. Bir kaç 
defa yutkundu. Sanki dili tu
tulmuş ve görüşmesini unut
muştu •• 

Morgana doğru uzanmış olan 
kolJarı mecalsiz yere düşdü. 
Gözlerini peoçereden ayırdı 
ve öylece ıeuiz kaldı. 

dan yüz sene önce serptiği 
meydana çıkmıştır. Yüz sene 
önce bugün ölen şair Puşkin, 
bugünkü Sovyetizm'in ilk bay· 
rakdarlarındandır. 

PUŞKIN iÇiN 
Moskova, 10 (A.A) - Sov· 

yeller birliği merkezi icra ko-
mitesi Puşkinin ölümünün yil· 
züncü yıldönümü hatırası ola-
rak Moskovadaki Plastik san· 
atlar müzesiyle Leningraddaki 
dram tiyatrosuna Puşkinin is
mini vermiştir. Keza icra komi· 
tesi Detsko Selo şehri isminin 
Puşkin ismiyle değiştirilmesine 
ve Moskova ve Leniugradda 
bazı sokak ve meydanlara Puş
kin isminin verilmesine karar 
vermiştir. 

Robert ölUyor! 
-18-

Morgan hiçbir cevap ala
mayınca adamlarına emir verdi: 

- Karanlık odanın makine
sini itletinizl Çoktanberi zaten 
böyle bir ölümü arzulıyordum .. 
Ben pençereden onun nasıl 
ezildiğini ve nasıl feryat etti
ğini doya doya görmek istiyo· 
rum .. 

Adamlardan biri dıvardaki 
telefonu açarak elektrik odası
na telefon etti: 

- Tahribat hala düzelmedi 
mi? Biraz çabuk olunuz.. Ka
ranhk odayı işleteceğiz. Pat
ronun emri var .. 

Ve sonra ahizeyi kapatarak: 
- Geceki kavga esnasında 

meçhul bir el tarafından, tak
simat odasında yapılan tahri
batla uğraşıyorlar.. Dedi. Beş 
dakikaya kadar elektrikler 
tekrar faaliyete geçecek •• 

Morgan asabi adımlarla 
dolaımağa baıladı. Gordona: 

- Giirdlhı mil azizim, diyor-

ı ı Şubat t•a,, -

·ı G~:-, .. .. .......... 1 unun ........ . 
••••••••• ::::::::: karikatürü ••••••••• i't 

Tansiyon, mansi
yon atmasiyon 
Arkadaşımız içini çekerek: 
- Tansiyon yine düşmüş! 
Dedi. Öteki arkadaşımız me· 

rakla sordu : 
- Ne kadar? 
- On bir imiş. 
Üçüncü arkadaşımız gözle· 

rini açarak : 
- Ne bu on bir? 
lstifsannda bulundu. Kendini 

hasta sanan arkadaş: 
- Tansiyon derecesi. 
- Yahut mansiyon derecesi! 
- O ne dimek? 
- Atmasiyon dimekl 
- Vallahi doğru söylüyorum. 

Doktor söyledi. 
- Ben de sana yalan söy· 

lüyorsun demiyorum. Atmasi· 
yonu doktor yapmış diyorum. 

- Amma ettin ha! 
- Böyle! Seni çimender 

zade yerine koymuşta habe· 
rin yok! 

- Anlamadım! 

- Rakı, tütün içmiyeceksin, 
karnını doyurmıyacaksın. Hele 
et yemiyeceksin. Gün battı, 
çingen yattı yapacaksın. Yani 
akşam altıda eve girip sabah 
sekizde çıkacaksın. Çok çahş· 
mıyacaksın. Hele kadınların 
yüzüne bakmıyacaksın ila. ila •• 
Bunlar değil mi? 

- Evet! 
- Atmasyondur işte!. 

"X'"C>~"Lr"Z 
•••••••••ııııııııııııı•••••ııııııııııııır 

~Cici o 
Istanbul radyosu 

Saat 
12.30-14 arasında plakla Türk 

musikisi, havadis, plakla 
muhtelif neşriyat 

18.30 Plakla dans musikisi 
19.30 Tayyare cemiyeti namına 

konferanı 
20 Rifat ve arkadaşları tara-

fından Türk musikisi 
20.30 Ömer Riza tarafından 

Arapça havadis 
20.45 Safiye ve arkadaşları ta-

fından musiki 
21.15 Stüdyo orkestrası 
22.10 Ajans ve borsa haberleri 
22.30 Plaklarla müntehap par· 

çalar 

Ankara Radyosu 
12.30-13.30 ara~nnda plaklarla 

Türk musikisi, dahili, ha· 
rici haberler,balk şarkıları 

19 Servet ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi 

19.30 Arapça havadis 
20 Hikmet Riza ve arkadaş

ları tarafından musiki 
21.15 Kizım Nami tarafından 

terbiye hakkında konfe
rans 

20.30 Dans musikisi 
20.45 Gazete hulasaları,baberlcr 
?.l Stüdyo sa!on orkestrası 

du. Bütün bunları yapan meç· 
bul şahıs maalesef bize men
suptur.. Bunda bir kast var .. 
Gece ortalığı karanlığı boğarak 
adamlarımızı telişa düşürmek 
ve bu suretle delikanlıları kur
tarmak istemişler... Bu sır çö· 
zOlmeti ve ihaneti yapan kimse 
ortaya çıkmalıd"·· 

Bu sırada telefon çaldı. 
Morgan bizzat ahizeyi el:ot 
alarak konuştu: 

- Tamam mı? Ala .. Karan· 
lık odanın cereyanını veriniz. 

Telefonu kapattıktan soora 
elJerini oğuşturmağa başladı. 
Yüzü gülüyordu. Adeta sarhot 
gibi olmuştu. Pençereye yak" 
taşarak son defa: 

- Faire Well Robert! 
Diye bağırdı ve düğmeye 

bastı. Karanlık odanın iki yarı 
dıvarlan, yürekler oynatıcı bir 
ses çıkararak bereket etmeye 
başladı. 

Robert fecaati derhal anla" 
mıştı. Son bir gayretle ayağ• 
kalkarak odanın içinde orada• 
oraya kendini atb ... 

- Bitmede -
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Asilerin devam ediyor 
Valensiya hükümeti mecburi askerlik usulünü 

hücumu 

iadeye karar verdi. ltalya ve Almanya 
Sovyetlerin kontrolünü istemiyorlar 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Asiler bir hükün1et 

.Londra, 10 (Ô.R) - Reuter 
Aıansının Valensia'dan istih
barına göre Cumhuriyet hükü
~eti mecburi askerlik usulünü 
ıadeye karar vemiştir. Bu usul 
dahili harbın başlangıcındanberi 
tatbik edilmiyordu. Cumhuriyet 
kuvvetleri işçi sendikalarının as
kerleştirilmesi suretiyle elde 

torpillediler. Tayfalardan biri boğuldu • • • gem ısını 

edilmekte idi. 
Paris, 10 (Ö.R) - ispanya 

dahili harbi hakkın~a gelen 
haberlere göre, asiler Malaga 
'Vilayetinin işgalini tamamla· 
mağa devam ettiklerini 've bil· 
~assa vilayette nizam ve' aslyişi 
ıade ile me$gul olduklarını ve 
hu maksatla harp divanları 
kurduklarını bildirmektedirler. 
Diğer taraftan Madridin ce

nubu şarkisinde asilerin hü
cumları dün akşam ve busabah 
devam etmiştir. 

Hükümet kuvvetleri şiddetli 
mukabil taarruzlarda bulun· 
nıuşlardır. Asiler Madrid ·Va• 
lensia yolunu kestiklerini bil
dirmişlerdi. Madrid müdafaa 
komitesinin uzun bir tebliği bu 
iddiayı şu suretle tekzip et
ıııektedir: 

Beş gündenberi Madrid et· 
rafında asi kuvvetlerin başlıca 
gayreti Madrid-Valensia yoluna 
Yaldaşmağa ve bunu ele geçir
meğe matuf olmuştur. Hakikatte 
Madridi Şark sahiline bağlıyan 
üç şose vardır. Bunlardan biri 
Aranbuezin cenubi şarkisindeu, 
diğeri Aranbuezden ve üçün
cüsü Guadalaraha vilayetinden 
geçer. Düşmanın hedefi bu 
Şoseleriu ikincisini kesmekti. 
Bu maksatla Harama suyunun 
Manzanores nehriyle birleştiği 
noktayı zaptetmek istemiş
lerdi. Kuvvetli makineli va
sıtalara ve Alman kıt'aları· 
nın yardımına rağmen asi 
hücum kıt'aları her defasın· 
da püskürtülmüştür. Madrit
Va!ensia yolu üzerinde birkaç 
kilometrelik bir mesafede yer· 
leşmek için yaptıkları neticesiz 
teşebbüslerden sonra asiler ye· 
rinde saymaktadırlar. Sadece 
Şose etrafındaki hükümet mev• 

Malagadaki 
zilerine karşı açtıkları bombar
dıman kısmen Rohama sahiline 
kadar isabet ettiğinden ihtiyat 
tedbiri olarak bu ıoıe üzerinde 
münakalat müdafiler tarafından 
kesilmittir. Fakat müdafaa 
hatb hiç bir değişikliğe uğra-
mamıştır. 

Bu tebliğden anlaşıldığına 
göre Mad.id ile Valensia ara
sındaki yolların ikincisi hala hü
küm etçilerin tam kontrolü albn· 
dadır. Yani Madrid - Valensia 
mülakaları kesilmiş olmaktan 
uzaktır. Esasen Madridi Valens· 
ya ile birleşdiren 3 ncü şose 
Alkolo tarikile şimdiki harp 
cephesinden 5 kilometro uzak· 
tan geçmektedir. Ve en eyi 
bir şekle konulmuştur. Hafta
lardan beri gerek sivil ahali
nin galebesi, gerekse Madri· 
din iaşesi ıçin başlıca müna· 
kalat hep bu yoldan yapılmıştır. 

Paris, 10 (Ö.R) - Öğrenil
diğine göre, Sovyet Rusya 
kendi filosunun da kontro!e 
iştirakini istemekte ve Fransa 
da bunu terviç etmektedir. 
Fakat Roma ve Berlin bu işti
rakin aleyhindedir. Keza lngil • 

Yazan: Tok Dil Tefrika No: ıoa 

Diye fetvayı bitirdikten 
sonra: 

- Fetva tamamdır, önüne 
feçilınez, haydi yiğitler, veri
.en fetvanın hak üzere oldu· 
gdıınu bilerek asileri siz sındırın 

edi. 

\> En mühim tesir keselerin 
f aadı olmakla beraber, katil 
etvasının da, hep bir arada 

~~ışı, Yeniçerileri kılınçlarına, 
. arıua sardırdı, ocakların Ye· 

:~trileri bir tufan kopmuş gibi 
i/thiş bir akınla lstanbulun 
ıne saldırdılar •• 

kı Bir saat içinde lstanbulda 
hıııetıer koptu .. 
._ Bir fetva aldık. Katliçin 

Diye bağıran Yeniçeril~r, 
darmadağınık ihtilalciler üze· 
rine toplu toplu yürüyünce, on· 
ların hepsini sındırdılar ve çok· 
larını öldürdüler. 

