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Scrx,~ ı Blllltiyaz s~hibi : ŞEVKET BıLGİN 
aşıııubarrır ve umumi neşriyat müdürü: • 1 I.taubul, 16 (Te!efoula)- Yeui yüz ve

1 i- HAKKI OCAKOGLU ı 
1 
bin liralık paralerımızın Londrada basıl- 1 

. m~sına devam edilmektedir. Bir, beş, on,1 
eli;., beş yüz ve beş bin liralıkların da1 

basılması kararlaştırılmıştır. Cumhuriyet' 
Merkez bankası bu paralarımızın yeni' 
ş~~~~_!:.sbit etmektedir. _J 

:- .A..13C>N""E: ŞE:FC..A..İTİ 1 

, D-!vaın mUddetıiTürkiye içiulHariç ıçin' 
- Sene/ık . . . . . . . 1300 ~00 -
-A'tı a•lık . ..... --700-- -1300-

,, - TELEFON : 2&97 

~ . Fiatı " s ,, kuruştur. t,ıımhııriyetiıı Ve Cıımlıuriyet Eseriııı!ı ıJeTiçisi, Sabahları Çı~·ar Siyasi Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıstır. 
·= 
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toplantısındarzD=zr=aı~=:7~ 

Ör Ba kan e leti hariciye nazırı, i an barışının 
\rahim gü ler geçi m kt olduğunu müşahede ettiler 

konseyinin dün sabahki 

r Görüşmeler, büyük bir dostluk atmosferi içinde inkişaf ediyor 

Dört devletin mümessilleri, tetkik ettikleri bütün 
meselelerde görüş birliğine işaret etnıişlerdir 

Aras: Biz sulh için çalışan bir nesil namına konuşan mesut milletleri temsil ediyoruz 
Stoyadiuoviç: Ba1kan antantı, Ba1kanlarda-sulhun sağlam teminatı olarak tanınmıştır 
Metaksas: G..-çmiş harplerden daha müthiş bir harpten çocuklarımızı korumak isteriz· 
Antenesko: Sulh içinde yaşamak istiyenlere kurduğumuz barışı nümune gösteririz 

--~---------~-~-~ .. ~-------~---~---~ 
Atina 16 (Yeni Asır muhabirinden) - Balkan 

antantı konseyi, Hariciye nezareti binasında Yu
goslav Baş ve Dış bakanı Dr. Milan Stoyadino· 
viçin riyaseti altında mesaisine başlamıştır. Dün 
akşamki görü. meler ihu.ri mahiyette idi. 

Bugün dört Ballton memleketl~I a akadar eden 
mesel elerln hepsi de birer birer ele alınarak 
gi:izden . geçirilmiş; Balkan devletler! arasındaki 
mUn ı: sebetle,.ın bUyUk bir dostluk atmo11ferl içinde 
inkişaf ettiği müşcıhede edilmiştir. 

Bu sabah saat tam on birde toplanan Balkan 
hariciye nazll'ları konferansı llhönce Yugoslavya 
ile B11lgarlstan arasında akt ve imza edilen :ademi 

Yugoslavya başvekili hu pakt hakkında arkadaşlarım tenvir 
etmiş ve paktın nasıl hazırlandığını, ue ı;ı-ibi safbalar geçirdiğini 
iuceden inceye an'atınış ve paktın hazırlanması esnasında 
Türkiye, Yunanistan ve Romanya hariciye nezaretleriuiu dakika 
fevtetmeksizin verdikleri tasvipkar cevaplara Yugoslavyamn 
minnet ve teşekkürlerini bildirmiştir. Yugoslavya hariciye nazırı 
arkadaşlarını tenvir ettiği sırada bilhassa şu noktaya ehemmi
yetle işaret etmiştir ki, ortada Yugoslavyauın menfaatleri bakı
mından endişeyi mucip olacak bir nokta yoktur. Yugoslavya 
hükümeti, en ufak bir şüpheli vaziyet karşısında, alakalı diğer 
devletlerin hassasiyeti kadar geniş bir hassasiyet göstererek 
gereken tedbirleri almakta geçikmiyecektir. 