Bıyıklı Mahmuda gelen bu 
ansızın hücum ve perişaniyeUe 
mağlübiyet haberi, on.u ş<>şırttı, 
atına binip doğru sabıle koştu, 
lstanbulun içini allak bullak 
eden Yeniçeri belasından ca· 
nını kurtaranlarla beraber ken· 
disini kayıkla Üsküdara dara 
dar attı. 

Çok geçmeden Istanbul sa
kinleşti. Yeniçeriler, ocaklarına 
vezirler, ağalar da saraylarına 
döndüler. lstanbulun içinde bir 
tek bile asi kalmadı. 

Bana raimen o gece sabah· 

lıaıp /ecayii lıakkınaa geıen tik 
tere kontrolün her mintakada 
ayn bir devlet filosu tarafın

dan yapılmasını kabul ederken 
Fransa ve Rusya bütün nokta· 
larda beynelmilel muhtelit bir 
filo vasıtasile kontrol lehinde
dirler. Bu ayrılıklar birinci de
recede bir ehemmiyeti haiz fnr
zedilmelidir. Devletler hüsniini
yet gösterirlerse bu mesele 
halledilebilir. Fakat Fransız 

resmi mahafi!inin fikrince Al· 
manya ve bilhassa lta!ya bu 
iyi niyeti kafi derecede göster· 
memektedirler. " Temps,, ga
zetesinin Londra muhabiri bu 
devletlerin ispanyaya harp 
malzemesi ve muharip kıt' al ar 
izamını daha ziyade şiddetlen· 
dirdiklerini bildirmektedir. 

Barselou, 10 (A.A) - Asi 
harp gemileri Barse!on !ima· 
nında demirli bulunan Campe
adar zerraza i~mind ' ki sahrınç 
vapurunu bombardıı:.an etmiş· 
!erdir. Bir asi denizaltı aemisi 
Marsilyadan Barselona 

0

giden 
Navarra İsmindeki bükü:net 
gemisini torpillemiştir. 

Navarra Torne Cubbara cı· 

lara kadar Paşanın ve ağaların 
konaklarını si!ah!ı Yeniçerileri 
muhafaza edip, konaklar etra
fında (devriye) gezdiler. 

Ertesi günü Sofu Mehmet 
paşa, kahyası Haydar ağayı 
çağırdı: 

- Çabuk! dedi, atına atla! 
arkana uşaklarımdan silahlı pe· 
ferler ali bu iş benim satve· 
tim sayesinde defolmuştur. Ne· 
rede bir sipahi görürseniz he
men yakalayın, insaf etmeden 
kellesini aiıp, nerede yaka!adıy
seniz o civarın meydanlığında 
teşhir edin! 

Diye korkunç bir emir verdi. 
Sofu Mehmedin kahyası, on, 
on Leş silahlı bir kol tedarik 
edip yola çıkarken, vezir, za
garcıbaşı Mustafa ağayı ça· 
ğırttı: 

- Ağa! dedi, bıyıklı Mah
mut ne olmu,? 

- Biliyor muyum ben pa~am! 
Üsküdara kaçmış dediler, onu 
duyduk. 

- Haberim yokl 

/oloğra//ar 

varında karaya oturmuştur. 

Mürettebatı yüzerek kurtul-

mağa muvaffak olmuş ise de 
tayfalardan biri boğulmuştur. 

Paris, 10 (A.A) - Kata!onya 
anarşistleri Barselonun müda
faası için derhal hususi bir ordu 
teşkilini ve mecburi askerlik 
hizmeti tesisini isteyen bir bı>
yanname neşretmişlerdir. 

Bu maksatla hükümet binası 
önünde bir de nümayiş tertip 
edilmiştir. Companys tezahü
ratçıların bir heyetini kabul 
ede~ek arzularının nazarı iti

bare alınacağını söylemiştir. ......... 
Tayyare Düştü 

Sekiz Yolcu öldU 
Sanfrancisco 10 ( A. A.) -

Los Anjelostan San Francisco· 
ya gitmekte olan bir hava se· 
finesi San Francisco körfezine - . 
düşmüştür. Tayyare tepe aşağı 
batmıştır. Mürettebatını teşkil 

eden üç kişi ile sekiz yolcu 
ölmüştür. 

- Peki orada ne yapıyor bu 
herif? 

- Orada sipahiler de var yal 
- Ha! eyi! zaten ben seni 

bunun için çağırdım. 
- Emret paşam! 
- Şimdi sen şuradan bir ka-

yığa atlıt! doğruca Üsküdara 
git! yanına bir lcaç nefer a!
mağı unutma! ue olur ne olmaz! 

- Beli! 
- Sipahibaşiyi gör! De ki: 

Paşanın fermanı var, bıyıklı 
Mabmudu bize teslim edin gö
türelim .. 

- Diyeyim amma paşam! 
verirler mi d;?rsiniz? 

Sofu paşa öfkelendi. 
- Ne demek veorirler mi? 

Hepsinin katli için fetva var, 
eğer can'arını kurtarmak ister
lerse bıyıklı Mahmudu bize tes
lim etsinler ve bunu böylece 
anlat! 

- Peki! 
- Durma yola çıkl 
- Peki! 
Z!garcıbaşı Mustafa ağa ve• . 

·-
Satina a ·-- - ... 
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DEVLETÇİLİK 

General Refet Teşkilitı esa· 
ıiye kanununa parti umdeleri 
ilive edilirken yalnız "Devlet· 
çilik" vasfına itirazda bulun• 
muıtu. Kurun General Refetin 
ve Dahiliye vekilinin generale 
cevap teşkil eden sözlerini bu· 
!asa ettikten sonra şöyle diyor: 

Öyle anlaşılıyor ki lstanbul
dan mebus olarak seçilen Ge
neral Refet teşkilatı esasiye 
kanununun tadiline bütün bir 
meclise karşı tek bir muhalif 
gibi kalmak is tememişt i r; 
fakat kayıtsız şarts ı z mu· 
vafık rey vermeği de kendi 
mazisine göre doğru bulmadığı 
için efkarı umumiye önünde 
niçin beyaz rey verdi ğini izah 
etmek istemiştir. Bu maksatla 
devletçilik prensib:ni kendi 
kendine "iktisadi dev!etçi!ik,, 
ile "siyasi devletçilik ,, d iye 
ikiye ııyırd ı ktan sonra bu iki 
dev!etçi!ikten birisini reddet
miş, ikincisine tzrafta r göı ün
müştür. 

1 

Zannediyoruz ki general Re· 
fet kendisini intihap eden mün· 
teb:plerin hepsi de Halk partisi 
mensubu olduğunu düşüneey· 
di bu kadar ince müllhaza
lara dalmaksızın beyaz reyini 
verebilirdi; hele "devletçilik" 
prensibini "siyasi" ve "iktisa
di ,, diye keyfi taksimlere 
tabi tutmağa biç mahal gör· 
mezdi. 

B. M. M. içınde bütün hayatı
nı iktisat kitapları içinde geçir 
miş, yahut ameli ticaret v"' 
san' at işleri içinde ömür tü· 
ketmiş birçok mehus!ar vardır. 
Bunlardan ~iç biri "devletçilik" 
prensibinin teşi.: i ! :ltı esasiye ka· 
nununa girmesine kar~ı endişe 
göstermemiştir.Bunun içindir ki 
lıayatmda belki bir kaç yüz say· 
fa lık bir iktısat kitabı bile 
o mmmnış olan Istanbul meb
usunun bir ekonomi mütahassı· 
sı gibi Meclis kürsüsünden li
beral sistem taraftarı görün• 
nıesi hayretler uyandırmıştır. 

Belçikada fikir ih tilafları 

Spaak sınıflar arasında 
tesanüdü müdaf a ediyor 

Brüksel 10 (Ô.R)- V:ınder
veldin kendisi gibi sosyalist 
olan hariciye nazırı Spaak ile 
ihtilaf yüzünden kabineden çe-
kilm.e~i. ü~e.rine Belçik a işçi 
partısının ık ı ye ayrılacağı söy-
lenmişti. Filhakika Vaııderve!d 
sosyalist "Peuple,, gazetesinde 
neşrettiği bir makale ile ana· 
nevi ve beynelmilel sosya
lizme ve sınıf mücadelesi 
esasına sadık kaldığını bil· 
dirdiği halde Spaak " in· 
dependance Belge,, gazete
sinde milli ve otoriter bir sos
yalizm lüzumu göstermiş ve 
sınıflar ara•ında tesanüt nan
riyesini müdafaa etmiştir. Bu 

sebeple partinin bugün topla
nan umumi meclisinin ayrılık 
tezahürü olacaji'ı zannedilmekte 
idi. Fakat bu içtima ümit 
edildiği gibi genişlememiştir. 
Spaak - Vanderveld fikir ay
rılığı müzakere edilmediği 
gibi dığer bir ihtilaf sebebi 
olan ispanya meselesi de mü
nakaşa edilmemiştir. Bu mak· 
satla ileride başka bir içtima 
yapılacaktır. Şimdilik konaey 
Belçika, Fransa ve lngiltere 
başvekillerine birer telgraf çe· 
kerek Malaganan çekilen siYil 
ahalinin asi tayyarele~ tarafın· 
dan bombardımanını protesto 
etmiş ve bu mubasamata bir 
nihayet verilmesini istemiştir. 

Alman gazetelerine göre 

Romanya - Çek ihtilafı 
küçük antantı bozacak 

Berfin, 10 (Ö.R) - Alman 
gazeteleri Çekoslovakya ile 
Romanya ve Yugoslavya ara
sındaki anlaşamamazlık sebe· 
biyle küçük antantın bir buh
ran geçirdiğini yazıyor ve 
batta Çekoslovakyanın küçük 
antant paktını feshetmesine ih
timal veriyorlar. 

" Mittag ,, gazetesinin Bu· 
dapeşte muhabirine göre, Çe
koslovakya devletleri arasında 
siyasi, askeri ve ekonomik 
tesanüt sarsılmıştır. Yugoslav· 

z' rin yanından ayrılarak saka
l nı karıştırıp, dışarıda mırıl· 
dana mırıldana yürüdü: 

- Teslim ederler mil etmez
ler mi? Acaba ben mi teslim 
olurum, o mu? Acaba herifin 
bıyığını balta ile mi keseriz, 
yoksa başımı kılınç!a mı kopa
rırlar!. Amma da muamma bal 
hadi bakalım Zagarcı, hey can 
Mustafaml biraz kendini topla] 
Yalnız Zagar yetiştirmekle ol
mıyormuş bu İf .. Bak ilin oğlu 
insana adam da avlatıyor. Hey 
gidi memleketim htyl Başını 
derde sokacak ne vardı? lstan
bula gelemez olsaydım .. 

Zagarcıbaşı dalgın dalgın, 
söylene söylene gideceği yeri 
unutınuı, boyuna, kendi kendine 
mırıldanarak rastgeldiği sokak· 
!ara dalmağa koyulmuştu. 

- Bre bunak herif! Ne işin 
vardı senin lstanbulda, acelen 
mi aşkındı ki kalktın da hem· 
şehri ziyaret edeyim diye ba
ıına mübarek belalar aldın ... 

yanın Bulgari•tanla ebedi bir 
dostluk paktı yapmış olması 

ve Romanya hariciye nazırı 
Antoneskonun Romanya ile 
arasında hiçbir uman bir kar· 
şılıklı yardım paktını imza 
edemiyeceğini bildirmesi Çe
koslovak bükümetini kızdır· 
mıştır. Çekoslovakyanın Bük
reş sefiri aleyhinde Romanyada 
göze çarpan hücumlar da buna 
katılınca Küçük Antantı bo
zacak mahiyette bir buhran 
belirmiştir. 

1 
Bu ne imiş paşaya av zagarıJ 

·yetiştir, bu ne imiş sarayın 

1 
keyfini yapacak finolar hazırla! 
Be herifi kendi köyünde dağca 
dağca Tavşan arkasından ko· 
şarken, carklıyan kargaları yol· 
cu ederken, gak goburak kal. 
dıran kekliklerin sesiyle şu alt· 
mışlık gönlünü ta::eliyorduıı, 
nah! kafa! 

Zagarcıbaşı, başına bir sum· 
sak atmıştı. 

- Nah kafa! gel de sabaha 
kadar havlıyan, azan köpekleri 
çiftleştirip, hayvan kepazelik
leri karşısında eriyip çürü! de
mişti. Demek senin kara yazın .• 
Estesine, üstesine kalk ta bı

yıklı Mahmudu teslim almak 
için sen git! Demek ki köpek 
bu herifi 

illa velakin köpekler kediler 
gibi bıyıklı olmazlar ki öyle 
değil mi, peki o herife neden 
bıyıklı Mahmut demişler! Her 
halde kedinin birisi olsa ge· 
rek .. 

-SCYım Var-



Sabite a 

Havadan gelen trlılıke vakıa biiyüktür. Fakat 
onlardan kofUllmanıtı da tüılii. usulleıi vardır. 
Bil yazılaı o korunmanın usul/eıinitı neler ol
duif unu iyice anlatmak irin lıazalanrnıştır. 

Her vatandaş bu yazılan ok11malı ve tideta 
ezberinde tutmalıdır. 
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ŞAHSI KORUNMA 
TEDBİRLERi 

Yangına karşı korunma : 
Yangın bombalarının, en teh
likeli bomba olduğunu söyle
miştik. Yüksek hararet neşri, 
fazla kullanılma imkanı, her 
ıeyden ziyade de söndürülmesi 
usulünün halkça bilinmemesi 
cihetinden tehlikesi büyüktür. 
Bu sebeple buna çok ehemmi
yet verilmelidir. Yalnız bu 
bomba bile, hava korunmasının 
halka teşmili lüzumunu takdir 
ettirmeğe kafidir. Eğer bir ev
ler grubunda tek bir ev tedbir
leri ihmal ederse bütün blok 
tehlikededir ve bir ev halkının 
bilgisizliği veya ihmali yüzün
den hepsinin hayali tehlikeye 
düşer. Bu sebeple yalnız kendi 
evinde tedbir almak kafi gel
mez, bilakis muhiti de tenvire 
re korunma işini başkalarına 

da öğretmeye lüzum vardır. 
YANGIN BOMBALARI 

Beton evlerde ancak çatıyı 

deler ve çatı arasında yangın 
yapar. Geniş bir muhitte bile 
mevcut şeyleri tutuşturur. "15., 
dakika devam eden tesiriyle 
en kalın hatılları bile yakar. 
Su ile söndürülmez, bilakis da
ha fazla ve patlayıcı tesirleriyle 
tiddeti artar. Ahşap evlerde 
ise, bütün evi yakar. 

BUNA KARŞI ÇARE 
1 - Beton evlerde çatı ara

ıında yangına müsait hiçbir 
ıey bulundurmamalı, her halde 
çatı arasında bulunması zaruri 
olan eşya muntazam ve göz 
Gnünd~ olacak tarzda konul
malıdır ki işlemeye ve hareke
te mini olmasm. 

2 - Çatının ahşap kısımla· 
rına hususiyle direklere karşı 
dayanıklı maddeler sürmeli, ya
hut yeni binalarda çatıyı yan
gına karşı dayanıklı abşapdan 
yaptırmah, yahut başka tarz
da beton arme çatı yapmalı. 

3 - Daha ileri tedbir, çatı-

da kum, kürek, kova ve su bu
lundurmaktır. Yanan bomba 
kumla bastırılır. Kürekle kal
dırılır ve su ile de tutuşan eş
ya söndürülür. 

EV ITF AIYESI: 
( Elektron - thermit ) yangın 

bombalarını södürmek herkes · 
den beklenemiyeceği için her 
evde küçük bir itfaiye kıt'ası 
bulundurmak lazım geliyor. Bu 
kıt'acık ekseriya yaşlı erkek 
ve kızlardan olur. 

işaret verilir verilmez çatı 
arasında veya civarında bu
lunacak olan ev itfai -
yesi, yangın bombaları düşer 
düşmez daha azami hararet 
derecesini bulmadan bulunduğu 
çatı aralığının tehlikeli kısmın
dan uzaklaştırılır ve bu suretle 
az çok zararsız hale getirilir. 
Bunun için cesaretle beraber 
esaslı talim de lazımdır. Bom
baların bertaraf edilmesi usulü 
muhtelif tir. Bir kaç tipik mi· 
aalle izah edelim; Eğer aralık 

geniş ve taksimatsız ve yanıcı 
eşya da yok ise o halde ek
seriya bombayı ortaya doğru 

sürerek üzerine kum atmak 
kafi gelebilir ve böylece ta
mamen yanması beklenir. 

Bu ideal şekle az tesadüf 
olunur. Fakat ekseriya çatılar 
çok taksimatlı ve basıktır. Bu 
sebeple bombanın yüksek ha
raretle yanması ve etrafa kı
vılcımlar saçması yüzünden 
yangın tehlikesi fazladır. Böyle 
halde ya boınbayı tamamen 
çatı aralığından uzaklaştırmalı, 
yahut hiç olmazsa tehlikesiz 
bir tarafa atmalı, yanan bom
bayı içinde kum bulunan bir 
kovaya kürekle koyarak üstü
nü de kumladıktan sonra, 
dışarı götürmek ve yere dök-
tükten sonra çabuk yanıp bit· 
mesi için etrafa dağıtmak la
zımdır. Bu halen gayri müsait 
ve fena bir mecburiyettir. En 
çok tavsiye edilecek usul çatı 

HiSSi, AŞK 
ROMANI 
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Blr gUn, Ümit •• Tramvayda rasthyacağın yabancı 

bir erkeğe ellml uzatmam da mUmkUn ••• 
Bu, sırf onu tanımam içindir •• 

- Ağlamayınız hanımfendi 
dedi. Geçer, her şey geçer., 

Ve .. Gülerek devam etti: 
- Öyle değil mi ? 
Fazla durmadı yanında .. ) u· 

karı çıktı. Gireceği odayı tayin 

edemiyordu. Bir kapıya do
kundu. Bir ses : Giriniz, girdi. 

Başı öne eğilmiş, bir kitabın 
satırları üzerinde geziniyordu. 
Ümit başını kaldırmamıştı bile .• 
Belli ki annesi sanıyordu : 

- Ümit bey. 
Titredi genç çocuk.. Telaşla 

ayağa kalktı. Sonra .. Pencere-

ye doğru yürüdü. Bu, gayri 
tabii bir hareketti. Kızaran 
gözlerine toplanan sevinci giz
lemedi. Ve konuştu : 

- Sizi bekliyordum bugün, 
Seniha.. Pre santimanım öyle 
kuvvetli ki.. Her halde gelece· 

ğioizi sanıyordum. Zahmetiniz
den dolayı teşekkür ederim. 
Belki de sizi hasta diye aldat
tığımdan dolayı üzüleceksiniz. 

Seniha içlenmişti fena halde .• 
Gülümsedi. 

- Bilakis, dedi. Siz kendi 
kendinizi aldatıyorsunuz. Has-

AS'fh 

aralığında genişçe bir yerde 
geniş ve açık bir sandıkla kum 
bulundurarak yanan bombayı 
bu kuma gömmek ve sönme
sini beklemek lazımdır. Düşen 
yangın bombalarının cınsmı 

yani fosforlu mu, yoksa elek
tron -thermitli mi olduğunu ev 
itfaiyesi tefrik edemiyeceğin
den her halde su kullanma
malıdır. Zira bundan daha 
büyük ·zararlar hasıl olabilir. 

FOSFORLU BOMBALAR 
Su serpildiği zaman tehlüke 

atlatıldığı hissini verir. Fakat 
su tebahhur ettikten sonra 
bomba tekrar yanmaya bailar. 
Hu bombayı bertaraf etmek 
için de yine kum kullanmak 
ve açık bir yere nakletmek 
lazımdır. Bu bomba yandığı 
zaman mavimtrak ve sıhhati 
bozan bir sis neşreder. 

ELEKTRON - THERMIT 
BOMBALARI 

Kapalı yerde de kumla za
rarsız bale gelebildiği halde 
herhalde açık havada söndü· 
rülmek lazımdır ki dumanı za
rar vermesin. Küçük fosfor 
yangınları yüzde beş küpfer
vitriol mahlôlü ile söndürüle
bilir. 

Ev itfaiyesi ıçın çatı aralı
ğında müsait bir yer ayrılır. Ve 
burası kum torbalarıyle küçük 
bomba parçalarına karşı temin 
olunur. Aralıktaki direklerin 
yaş bezlerle sarılmasının yan
gına karşı çok faydası vardır. 
Burada en az bir de gaz mas-
kesi bulunmalı, ev itfaiyesinin 
elbiseleri vücuda uygun ve ya
pışık olmalı, hatta mümkünse 
yangından müteessir olmıyan 
elbise giymeli. 

Yangın bombalarına karşı 
hafif gaz maskeleriyle talimler 
yaparak yetişmek lazımdır. 

Ev itfaiyesine kolaylık olmak 
için badema çatı arasına ka
dar ·su borusu uzatmak ve bir 
hortum bulundurmak faydalıdır. 
Fakat her ihtimale karşı ay· 
rıca su dolu kova veya fıçılar 

da bulunmalıdır. Aralık taksi
mat dıvarları ahşapsız tel örgü 
ile olmalıdır. 

TAHRiP BOMBALARINA 
KARŞI KORUNMA 

Tahrip bombalarının esas tesi
ri patlamada husule gelen hava 
tehlikesindedir. En ağır bom
balar birkaç yüz metre muhitin· 

tasınız, bu çehrenizden belli .• 
Bunu daha evvel haber ala
madığıma üzüldüm. Üzülmem 
yaloız bundan değil.. Anlıyor

sunuz tabii.. Mektubunuzdan .• 
Bütün gece uykusuzdum. Ne• 
den beni yanlış anlamak iste
diniz Ümit.. Bu vaziyet ne •• 
Maksadımı daha açık söyle
mek isterim. Sizinle kavga et
miye gelmiştim. 

Oturdular .• Ümit hafifçe ök· 
sürüyordu. Sanki aralarına so
ğukluk girmişti. Seniha ko
nuştu. 

- Sitem etmek istemem, 
Ümit.. Bu, herhalde benim ma
kus taliimden olacak.. Beni, 
daha ilk tanıştığımız günden 
itibaren yanlaş anlamak istiyen 
hareketlerde bulundun.Bu belki 
de fazlaca hassas olmandan. 