~l:iaızzzz:~A~ting:a~ş~eh~ı~i ~ve~do~-ı~ti,B~a~lk~a~n'2tf.zez•l~et;gin~ha~ıiciye nazulatı tecavüz ve ebedi dostluk paktını tetkik etmiştir. 
• · CZ7:77ıt:ZZZ7~LZZr~LLZZ777T.LZXZZZ77../..zzzzzzz7Z"La 

·Prensipler 
Çürütülemez .. 

Bunu müteakip Türkiye Hariciye vekili ltalya ile lugiltere 
arasında akit ve imza edilen "Geutlemen Agreement" -Ceut

- SONU ALTINCI SAYFADA -
f'22ZZ%ZZt727777tzIA7ZJ!'7???tZLZ#7ZIZ?JZZ2'V 

C e n e tJ r e ıl e Halayın is· 
tikldlini temin suretiyle ka· 
eaııdıs1ımız rıaferi bir türlü 
q~ıur malı/azalarına yerleş· 
~re~ıiyenler vardır. Bıtıılar, 
ltrıyenin metıfaatıeri11i 

0Yakları altına aldıklarının 
farkında bile olmıya't"ak Tür

~~Ye ve Hatay istikluli aley
ııııde e ıı t r i k a l a r çe
v · ıriyorlaı·. 

C: Şimdi hayretle görüyoruz ki 
Yiik n e v r e u i n prestijini 
lat sefterek ona dikenli dava
lla '.n hallinde bir kudret kay• 
la~~ ~~~a kazandırmak için 
lneııf ttı~ımiz gayretleri, sulhun 
l:i . aatıne olarak kabul etti
'Yellı~ı bazı fedakarlıkları, Suri-

ııın 1 d • 
tııt l ınu ca deratını ellerınde 
Bu an ar takdir edememişlerdir. 
l?ıe /akdirsizlik binat keudi 
le/ .aatıeriui eyice ölçemedik· 
· •ııın d f'f'd· D • · · ıııık, e ı ı ır. egışmesıne 

tııeı:~ 0~mıyau esasları çürüt-
he a auesi ile bir Suriye 

Yetiııin p . • 
§ebb" r ı s t e yaptıgı te-
fıııd Usleri, Suri-•euin her tara-
lraıı: ~~vam eden siusi propa• 
hav a.arı, tahrikatı, husumet 
iııı k ~sını başka suretle tefsire 

li an Yoktur. 
afbuki T·· k. S . ·ı asırf ur ıye urıye ı e 

ıııaı arca devam eden kaynaş· 
b arın p 'k 1 .. k . 1 . ir k sı o OJı tesır erme, 
da Ço Yakınlık sebeplerine 

Yanarak bu memleketle kar· 
- Sonu 2 net 3ay/ada -

1Sevke1. El11t;1:ııı 

Türklerin Sancağa gitmeleri yasakmış (!) Japon başvekilinin nutku 

Kardeşlerimiz, hadise çıkarmak isti- Japonya Sovyetlerle iyi 
yenlere vakarla mukabele ediyor geçinmek arzusunda imiş 

Suriyenin istiklal marşını biz yapıyoruz Çinle de barışacaklar 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Son hadiseler münasebeııle Şamdan bir eöıünüş 

lstanbul 16 (Telefonla) - Fransız sefiri Pousot beyana- Fransız sefiri beyanatında 
Fransız konsoloshanesi, hay- tında, 'konsoloshaneuin vize ver· Paris gidişinin Hatay mesele· 
ramda Hatay'a gitmek istiyen mediğini teyit ederek demiş- siyle alakadar olmadığını ilave 
Türklerin pasaportlarını vize tir ki: etmiştir. 
etmemekte ısrar etmektedir. - Vize meselesi münhasıran lstaubul, 16 (Yeni Asır mu-
Alakadarlar daha yüksele ma· Fransız mandası altında bulu- habirindeu) - Suriyedeu gelen 
kamlara müracaate karar ver- nau memleketlere aittir. haberler maalesef endişe veri· 
miş!erdir. Esasen bugünlerde sancağa cidir. Sancakta mahal!i memur· 