Bir erkek için hassas olmak 
fayda yerine zarar verebiliyor. 
Şunu daima hatırlaman lazımdı 
ki, bir genç kız için alakanın 
iyisi veya kötüsü arasında faz· 
laca bir fark yoktur.Bir erkek, 

uşuna1 ıca :?7 

ne istiyormuş? 
o &$++ --aez .. ., 

F ransız-Sovyet paktında bazı tadilat 
yapılmasını istiyorlar .•. 

ilgası istenilen madde mütearrızın tayini hakkındadır 

Hit/eritı R.ayş/af!da son nutk11nu itat eaefken iki pozu 
Londra 10 ( Ô.R ) - Daily hükümlerin pakten çıkanlma- alakadar etmektedir. Ortaya 

Herald gazetesine göre sömür- sını istemektedir. Bunlar ara· . çıkarılan mesele hususi bit 
geler meselesinin müzakeresine sında bilhassa Milletler cemi- mesele değildir. 18 seneden• 
girjşmek için Almanyanın dört yeti konseyi mütearnzı tayin beri Avrupada münakaşa meY"' 
yıllık ekonomi planından vaz- edemediği takdirde Fransa ve zun olan umumi meselelerin en 
geçmek şartını kabul etmesi Rusyanın icap eden kararı mühimmidir. 
ihtimalden uzaktır. Almanya bu vermek üzere müzakereye giri- Londra, 10 (Ô.R) - Siyasi 
meseleyi tamamiyle dahili ma- şecekleri hükmü vardır ki Al- mahafil Lord Halifaksla Alman 
hiyette telakki etmektedir. Di- ma~ya bunun ilgasını istemek- sefiri arasında yapılacak ilk 
w t ft A A tedır. .. .. . 1 1 ger ara an umumı vrupa L d lO (Ô R) D' 1 goruşmenın umumi mese e ere 
ıulh tesviyesi meselesinde Al- ?n rah f"]' d · h -b ıpl o- ait olacağını bildirmekle bera· . ması ma a ı ın en a er a ın-
manya Avrupanın şerefı için d w .. Al L d ber bu muhaverelerin devam . d k ıgına gore manyanın on -
karşılıklı bır yar ım pa tını ka- ra sefiri Von Ribbentr9'p per- edeceği muhakkaktır. O vakıt 
bul etmeği kat'i olara~ reddet- şembe günü saat 16-30 da Almanyanın ne istediği an• 
mektedir. Garp emnıyet pak- Hariciye Nazırı Edene mezu- ]aşılacaktır. Esasen iş yal• 
tına gelince, Almanya ancak niyet müddeti esnasında refa- nız sömürgeler meselesiyle 
Fransız-Sovyet pa'ktınm tadili kat eden Lord Halifaks tara- kalmıyacaktır. Almanya dört 
şartiyle buna iştirak edebile- fından kabul edilecektir. Ayni ) ıllık ekonomi planını asla 
cektir. mahafilde kaydedildiğine göre terketmiyeceğini ve şarki Av· 

Almanya bu paktın tama· bu görüşme, Londradan sefi- rupa için Sovyetlerle hiç bir 
men feshini istiyor değildir. rin oldukça uzun sürmüş ola_n paktı kabul edemiyeceğini bil· 
Fakat Almanyaya karşı bir ayrılma~ından sonra beynelmı- direcektir. 

" t hd't h' t' d .. d'. v • • lel vazıyet hakkında mutad "I . . .t e ı ma ıye ın e gor ugu ) b" f'k" . . d b ntransıgeant,, gazetesıne ........................ .................. o an ır ı ır taatısın en aş-
de şiddetli zelzele tesiri ya- ka bir mahiyet almayacaktır. göre muhafazakar parti ekse· 
pan sarsıntıları hasıl ederler. Paris, 10 (Ô.R)- "Figaro,, riyetinin ve bütün işçi parti• 
Bütün tahrip bombalarında en Almanların müstemlekeler hak- sinin Almanyaya müstemleke-
tehlikeli şey, bu sarsıntı ve kındaki iddialarından çıkan ]erin iadesine muhalif oldu-
parçalar olmakla beraber tesir tehlükeleri bir makalesiyle in- ğunu bilen Baldvio kabi· 
sahası oldukça mahduttur. celemektedir : nesi Almanyaya hiçbir va• 
Bunlara karşı korunma tedbiri ,. Almanların sömürge ihtıras- atta bulunm1yacaktır. Kabi· 
ancak nadir ahvalde ve mü· Jarına azami dikkat bağlama- nenin bugün yapılan haftalık 
bim müessesatta ittihaz olunur. mak büyük bir hata olur. Bu içtimaında nazırlar Almanyanın 
( 3 - 4 m. kalınlığında beton defa harbın tasfiyesine bağlı sömürge istemesi meselesini 
örtüler. ) Tahrip bombalarına ve nasıl olursa olsun bir gün tetkik etmişlerdir. Sanıldığına 
karşı en emin melce, evin en bir hal sureti bulması zaruri olan göre Lord Hali faks Von Rib· 
alt katıdır. Bodrumlar en mü- geçici meseleler bahis mevzuu bentropa lngiltere, Fransa v~ 
saittir. Eğer evin bodrumu değildi. Şimdi ortaya atılan bir Belçika tarafından Lokarno 
yoksa en yakın bodruma iltica toprak mest'\lesidir ve 1919 paktı yerine yeni bir garp emni· 
çaresi aranır. Mümkün değilse sulh muahedeleriyle kurulan yet paktı için Almanyaya yapı· 
ozaman evin altkatına girilir. devamlı nizamı tehlikeye dü· lan daveti hatırlatacaktır. Fakat 
Bodrumlar tahrip bombalarına şürmektedir. Bundan anlaşılır Almanyanın vereceği cevap 
karşı takviye edilmek şartile ki bu mesele Fransa ve lngil- tahmin ediliyor. Fransız - Sov-
en iyi sığınma yeri olduğu gibi terenin menfaatleri hududunu yet paktı şimdiki şeklinde ka-
gaza karşı hazırlanmak şartile geçmekte, muahedeleri im- Jırsa Almanya müzakereden 
de en iyi gaz sığınağ,dır. za eden bütün devletleri çekinecektir. 

bir genç kız için ideal bir 
sevgili olabilir. Onu manen ve 
maddeten tatmin edebilir. Bü
tün bunların üstünde, yine bir 
genç kız için sevdiği insan ta
rafından tatmin edilemiyen 
yerler bulunabilir. 

Yanlış anlamandan üzülürüm. 
Bu itibarla daha açık konuş· 
mak isteyorum : Şunu konuş
maktan zevk duyarım ki, ha
yatta sevgili ve iyi erkek ola
rak kendime ayırmak istedi
ğim ideal insan sensin. Bir gün 
evlenmiye karar verirsem her 
halde seni veya sana benziyen 
birini arıyaca~ım. Fakat bunun 
haricinde kalan sebepler de 
vardır. 

Ben bir tramvaya biniyorum. 
Yolum uzun değildir. Evime 
gideceğim. Oraya birinin bin· 
diğini görüyorum. Bu, güzel 
bir erkektir. Omudarı geniştir. 
Çehre hatlarında hoşuma gi
den yerler vardır. O dakika 
için hayale kapılarak onu ar
zulamam da mUmkilndül'. Bu 

yabancı adam, tramvaydaki 
yolculuğumun devamı müdde· 
tince bana çok yakındır. Sinir
lik, arzularımın yanında, hatta 
içindedir. Onu hayalen sevmem 
ve kendime yakın sanmam da 
mümkündür. 

Ancak bu hareketim, tram
vaydan inişim kadar geçicidir. 
Onu, bir daha hafızamda bul
mamak üzere unuturum. Hayatı 
tanımam lazım Ümit.. Bunları 
hepimiz ve ikimiz için mazur 
görmeliyiz. Nasıl ki güzel bir 
kız seni alakalandırırsa, güzel 
bir erkek te muvakkat bir za
man için beni alakalandıracak-
tır. Hala, eski bir geriliğe uya
rak bu telakkiyi mantıkımızda 
hazmetmemek isteyişimiz, sevgi 
hayatı içinde yuğrulanlar için 
hatadır. 

Ve .. Bir gün Ümit.. Tram
vayda rastlanan erkeğe elimi 
uzatmam da mümkün. Bu sırf 
onu tanımam içindir. Bu tanış
mada en basit bir tehlike bile 
aramamalı.. T anıamalar ekseri-

ya büyük alakalara mezar olu
yorlar. 

Şimdi esasa giriyorum Ümit .• 
Böyle konuşmam, hasta gü
nünde seni biraz üzse de böy-

le konuşmakta fayda bulurum. 
Kıskanç hislere 1 y~r vermen 
olsa olsa beni gururlandırır. 

Bir genç kızı kıskanmak ka· 
dar gururlandıran bir şey ta"' 
savvur edilebilir mi .. Kıskanma 
bir benimseme değil midir. An
cak buna bir hudut çizmek 
icap eder. Kıskanç hiss:, şüp• 
benin kapısında pusu bekliyeıı 
bir sevgi zaafı haline getirme"' 
meli. Eğer birgün benden şüp
he edersen, hislerime karşı 
hakaretlerinin en kabasın• 
uzatmış olursun. 

Ümit ayakta, Senihanm göğ" 
!Ünü süsliyen Nergiz çiçeğio' 
işaret ediyordu: 

- Bu nedir Seniha .. Nedell 
daima Nergiz taşıyorsun sen? 

- Nergiz .. Onu çok ıeveri 
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renseslerl... vay canına, ya
~ına daha çok zamanımız var. 

Vetl .. Gelin şu masanın ba· 
~ına biriniz sağıma, biriniz so· 
lııma içelim.. Sonra işkenceyi 
görürsünüz. 

Montlük, nısfılleylde içkiden 
ayakta duramıyacak bir hale 
gelmişti. Buna rağmen misafir
leriyle birlikte bili içkiye de
vanı ediyordu. 

Saat ikide elbiseleri yırtılan, 
saçlan ve düzgünleri bozulan 
R.osetle, Paketin kucaklarına 
yıkılarak kendinden geçti. 

Her iki kadın ayağa kalktı· 
l&r ve etrafı dinlediler. Her 
ikisi de korkudan mosmor ke· 
silmiş, tir, tir titriyorlardı. 

• •• 
ikinci hadise: 
Mareşal Damoyil; Fosse Mon

ınarter sokağındaki evine he· 
nüz gelmişti ki saat lldi. Çok 
ınüteessir ve çok düşünceli bir 
halde idi. 
Mareşal konağının geniş oda

larından geçti. Odaların hepsi 
askerlerle dolu idi. Bir kısmı 
hançerlerini bileyorlar, diğer 
bir kısmı da tabancalarını yok· 
lıyorlar. Diğer bir kısmı da 
•rkiboz tüfenklerini dolduru· 
Yorlardı. 

. Gayet sessizce yaptıkları bu 
ışler arasında masalar üzerle
riııdeki şarap destilerini boşalt
ınayı da ihmal etmiyorlardı. 

Damoyil, kendisinin emirlerini 
bekliyen on iki kadar Janti
Yuıııa işaret ederek, her biri· 
sine emirlerini vermek ve va
zifelerini tayin etmek için bir 
odaya girdi. • Fakat girmeden 
evvel nedimi Vikont Arteı 
Daspermosun nerede olduğunu 
sordu. Artesio köpeklerinin ya· 
nında bulunduğunu söylediler. 

Damoyil,Evveli görmeye gitti 
ve kendisine: 

- Sen silahlarını hazırlamı· 
Yor musun? Dedi. 

Artes Dasperman köpek
leri göstererek işte benim 
silahlarım bunlardır. Ve hazır· 
dırlar dedi 

" 
Ü " " çüncü hadise: 

. "Koouşan iki ölü" meyhane· 
sınde bu akşam muayyen saat
ten sonra kapanmış, kepenk· 
lerin arasından ışık görünüyor. 
Ye aralık olan kapıdan da 
ıı~erleri berbat, kör, topal, 
ugıırsuz, serseri dilenci kıya• 
fetıi bir takım iğrenç kadınlar 
~eker, teker ve fasılalı olarak 
içeriye giriyorlardı. 

Meyhanenin sahibesi Kato 
Rece yarısından sonra gelen 
bu şüpheli misafirlerine iki üç 
Yardımcısı ile, yiyecek, içecek 
Ve . 
d ~ıyor. Ve mahzeninde sakla· 
ıgı en nefis şaraplarını içirti· 

Y.ordu. Saat ikiye doğru kimi· 
~~ne bir duka altını, kimisine 
ır alın ekü vererek birer, bi· 

;~ bu şüpheli misafirleri ara-
1 kapıdan dışarı çıkarttı. 

B"r· 
1 k 11 un kızları bu suretle ara· 
1 kapıdan dışarı çıkarttıktan 

sonra k d" · . en ısının yattığı aralığa 
gırdi Y t - 1 d k' b' · a agı a tın a ı sağlam 
t ır hançeri alıp muayene ettik
e~ sonra beline soktu. Dışarı 

çı arak boş meyhanenin ka· 
Pısını kapadı ve anahtarını ka
Pının altına bıraktı ve gayet 
Yavaş, fakat çok heyecanlı bir 
tavırla yürürneğe başladı. 

••• 
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lık Bu gece ortalık Çok aydın
lı tı. Fırtınalı yaz geceleri gibi 
_araret boğucu değildi. Yalnız 

•ısli ılık b' ·· • · d ır ruzgar esıyor u. 

d
. Kati) yürürken kendi ken· 
ıne: 

Bu gece hava ne kadar 
güzeli.. Şaşılacak şey böyle 
güzel bir gecede Paris neden 
bu kadar sessizi.. Sevdazede
ler nerede?. Serseriler nerede? 

Niçin herkes gizleniyor? Bu 
kadar sessizlik neye alamet? •• 

Birdenbire. kibar ve orta 
halli bir adamın evinin kapısı 
açıldı. Onbeş kadar adam 
çıktı. Bunlar, arkebozlar, ta· 
banca, harbe gibi silahlar ile 
müsellab idiler. içlerinden biri· 
sinin elinde bir hırsız feneri 
bir diğeriukinde de bir kağıt 
vardı. Hepsinin kollarında be· 
yaz sargı sarılı olup bazılarının 
caketlerinde birer beyaz salip 
vardı. 

Bu heyret yürümeye haşladı. 
Elinde kağıt bulunan adam 
elinde fener olan adamla be· 
raber önde gidiyorlardı.Bunlar 
hiç gürültü etmiyorlar. ve yek
diğeriııe çarpmamak için silah· 
larını dikkatle tutuyorlardı. 

Kato yoluna devam ederek: 
- Bunlar nereye gidiyor· 

lar?... Ne yapıyorlar?... Diye 
kendi kendine söyleniyordu ... 

Heyet birdenbire durdu. 
Önde bulunan adam kağıdı 
gözden geçirdi. Ve bir eve 
yaklaşarak kapısının üzerine 
bir işaret koydu. 

Tekrar yürümeğe başladılar. 
Kato, kapının önüne gelince, 
konulan işaretin tebeşirle çizil· 
miş beyaz bir salip olduğunu 
gördü. 

Heyet, iki evin önünde bir 
daha durdular. Ve yine ayni 
adam bu evlerin kapılarına da 
beyaz birer salip işareti koydu. 

Sonra bir sokağa saptılar. 
Kato da yoluna devam etti. 
Fakat yirmi adım ilerisinde 
ikinci bir heyet c!aha gördü. 
Bundan sonra geçtiği sokakta 
buna b.:nzer heyetlere rast 
geldi. 

Hepsinde de, elinde kağıt 
bulunan hirer adam vardı. Bu 
heyetlerin hepsi gürültüsüzce 
dolaşıyorlardı. Her hangi iki 
heyet birbirine tesadüf edince 
yavaş sesle bir parola veriyor· 
lar ve tekrar işlerine devam 
ediyorlardı. 

Kato, evvela sokakları dola· 
şan bu hırsız fenerlerini saydı, 
badehu yolunun üzerinde gör· 
düğü beyaz salip işaretli ka· 
pıları saydı... Fakat, başa çı· 
kaır.ıyacağını anladığından bu 
işten sarfınazar etti. 

Bu aralık gecenin saat ikisi 
olduğunu; vuran saat kempa
nalarından haberdar oldu. Geç 
kaldığını düşünerek yürümesini 
tacil etli: 

- Bunları niye düşünüyo• 
ruml... işte vakit geldi; beni 
bekliyorlar ... Diye söylendi. 

••• 
Saat ikiyi çalıyordu. Şehrin 

her tarafında, bir ormanın 

içinde gürliyen bir fırtınaya 
benzer bir gürültü oldu. Ka· 
palı her kapının arkasında, 
demirlerin kımıldadığı zanno
lunuyordu. 

Sonra yine derin bir sükü
net etrafı istila etti. 

-- Sonu var -......... 
N-'ra atmıflar 

Alsancak Birinci Kordonda 
Bohor oğlu Haron, Emin oğlu 
Zühtii, Ahmet oğlu Yakup, 
Mahmut oğlu Ahmet Refik, 
Mehmet oğlu Mustafa ve Mah· 
mut oğlu Ali Riza sarhoş ola
rak nara attıklarından yakalan
mışlardır. 

Camide hırsızlık 
Çorakkapı camiinde Mehnıet 

oğlu Saidin bir çift fotini be· 
lirsiz hırsız tarafından çalın· 

mıştır. 

VENi ASIR 

Buğday piyasası .~evşektir, pamuk 
piyasası istikrar bulmak üzeredir 
Zeytinyağı fiatlerinde yükselme meyli 

-.-r-·~~~~~~~~--~~~~~~~~--
vardır 

lzmir ticaret ve zahire bor· Pamuk busene düşük asitli yemeklik 
sası tıırafından 3 ila 9-2-1937 yağlara nadiren tesadüf edil· 
tarihlerinin teşkil eylediği son Son hafta içinde borsada mektedir. Bu cins yağlara 58, 
hafta içinde neşredilen günde- satılmış olan pamukların nevi 59 kuruşa kadar talip vardır. 
lik satış listelerinin icmali ne· üzerinden miktar ve fiatleri J 
ticesinde borsada aşağıda aşağıda gösterilmektedir. n ci r 
işaretli eşyanın hizaların· Nevi balyesi Fi 
da gö~terilen mikdar ve fiat- as. az. 
lerle satıldığı anlaşılmıştır: Akala 6 52 00 53 00 
Eşya isimleri Haftalık sa· Hafta preseli 

tış yekünu fiatleri Prese 1098 48 00 50 00 
çuval az çok loci hazır 

Buğday 7639 6.125 7.25 Prese 175 49 00 50 00 
Arpa 296 4.875 5. ı lnci vadeli 
Mısırdarı 428 5.50 5.50 . Prese 843 47 00 48 00 
Fasulya 8 8.50 8.50 2nci hazır 
Nohut 121 6.25 6.25 Prese 13 43 00 43 00 
Susam 52 15.50 15.5~ 3ncü hazır 
Pamuk (bal 1135 43. 53. Y cküo 2135 

., çekir(ki 138000 3.25 3.40 ihracatçılar tarafından mü· 
Palamut (ken 5367 250. 480. bayaa hususunda oldukça işti· 
Ç. fıstığı(ki 10137 47. 55. ha gösterilmekte olup piyasa 
incir 587 4.125 5. hergün biraz daha inkişaf ve 
Siyah üzüm 12 10.50 10.50 fiatlerde istikrar peyda etmek· 
Çek. üzüm 7442 6. 23. tedir. 
Ze. yağı(ki 167100 45. 51.25 Yerli mensucat fabrikaları 

B d tarafından şimdilik mal satın 
u ğ ay alınmamakta ve bütün işler ib-

Son hafta içinde borsada sa• racat evlerine münhasır kal-
tıldığı anlaşılan 7639 çuval maktadır. Halihazır fiatlere 
buğdayın nevi üzerinden mik- şimdilik elverişli nazarile ba· 
dar ve fiatleri şöyle bulun- kılmakta olduğundan bu fiat· 

lerin kuvvetli bir istikrar ile 
kendilerini muhafaza edecek· 

muştur: 

Nevi çu. 

Uşak yumuşak 5941 
Uşak sert 1548 
Uşak mahlüt 150 
Yekün 7639 

Fiati 
az çok 

6.125 6.75 
6.3125 7.25 
6.25 6.25 

Buğday piyasası son hafta 
içinde de biraz daha gevşemiş 
ve her nevi fiatinde 0,50 san· 
tim kadar tenezzül hasıl ol· 
muşsa da satış keyfiyeti nor· 
mal bir şekilde devam etmiş· 
tir. Halen değirmenciler elin· 
de kafi mikdarda mal bulun· 
makta olup ihracat için yapılan 
mübayaatta da bundan evvelki 
haftalara nisbetle iştihasızlık 

görülmektedir. Piyasaya fazla· 
ca mal arzolunduğu takdirde 
fiatlerin biraz daha düşme~i 
ihtimali mevcut gibidir. 

Arpa 
Borsa neşriyatına göre bu 

hafta içinde kilosu 4,875 ile 
5 kuruş fiatlerle 296 çuval ar· 
pa satılmıştır. Bunlardan beş 
kuruştan satılan 250 çuvalı 
Uşak çakır arpasıdır. 

Arpa piyasası geçen haftaki 
neşriyatımızda kaydettiğiıni:ı: 
vaziyeti olduğu gibi saklamış• 
tır. Stoklar az ve dahilden 
mevrudat ta o nisbette oldu· 
ğundan fiatlerde terakki me· 
yilleri görülmektedir. 

Piyasa sağlam ve alıcı vardır. 

Bakla 
Son hafta İçinde borsa bül· 

tenlerinde bakla işi yapıldığına 

dair bir kayıt görülmemiştir. 

Geçen hafta kilosu 5 kuruştan 
18 çuval bakla satılmış ve ki· 
losu 3 kuruştan 4 çuval da 
çürük bakla muamelesi olmuş· 
tu. Geçen senımin bu hafta· 
sında da borsada bakla üze· 
rine hiçbir muamele cereyan 
etmemişti. Bakla stokları iz. 
mirde kalmamış gibidir. Dahil· 
de de vaziyetin bu merkezde 
bulunduğu ifade edilmekte ol· 
duğuna göre yeni mahsulün 
idrak ve piyasaya arzına kadar 
vaziyetin bugünkü şekilde de· 
vam edeceii:i anlasılmaktadır. 

leri ümidi vardır. 

Palamut 
Son haftaya ait borsa nnşri

yatına göre haftalık palamut 
satışlan şu şekilde tasnif edil· 
miştir : 

Nev'i kental 
Tırnak 1705 
Tırnaklı 44 
Kaba 3347 
Rüfüz 271 
Yekün 5367 

Fiatı 
asgari 

420 
285 
250 
250 

azami 
480 
285 
370 
250 

Fiatler oldukça elverişli te
lakki edilmekte olup kuvvetli 
bir istikrar da arzetmektedir. 
Piyasamıza gelen mallar • bil· 
has~a yüksek tanenli olanlar· 
derhal müşteri bulmaktadır. Bu 
seneki palam~t rekoltesinin 
70000 ton miktarında tahmin 
edilmekte olduğuna nazaran 
satış işleri bugünkü şeklinde 
devam ettiği takdirde henüz 
elde mevcut stokların yakın 
zamanlarda sarfedilerek yeni 
rekolteye mal devredilmiyeceği 
ümit olunuyor. 