Mart ayı içinde tekrar dön- gitmek için kimseye vize ve· larıu hadise çıkarmağa çalıştık-
mek üzere Parise hareket eden rilmiyor. - Sonu 3 üncü sahi/ede -

Bir /apofl askeıi 

Tokyo 15 (A.A) - Başvekil tecavüz politikası takihetmek 
Hayasi yüksek meclis azaların- tasavvurunda olmadığım . ilave 
dau bazılarının sordukları su· etmiştir. 

allere cevap vererek hüküme- Tokyo 16 (A.A) - Başve· 
tin Mançuko ile sıkı bir şekil- k ·ı ' . . . 
de anlaşarak Çin ile dostane ı ve harıcıye .. nazırı Hayası 
bir teşriki mesai temin etmeğe mebusan meclısı toplantısında 
maruz bir asya ~iyaseti taki· aşağıdaki beyanatta bulun• 
bettiğini söylemiştir. Başvekil muştur: 
Jııpouyanın Çinin şimalinde-bir - Sonu 7 ilci sav/ada _ 



tsanne • 

Prensipler 1 
Çürütülemez •• ·-. 

- Başlata/' birind sahi/tik -
detçe münasebetler idame et
mek iater. Sariye umumi efki· 
nmn da T&rkiye ile dostluğu 
büyük bir nimet telekki etti
ğine emindir. 

V ataailu panazca taıkm
laklanndan ne bekliyorlar? 

Bir milletin hür yaıamak 
hakkma dayanan en tabii bir 
vaziyetin değişeceğini mi? 

Milletler cemiyetinin tasvi
bine iktiran eden Ye bizim için 
bir haddi asgari olan esaslar• 
dan zerresini fedaya razi ola
cağımızı mı ? Bayle malihulya
lara kapılanlar senelerin birbiri 
liıerine yığdığı tecrübeJerdeu 
hiç birıey öğrenmemiş olan· 
)ardır. 

TÜRK milletinin bayati hak
lara tealluk eden meselelerde 
uyı;alhğmın bir haddi vardır. 

Önümüzdeki hafta içinde 
Cenevrede Hataym anayasası 

görüşülecektir. Statü komite
sının noktai hareketi kabul 
edilen prensipler olacakhr. 

Bu prenıııipf erin ihlaline te
şebbüs edileceğini habrımıza 
getirmek istemeyiz. Zira b6y
le bir teşebbüsün ne kadar 
vahim ve gafilane bir hata teı
kil edeceğini F ransiz dostlan• 
m1z elbette bizim kadar bilir
ler. Bununla bera her çevrilen 
entrikalara gözlerimizi yummı
)'oruz. Biliyoruz ki Suriyede 
dini "aleti ter., •aleti menfaat" 
ittihazına alışmış· o1anlar •Ha
tay" ın anayasası tesbit olunur· 
ken büy&k emeklerle kazandı
ğımız lehte prensipleri çürüt
mek, zaferimizin meyvalan ke
male ermesine mani olmak için 
ayaklanmışlardır. Şimdi çevir· 
dikleri manevranın he:defi F ran
aız delegelerini kendi karanlık 
duygularınm avukatı yapmaktır. 

Fransa Lu tahrikata ehem
miyet verecek midir? Hatay da
vasının hallinde varılan neticeyi 
dostluğumuzu yeniden kuvvet
lendirmiş olması itibariyle ha
kiki bir ioıirab veıileıi aayan 
Fransız doatlaramız inkılibıauzm 
beşer baklan namına bOyük bir 
babtiyarhk tqkU eden prensip
lerden ilham alcbğun unuta
mazlar. Şa halde b6y6k ekıe· 
riyetinin TÜRK olduğu tasdik 
edilen Hatay'ın anayuasa an
cak TÜRK inkılibından mlil
bem olabilir. Tnrkiye Hatayda 
dinin feaad ileti ol•asma ml
ıaade edemez. Devlet makine· 
ıiyle dini 111ah•kak nrette bir· 
birinde aJU'an liyik bir idare 
sisteminin, Hatayda da k6klet
mesi lhımdır. 

Litin harfleri, ppb, kadı
nın medeni hayattaki mnkiini 
yOcelten Ye bizim kanana me
denimize ayan bir kanuna me
deni ... 