Bugün için piyasa sağlam ve 
alıcılar çok iştihalıdır. 

Zeytinyağı 
Borsa neşriyatına göre son 

hafta içinde borsada yapılan 
zeytinyağı satışları şu şekilde 
cereyan etmiştir: 

Nevi kilo 
Sıra m e s 160950 
Sabunluk" 6150 
Yekün 167100 

Fiat 
asca aza 
4750 5125 
4500 46 

Zeytinyağı piyasası hakkında 
alakadarları nezdindr: yaptığı
mız tetkikattan; ihracatçıların 
halen kuvvetli alıcı vaziyette 
olan lngiltereden müsait fiat 
haberleri almamış oldukların
dan son hafta içinde piyasada 
kuvvetli işler olmamış ve ibra· 
catçılarda faaliyet görülmemiş 
ise de malın azlığı dolayısile 
fiatlerde kuvvetli bir yükselme 
meyli mevcuttur. Halen beş 
asidli sıra mallar ( 51.25 ) ku· 
ruşa kadar satılmakta ise de 
piyasada mal azdır. Bilhassa 

Son bafta içinde borsada 
yapılan incir satışları 587 çu· 
vala baliğ olmuştur. Bunlar da 
hurda ve hurdaya çok yakın 
adi mal'ar olup hurdalar 4.125, 
4.50 ve diğerleri ise 5 kuruş 
üzerinden muamele görmüştür. 

Borsa neşriyatına göre, bu
sene mevsim başından son 
tarihe kadar borsada 179695 
çuval mal satılmıştır. Bunlar
dan 10637 çuval kuru hurda, 
mütebakisi incirdir. 

Halen bir incir piyausı mev
cut değildir. Elde kalmış hur
dalar bazı ihracatçılarla bera
ber kısmı küllisi inhisar idaresi 
tarafından mübayaa edilmek
tedir. Hurda fiatleri ise 4-5 
kuruş arasında olup malın ka· 
!itesine göre tehalüf etmek
tedir. 

Çekirdeksiz üzüm 
Son hafta içinde borsada 

cereyan eden çekirdeksiz üzüm 
işlerini glindelik satış miktar 
ve fiatleri noktasından borsa 
bültenlerinden alarak aynen 
aşağıya dercediyoruz: 
Satış Satılan Gündelik fiat 

tarihi miktar asgari azami 
3-2-937 1185 6 19 50 
4 " " 1222 11 75 20 50 
5 .. " 1099 10 375 23 
6 .. .. 1016 11 22 
8 " " 1514 10 20 
9 " .. 1406 6 21 
Yekün 7442 

Bu suretle mevsim başından 
sıın tarihe kadar borsada sa· 
tılmış olan çekirdeksiz üzüm 
miktarı 409672 çuval ve 1919 
torbaya baliğ olmuş bulunmak
tadır • 

Gündelik satışların tetkikin· 
den de anlaşılacağı üzere üzüm 
işleri son hafta içinde kuvvet
lenmiştir. Arıcak müstehlik pi· 
yasa fiatleri pek de müsait ol
madığından dahili p"yasamızda 
tereffü kaydedilmiştir. 

Üzüm işlerinde son hafta 
içinde görülmeğe başlanan faa
liyet ihracatçıların yeni sipariş
ler almış olmasına hissedildiği 
gibi yine bunların Paskalye 
yortuları için şimdiden !ıazırlıkh 
bulunmuş fikrile hareket et
mekte olmalarına hamledilmek• 
tedir. 

Bu sene rekoltesinin 460 bin 
çuvalı tecavüz etmiyeceği ka
naatin umumi olduğuna ve şim
diye kaclar borsada bu mik
tardan 410 bin çuvalının satıl
dığına ve borsa harici dahili 
ihtiyaçlar için sarfiyatın da aşa· 
ğı yukarı 1 O bin çuvalı geçmiş 
bulunduğuna göre halen stok 
olarak bulunan çekirdeksiz üzü· 
mün 30 - 40 bin çuval radde· 
!erinde olduğu hesaplanmakta
dır. 

Satışların bugünkü vaziyette 
devamı takdirinde bu sene üzüm 
işlerinin hn seneden daha pek 
çok erken nihayet bulacağı 

tahmin ediliyor. 
Şimdilik işlerde kuvvetli bir 

hararet vardır. Satıcıların ihti· 
yatlı ve nazlı hareketleri tak· 
dirinde fiatlerde tereffü husulü 
ümidi kuvvetlidir. 
Sair zehalr ve hububat 

Her sene bu sıralarda-<>ldııii:u 

Sahife 7 

Kongre 
Hazırlanırken 
- Başlata/ı 2 nci sap/ada -

yasalara ;ırzedilen miktarın 
mesela buğday ve pamuğa 
göre azlığı buna manidir. 

Kuru üzüm nadiren ispek
lasyon mahiyetini taşır, ve hiç 
bir zaman vadeli bir borsa mu· 
amelesi şeklini alamaz. 
KURU ÜZÜM ST ANDARD!
ZASIYONUNUN FAIDELERI 
Yukarıda arzedilen güçlük

lere rağmen kuru üzümün dahi 
nisbi , olsun elde edilebi· 
lecek bir standardizasiyoiıun bir 
çok faide 1eri de şüphesizdir. 
Bu faidelerin de başlıcaları 
şunlardır: 

1 - Kuru uzum satışları 
muhakkak kolaylaşacaktır. 

2 - Bılhassa yeni müşteri · 
)erimiz için malların uzun uza
dıya tetkik ve muayenesine 
hacet kalmıyacaktır. 

3 - Standardizasiyonun bir 
neticesi olarak tağşiş asgari 
bir hadde indirilecek ve mal
ların nefaseti artacaktır. 

4 - Standardize edile-
cek malların alım ve satımında 
ihtilaflar asgari bir dereceye 
inecektir. 

5 - Standardize edilecek 
mallarımız için daha kolay yeni 
müşteriler bulunacak ve toplu 
satışlar yı.pılabilecektir. 

6 - Kuru üzümün ambalaj 
işleri ayni zamanda kolayca 
tanzim edilebilecek ve şimdiki 
ambalaj şekli ve vasıtaları ıslah 
edilecektir. 
BiZDE KANUNİ ST AN DAR· 

D!Zı\SIYON 
Hali hazırda her ihracatçı 

borsadan satın aldığı muhtelif 
cins ve numaralı üzümlerini 
karıştırarak kendisine mahsus 
bir paçal ve tip vücuda get r· 
mekte ve tip üzerinden satış· 
!arını yapmaktadır. Halbuki 
üzümlerimiz kanunen standar· 
d;ze edilirse her ihracatçının 

kendine mahsus bir tipi kalmaz, 
bütün muameleler kanuni tip 
üzerinden cereyan edecektir. 

Bu takdirde kanuni tipler 
mevsim bidayetinde resmi bir 
teşekkül tarafından resmen 
tesbit ve hariç piyasaların bor
salarına göndererek bilumum 
satış ve arbitarge muamelele· 
rinde esas olarak ittihaz o!u
nacaktır. 

Kanuni standartlar yanında 
müteaddit hususi standartlara 
dahi müsaade edilirse bekle
nen faidelerin çoğu akim kalır. 
Ana t ipler haricinde gerek ka
lite ve gerek çok aşağı mallar 
için serbest bir saba bırakmak 
mümkündür. Lakin standardi
zasyon haricinde kalacak mal
lar bir yeküna baliğ olmama· 
lıdır. Aksi halde standart ha· 
ricinde kalacak büyük partıler 
piyasaya her zaman 'tazyik ve 
standartlı malların fiatler ine 
menfi tarzda müessir olacaktır. 

Kadınlar yUzUnden 
Alsancak Mesudiye cadde· 

sinde Mehmetoğlu Ahmet ile 
Tevfikoğlu Celal, karılarının 

çamaşır sermek meselesinden 
aralarında çıkan kavgada Ce
lal Abmedi sopa i!e ve Ah
met de Celalı yaraladıkların· 

dan her ikisi de yakalanmıştır. 
Bıçak ta,ıyanlar 

Keçecıler Zinet garajında 
llyas oğlu Mehmet ve lkiçeş· 

melik caddesinde Bayram of!!u 
Mehınedin Üzerlerinde bi r o!r 
bıçak bulunarak alınmıştır. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gibi bu sene de borsada bıl

hassa zehair ve hububat işl..,

rinde sükünet vardır. Esas~n 

mahsullerimizin kısmı külEsi 
elden çıkarılmış olduğundan 
yeni mahsullerimizin idrak ve 
piyasaya arzına kadar kuvve tli 
işlere intizar edilemez. 

Abdi Sokullu 
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(BORSAj 

Uz Um 

Çu. Alacı Fi at 

233 Kurum 13 625 17 75 

163 M J Taranto 12 25 12 75 
74 K Taner 13 75 14 25 
72 A R Üzümcü14 50 15 50 
68 Alyoti 13 75 16 75 
47 Beşikçi 11 50 12 50 
43 inhisar 8 so 11 

40 S Emin 16 19 75 
31 KOM Ali 13 50 14 so· 
23 Esnaf Bank 14 14 25 
21 Ş Riza H 14 50 14 50 
12 J Taranto 18 75 20 
6 Galami<li 16 50 16 50 
833 Yclıün 

409671 Eski yekün 

410504 Umumi yekun 

incir 
Çu:- Alıcı Fi at 

199 J Toraoto M 5 5 
114 A Lafont 5 5 

313 Yckün 

179700 Eski yekun 

180013 Umumi yekün 

Zahire 
Çu. Cinsi Fi at 

842 Buğday 5 875 6 375 
51 Susam 15 25 15 25 

141 Fasulya 9 9 25 
21 Kumdan 5 5 

115 ton P. çekir 3 35 3 40 
586 ke. Palam. 250 460 
,Q'irC/2ZZ7-Zzz;~7.zy~, 

B N9C> 
Mübadil ve gayri mübadil 

bonoları bilumum banka ve 
şirket hisse senetleri Ergani N 

Sivas ve yüzde beş ve iki :--.; 
faizli ve eski istikrazı dahili 
tahvilleri ~e buna mümasil 
her nevi esham satın alır. 

Adres : lzmir Kemeraltı 

Hacı Hasan oteli N o. 60 
C AV 1 T 

Telefon 3903 
1-13 (77) S.7 h.3 ~ 

rzz..l7.ZY.z7.7J.Z:O:ZZT'rL7.7J.Z7ZZZJ;..ı 

Zayi 
lstanbul Beneberitli mekte

binden 1918 de aldığım diplo
mayı kaybettim. Yenisini ala
çnğımdan esi<isinin hükmü ol
madığı ilan olunur. 

COY A SAL TİEL 
425 (254) 

İsar Made 
Türkiye 

Kızılay urumu 

, Böbre karaciğer raha sız ık ar -
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şi ·alı maden suyudur 

Her yemekte • 
ır ı ı 
• • 

Bar • • • a ıçın z 
TELEFON : 2067 

!!!llll~~~~~S&J~g8ai~. a~·~~~ 

Çi ve yva 
sa GI 

z a ına 
Hayvan: rınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarım ve nesçlerini bozmayınız. 

i 
Turan fabrikalan, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haz 
kabuğu çıkar ı!mış pamuk çekirdeğinden mamul un ha-
linde küspeferi emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarımza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onlarm şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve inekJerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani mım~ne ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı lımir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - iz mir 3465 

Kızılay cemiyeti lzmir merkezinden: 
Cemiyetin mutat yıllık kongresi 15-2-937 taribiot müsadif 

Pazartesi günü saat 17 da Halkevinde yapılacaktır. 
Cemiyete mensup üyelerin kongreye teşrifleri ve bu ilanın 

davetname yerine tutulması rica olunur. 
9-11-13 , 4oı; (240) 

'!'C:Ni A"SM 

lzmir. Esnaf ve Ahali bankas!ndan: 
isimleriyle hisse senetlerinin cinsleri ve numaraları aşağıda 

yazılı olan hissedarlarımız hisseden mütevellit borç bakiyelerini 
ödemekten imtina ettiklerinden elJerindeki hisseler esas muka
velenamcmizin on sekizinci maddesi hükmüne göre lstanbul 
kambiyo borsasında sattmlmış ve iptal olunmuştur. Satın alan· 
lara yeni hisse senetleri verilecektir: 

D.S.No. Müessis Hisse A. Hisse lsnıi ve adresi 
No. 

16 1 50 52 lzmir:Gümrük komisyoncusu Ko-
çanah bay Süleyman Sırrı 

21 l 50 30 lzmir: Şaphane sokak Abajoli 
matbaasında bay Ali 

31 1 50 40 lzmir: Meyveler gümrüğü cadde-
sinde arabacı Konyalı B. Hüseyin 

34 1 50 45 1%1Dir: Meyveler gümrüğü cadde-
sinde arahacı cansız oğlu bay 
Abdullah Refik 

40 1 50 52 iz.mir: Odun pazarında hazır el-
biseci bay Kohen ve M. Arif 

57 1 50 69 lzmir: Meyveter gümrüğü cadde-
sinde fırıncı hacı Hafız Tevfik 

58 1 50 70 Iımir : Zahire borsasında bay 
Salamon Roditi 

76 1 50 90 Izmir: Göztepe tramvay caddesin-
de Sipahi zade bay Behçet 

92 1 50 111 lzmir : Halimağa çarşısında No. 
41 Sabancalı yazıhanesinde ko
mısyoncu Cako Albağli 

95 1 50 114 lzmir: Salhanede No. 313 fırıocı 
hay Recep 

104 l 50 122 b.mir : Arastada tacir bay Şa-
patlly Benmaor 

107 l 50 125 lzmir : Borsada üzüm sımsarı 
Yegen zade bay Şükrü 

116 2 100 t:O 134 lzmir: Osmaniye caddel4inde ma-
nifaturacı bay Katalan biraderler 

1 50 142 lzmir: Arastada manifaturacı bay 
Kaymak zade biraderler 

126 1 50 147 lzmir : Şadirvan altında demir 
tüccarı bay Bohor Avram Ar
diti mahdumlara 

136 1 50 157 lzmir : Ceza evi karşısında ve· 

" ........................... . 
Bağcılar!. TütüncülerL 

Ötedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa glb
relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
R A fi M i K A il A 1) A V lJ T 

Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu 
Yemiş çarşısı, Cczair Han 

IZMIR 
Pa. Cu. Ça. 1 - 13 (23) 

1 L · AN 

5 kilodan 30 kiloya kadar 
Satış mahaUi: Suluban civarıoda 

Ôzödemişli maf{azasına müracaat. 

terazilerimiz gelmiştir 
No. 28-9 Hurdavatçı Hllanii 

11-26 (172) 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. to - 12 J. Perplnyanl. 

TELEFON : 3937 

Ka~orifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 

lesbit ticarethanesi sahibi hay Nl'!l'!llln 
Hafız Mnstafa 

(2299) 

158 l 50 181 lzmir: Alipaşa .meydanında No. 
18 tüccar Abmct Sait 

mojet:- anzuk 

. Saç Eks~ri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesıne mani o!ur. Komojen 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen aaçlann 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, Jitif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

(DAİMLER - BENZ) 

arabaları Bir Teneke 

Küçük kamyonet 140 kilometre yapıyor 
Kısa şası kamyon 115 kilometre yapıyor 
Uzun şası kamyon 90 kilometre yapıyor 
Koca kamyon 80 kilometre yapıyor 
7 kişilik binek 150 kilometre yapıyor 

Rakiplerimize kanma, boş lafa inanma, tecrübeye gel, hesabmı 
bil, başka araba alma, emret katalog gönderelim ... 

Taksim bahçesi karşısı 25. Telgraf adresi: Dizel - lstanbul. 
5-8-11-14 (219) 

Liman işletme müdürlüğünden: 
Tersanede inşa ettirilecek azman ve şat örtüleriyle Lavabo ve 

duş binalarının eksiltme işi 18 şu at 937 perşembe günU saat 
15 e bırakılmıştır. Taliplerin evvelki ilanda bildirildiği veçhile 
vesaik ve teminatlariyle birlikt e muayyen zamanda Şefler encü-
meninde bulunmaları ilan olu ur 11-14 431 (252) 

Fabrikatörierin, fe·nni surette ma
kine kullananların ve değirmen

cilerin nazarı dikkatine 
On milimetreden 100 milimetreye kadar muh
te)if eb'ad ve kalınlıkta bilyaiarımız gelmiştir. 

Adres : N AZiF PAK ve HAKKI ERDOG~N OGLU 
MUHTELiF MARKA OTOMOBİL PARÇALARI SA'ftŞ YERi 

lzmir : Yeni Kavaflar çarşısı sayı 39 
12-13 (81) H 3 

Mensucat Fabrikaları Türkiye 
Türk 

: 

Limitet · Şirketi 
Şehitleı· Caddesi . Makara So1'ak 

P.osta Kutusu ta& lzmlr. 
Tek ve müteaddit kath pamuk iplikler, boyanır, kaster• 

lenir; katJaDJr kırmızı ve mavi boyaların çefitleri. 
FIA TLERIMIZI iSTEYiNiZ 

H. 1. Ç. 

Bütün dünya POKER traş bıçaklarını kuHanıyor 
~AlmaKta hiç tereddüt etme~iniz.Yalnız makasına 
dikkat ediniz.. · 



Bütlln ağrı, sızı ve 
sancılan dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk alguıhğın-. 
nezleye, gripe, di1: 
bel, sinir, adele, 
ağnlarile romatiz· 
maya karıı bilhu· 
sa müessirdir. 

GRiPiN 
• 
l 

tecrübe ediniz 

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyelerivle süsleyiniz 

Is tan bu' 

er kezi 

lzmir 
Telefon 

3778 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından : 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Ahmet ağa ma· 

halleıinde Kemeraltı caddesinde kiin 119 sayılı dnkkin tahsili 
emval kanununa tevfikan haczedilmiş ve tarihi iJAndan itibaren 
21 glln mllddetle mUzayedeye çıkanlmış olduğundan almak ve 
mllzayede şartlarını görmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat 

idaresine müracaatları. 
28- 4-11 284 ( 167) 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. Yeri No. su Nev'i Depozitosu 

T. L. 
Eski Taj 

252 Karııyaka Yalı caddesi. 47 49 Arsa "197,50 M.2 160.00 
izahata yukarıda yazılı gayrimenkulün bedeli peşin veya taksitle 

ödenmek üzere sabşı 14-2-937 Pazartesi günii saat ONDA 
ihalesi yapalmak kaydile artumaya konulmu.wtur. 

istekli o.laıılarıu yevmi mezkfırde yukarıda yazılı Depozito 
' akçesini Veznemize yabruak artırmaya girmeleri ve yanlarmda 

birer fotoiraf ııetirmeleri üan olunur. 
11-12-13 (255} 

-~~-·--

~anııe•• 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

....................................................................... . 
SIHHAT BALIKYAGI 

.Norveçya bahkyağlarının en balisidir. Şerbet gibi 
.içilir. iki defa süzü!müştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
,. 
• • • • .. Sıhhat Eczanesi 
• s BAŞDURAK . 
! Bftyftk Salebçioğlu hanı karşısında E 
~ . ........................................................................ 

Eczacı Kemal Aktaş 

Hilil Eczanesinde 
Bir şaheser yaptı 

Zümrüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Maskulen 

( Ditl ) 
Feminen 

iki CIDI koku 

Erkek koku be .. 
nim çok hoşuma 
gitti. 

Acaba erkekle
rin de Dişi koku 
mu hoşlarına gidi· 
yor. 

Galiba?! 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından : 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Ahmet ağa ma· 

hallesiude Çerçioğlu sokağında 15 No. lu dükkan tahsili emval 
kanununa tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilandan itibaren 21 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan almak ve müzayede 
ıartlarmı öğrenmek iıtiyenlerin deftudarhk tahsilat dairesine 
müracatlan. 28-4-11 285 (166) 



Sahife 10 ~rASIR 
• m ,,, ->•• u Şubat~ • ==-s;aı 

Valensiyada fevkalide toplantılar oldu 

alagayı niçin bırakmışlar? • • 
Barba Italyan • A man kuvvetleri de iştirik etmiş 

Italyan kruvazörleri Cumhuriyetçi destroyerlerin asi harp gemilerine 
tecavüzlerine mini olmak için siper vazifesini görmüşler · 

Valensia, 10 (Ô.R) - Kabi
ne meclisi toplanarak başvekil 
Largo Caballero tarafından 
Madride yaptığı son ziyaret 
hakkında verilen izahatı dinle-
miştir. Başve

kil payıtahttan 
mu h a rip l erin 
disiplin ve kah
ramanlığı, sivil 
ahalinin de hay· 
ranhk hissi ve
ren ruhu hak-
kında mükem
mel intibalarla 
avdet ettiğini 
bildirmiştir. 

DEL 
VAYO'NUN 
BEYANATI 
Bundan son

ra hariciye na
.tırı Del Va yo 
son beynelmi-
lel hadiseleri 
hülasa olarak 

kruvazörlerin projektörlerini 
yakdıklarını ve bunların iki 
ltalyan kruvazörü olduğunu 
görmüşlerdir. Bitaraf harp ge
mileri tarafından şimdiye ka
mifl~.-,1~~ dar misli kayde

dilroemiş olan 
böyle bir hare
ketin gayesi hü
kümet destroyer 
lerioi mahru-
kat bitirmeğe 
ve hareket üsle-

J 
dahalenin kontrolü için bunca dikten sonra Sovyetler birliği- J bütün cevaplar aleyhine çıka-
zamandan beri hazırlanan plan nin hariç bırakılmasına imkan caktır. 
nihayet tatbik edilebilecek mi? yoktur." 
Hayır, zira bu plan o suretle SOVYETLERIN KONTROLE 
hazırlanmıştır ki bunun hare- iŞTiRAK HAKKI 
kete geçmesi sayısız güçlük- Bu sabah "Nevs Chronicle" 
Iere çarpmaktadır. Londra ve gazetesinin yazdığı gibi Sov-
ve Parisiu, Sovyet Rusyayı yetlerin gönüllü yasağı anlaş-
kontrol haici bırakmak hak- masına iştirak için kontrol ha-
kmdaki tahammül edilmez reketine iştiraklerini kat'i ve 
fikri muhafaza edip etmiye- zaruri bir şart olarak ileri sü-
cekleri belli değildir. Fa- rüp sürmediklerini bilmiyoruz. 
kat 11 Tribuna tt gazetesi Sov· Fakat bu kontrole iştirak hak-

FRANSANIN FiKRi 
Dün akşam bildirildiğine gö

re Fransa mıntaka mıntaka 

kontrolden ziya 
de hiç bir mm
taka tahdit edil 
meksizin ispan
ya kara hudut
larının ve sahil
lerinin tama• 
miyeti üzerinde 

leri hususunda mesai birliğin• 
de bulunmağa ve bunların ia" 
şelerini temine yardım etmeye 
hazır olduğunu beyan etmek" 
tedir. 

Barselon, 10 
(A.A) - Asile· 
rin bir tahtel" 
bahiri dün öğle 
vakti limanda 
gözükmüştür. 

Bir askeri de· 
niz tayyaresi Ü9 
bomba atmıştır. 
Tahtelbahir or" 
tadan kaybol
muştur. 

Paris,10 (Ô· 
R.)-lspaoyada 
bir tetkik seya" 
bati yapmış O" 

lan radikal me• 
buslardan mü
rekkep dele
gasyon, Barse" 

Del VaJ'tJ lspanyol hariciye nazıtı lonu anarşi için-Malaga öniinde dolaşan ltalyan lıaıp genzıleri 

yetlerin ademi müdahale ları inkar edilemiyecek kadar 
anlatmış ve ka- Caballero Jspanyol başvekili 
bine casusluğun bastırılması rinden uzaklaştırmağa ve 

kontrolüne iştiraklerinin kabul sarihtir. Ademi müdahal~ pren-
ademi müdahale komitesine de bulduğu ve Frankoyu ter-
iştirak eden devletlerin hepsi cih ettiği hakkmda kendisine için mühim bir emirnameyi ka- belki de dağınık bir vazı-

bul ettikten sonra işbu tebliği yette faik asi deniz kuv- edilemiyeceğini yazıyor: Eğer sibi şimdiye kadar onbinlerce tarafından birden bir kontrol atfedilen beyanatı tekzip et-
tesisine taraftar bulunmaktadır. miştir. Heyet Barselonda taDl 
Fakat Fransa bir neticeye va- bir nizam ve sükun bulduğunu, 

bunlar nihayet galebe çalacak ltalyan ve Alman maaşlı askeri-
ol~rsa ne Londra, ne de Pa· nin asilerin saflarına gönderilme· 

lttifakla kabul eylemiştir: vetlerinin hücumuna maruz 
YABANCI KUVVETLER bırakmağa matuf bulunuyo~du. 

rılmasını bilhassa arzu ettiğin- müdafaayı teşkilat altına almak 
den komite tarafından ekseri- için kurulan müesseseleri gez-

ris' de kontrolün tatbikini ka- sinden ibaret kalmıştır. Biliyoruz 
tiyetle istemedikleri itiraf edil- ki bu meselede her şikayet fay-

HARBE GiRDiLER SONUNCU TECAVUZ 
ispanya hükümeti ltalya ve 

Başvekilin riyaseti altında 
toplanan hükümet kurulu Ma
laga'oın sukutuna amil olan 
sebepleri gözden get;irmiştir. 

Bu sebeplerin en esaslısının 
asiter tarafından yapılan hü
cumlara ecnebi kuvvetlerin iş
tirakinden ibaret olduğu mü
şahede edilmiştir. Muhacim!er 
mühim miktarda ecnebi kıta
atını safları arasında bulundu
rarak ltalyan ve Alman ma
mulatından tayyareler, tanklar 
ve harp malzemesi kullandık
tan başka iki ecnebi harp ge
misinin sarih yardımıodan da 
istifade etmişlerdir. 

ECNEBi HARP GEMILERl 
ASiLERE YARDIM ETTi 

Filhakika 6 Şubatta Kanar
ya, Baler v~ Admiral Servera 
adlı asi kruvazörlerine ve di
ğer muavin gemilere hücum 
için harekete geçen hükümct 
torp:do muhripleri harnketle
rioe ecnebi bazı harp gemile
rinin engel olduğunu müşahe
de etmişlerdir. Saat 13,5 da 
ileri hareketlerine mani o!ac~k 
şekilde vaziyet almış olan ec· 
nebi tahtelbahirlerinden ikisi 
hattın arasından çıkmağa uğ· 
raşırken Gata burunun un ce. 
nubunda sağ tarafından cenup 
hücumuna hazır vaziyette gö
rünen iki kruvazörle karşılaş
mışlardır. 

iT AL YAN GEMiLERi 
Bu ecnebi gemiler hükümet 

destroyerlerini hataya düşü
recek şekilde manevra etmekte 
idHer. Bunun üzerine muhrib
ler uzaklaşmışlar ve gece ka
ranlığından istifade ederek 
h:krar yaklaşdıkları zaman 

Almanya tarafında? :ıde~i -~ü~ 
dahale taabhütlerıoın ıhlahnı 

miş olacaktır. dasızdır. Fakat şunu müşahede 
ÇABUK BİR NETiCE ediyoruz ki 9 Sonkanunda 

yetle verilecek karara kolayca diğini, Katalonya gönüllüleri 
iştirak edebileceğini bildirmek- tarafından hürriyet ve istiklal 

geçen eyluldan beri birçok 
defalar ademi müdahale komi-

iSTENiYOR "ademi müdahale için herşey 
Sosyalist " Populaire ,, de yapılmalı ve çabuk yapılma-

te ve böylece bir uzlaşmaya mücadelesinde sarfedilen gay-
herhalde ulaşmak arzusunu rete hayran olduğunu ve reis 

lesine bildirmiş 
ti.Malaga hadi-

::·\W göstermektedir Kampanys ile görüşmelerinden 
Fransanın fik- Katalonyanın Fransaya karşı 

seleri ademi 
müdahale taah-

rince ispanya hissiyatı hakkında emniyetle 
meşbu olarak avdet etUğinİ 

hütlerine karşı 
irtikap edilen 

hudutlarında ve bildirmektedir. 
sa h il le r i n de Roma, 10 (Ô. R) - Malaga 
kontrol hemen zaferinden sonra nasyonalistler 

bu tecavüzlerin 
enson bir de tesis edilmeli- yirmi bin kilometre murabbaı 

lilidir. ,, dir. Yoksa, bir araziyi kızıllardan kurtarmışlar 

AVRUPA 
SULHU 

UÇURUMDA 

kaç haftadan- ve Akdeniz sahilinin mübiın 
beri ispanya iş- bir kısmında daha yerleımiş: 
]erine alakaia- lerdir. Almeriaya doğru ilerı 

hareketine devam eden nasyo'" 
Tebliğ şu su· rını azaltbkları 

retle nihayet hakkında ema· 
bulmaktadır : reler vermekte 
"Bu gibi müda· olan bazı mem-
haleler ispanya leketler müda-
dahili harbini hale faaliyetine 
kısaltmamakta, on misli kuvvet 
bilakis daha zi· ile yeniden atı-
yade uzatmak· 
t d' lacaklardır ... 
a ve teş ıt et- Roma,10 (Ö. 

mekte, diğer 
taraftan da her R) - ispanya-
gün Avrupa sul ,..,,. da nasyonalist 
hunu daha zi- fspanrol saJan11da dolaşan ( Home I'leel) /ııgiliz Ana vatan Jılosundan }(um Eltzabet orduların cenup 
yade uçuruma yaklaştırmak- - daha az şiddetli bir lisan Iıdır,, dediğimiz zaman vaziyeti umumi karargahı tarafından 
tadır.,, kul~aıımakla beraber - ;abuk çok sarih bir şekilde kavramış neşredilen tebliğe göre, Mala-

ADEMi MÜDAHALE bir neticeye varılmasını iste- bulunuyorduk. ganın zaptından sonra nasyona-
KOMITESINDE mektedir. Bu münasebetle şun- "Oeuvre,, gazetesinde Gene- listler ileri hareketlerine devam 

Paris 10 ( Ö.R ) - Ademi lan yazıyor: veve Taboius, daha zengin gö- etmişler ve MHlaganın 35 ki- . 
müdahale komitesi bugün Lon· .. ispanyada mücadelenin şid- rünmekte ve şu malumatı ver• lometre şarkında bazı mevki-

s mektedir: drada toplanacaktır. olcenah det ve veh2.meti günden güne leri ele geçirmişlerdir. Madrid 
Fransız gazeteleri süratli bir artmakta iken Londra ademi "ispanyada ademi müdahale etıafmda da mücadele çok 
karar verilmesini ve ispanyaya müdahale komitesi nota, proje kontrolünün teşkilat altına so- kanlı olar.ak devam etmekte-
gönüllü ve müfreze sevkiyatmın ve mukabil projeleri birbiri kulması için Londra ademi dir. Kızılların yaptıkları bazı 
mümkün olduğu kadar kısa bir üzerine istif etmekle vakıt ge- müdahale komitesi tarafından hücumlar büyük zayiatla püs-
mühlet içinde durdurulmasını çirmektedir. ltalya ve Almanya gönderiJen istizahnameye Fran· kürtülmüştür. 
hararetle istemekterlirler. ademi müdahale kontrolünden sanın cevabı Londraya gelmiş- INGILİZ FiLOSU 

" Humanite ,, gazetesinde Sovyet Rusyayı hariç bırakmak tir. Komitenin bugün yapacağı YARDIMA HAZIR 
Gabriel Pery ademi müdahale istiyorlar ki bu en abes bir id- içtima alaka uyandıracak ma· Londra, 10 (A.A) - Resmi 
komitesinin niyetlerinden şüphe diadır. Bir Avrupa tesviyesine hiyette olacaktır. Zira kontrol mahafil lngiJiz filosunun Mala-
ederek soruyor: "Ademi mü· Almanya ve ltalya kabul edil· teşkilatı hakkında verilmiş olan ga ahalisinin şehri terketme-

nalist ordu Malaganın otuı 
kilometre şarkına varmıştır· 
Madride gelince artık tama" 
miyle muhasara edilmiş gibidir· 

Paris, 10 (Ô.R)- MalaganıP 
zaptında başlıca rolü oynıya~ 
ecnebi kıt'alarıoın ehemmiyetı 
ispanyaya gönüllü ve askeri 
müfrezeler sevkiyatmı men içi~ 
Londra müdahalesizlik komitesi 
tarafından yapılan müzakereye 
bir kat daha ehemmiyet kazaıı
dırmaktadır.Malum olduğu uıe
re Almanya ve Italya tarafın· 
dan lngiliz notasına veriJef1 
cevaplar üzerine, gönüllü ve 
askeri müfrezelerin sevkiyatııı• 
menetmek için bu iki devlet 
tarafından vazedilen şartlarıO 
tahakkuku için ademi müda" 
hale komitesi alakadar devlet" 
!erden bir kontrol projesi~;~ 
ana hatlarına muvafakatler111, 

istemişti. Cevapların ekseri.~~ 
gelmiştir. Bunlar Fransa, Jogı 
tere, Sovyet Rusya ve AJınnıı; 
yanın cevaplarıdır. ltalya t 

Portekiıin beklenilmekte odııı: 
cevapları da bugün öğle e, 
sonra saat 16 da ademi ınüÔ~, 
hale komitesi reisliğine verı 
diği öğreniliyor. 

•• 

1 