Hatayhlar bana i.tiyor• 
lar. Ç&nkn onlar muam mede
niyetin gerisinde kalmamak 

AfS?anistan . ... 
--·• .. •t-41 ... •t-1•----

Kültürcü istiyor 
Üç senelik kontrat 

yapılacak 
Afganistan hükümeti, 50 ln

giliz lirası maaşla bir kültür 
müşaviri, 40 lngiliz lirası ma
aşlı bir muallim mektebi di-. 
rektörü, 35 er lngiliz lirası 
maaşla iki pedagoji öğretmeni 
istemekte olduğunu hükümeti
m ize bildirmiştir. 

Bu zevatın harcırahları ay
nca verileceği gibi kendileri 
üç ı:ene müddetle orada kal
ma - ı da taahhüt edeceklerdir. 
Bu~ un için mukavele imza 
edeceklerdir. -
Hastalıktan ölmüş 

Konyanın Ermenak kazasın· 
da bulunduğu .-ırada Karapınar 
köy muhtarı tarafından dövü
len ve şehrimiz memleket has
tanesinde ölen Osman oğlu 
Latifin cesedi üzerinde, ma
hallinden vukubulan iş'ar üz~
rine otopsi ameliyesi yapıl
mıştır. 

Otopsi müddeiumumi mua
vini Rüştünün huzuriyle yapıl
mıı ve Lütfinin dayaktan öl· 
mediği, menenjit hastalığından 
öldüğli anlaşılmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
için Türkiln medeni varlığına 
yaraıan şekilden başka suretle 
yaşamak imkansız olduğuna 
kanidirler. Işığa kavuşmak el
lerinde iken karanhklara gö· 
mlilmek istemezler. 

Bu satırlar kafi derecede 
gösteriyor ki Hatay davasında 
anaprensipler üzerinde bir za
fer kazanmış olmakla beraber, 
diva bizim için bitmiş değildir. 
Elde ettiğimiz neticeleri çüril
tecek her hanJİ bir tetebb&a 
karpıında TURK milleti bir 
volkan gibi feveran edecektir. 
Buna dllnya emiD olmalıdır. 
Onan içindir ki büyük zorluk
larla yaratılan bir eseri yeni 
bir vaziyetle karşilashrmaktan 
F ransama Akınacağıaı, kon-
aey mhakuelerinia aon safha
nnda g&sterilen hüsnli niyetin 
elden baralulmıyacağını ama
m. Uyik Franaa Hatayın teı
kilih esuiyeaiDi tanzimde U
yik Tilrkiye ile eJele yüriiyecek 
meYkidedir. Bunan aksi bir is• 
tikamet takip edilirse suiniyet 
derhal mntacak ve bundan en 
bOytlk zaran yine Sariye göre-
cektir. · 

Y'ENI A51R 

Su tarife komisyonu 

Suyun metre mikibını 
on iki kuruşa indirdi 
Karar tasdik için derhal Nafıa 

Vekaletine arzedilecektir 
Alb aylık su tarifesini tespit 

etmeye çalışan komisyon me
saisini bitirmiştir. Komisyonun 
işi dört toplanbda bitmiş ve 
uzun zamandanberi metre mik
abı 15 kuruş içilmekte olan 
Halkapınar suyunun metre mik
abı yeni tarife ile 3 kuruş ten
zille 12 kuruşa indiri1miştir. 

Bundan başka tenzilatlı tari
f eye tabi bulunan müessesata 
da otomatikman bu nispet da
hilinde tenzilat icra edilecektir. 

Komisyonun kararı Nafıa Ve
kaletine gönderilecek ve veki· 
letin tasdikine iktiran ettikten 
sonra tatbik mevkiine kona
caktır. 

Çok yerinde ve isabetli ka
rarından dolayı su tarife ko
misyonunu ve işe başladığı çok 
kısa bir zamanda iyi muvaffa· 
kıyetler gösteren Nafıa Veka
leti şirketler ve müesseseler 
komiseri Sırrıyı candan kutlu
larıı. 

Vilayet meclisi toplandı 

Dünkü celsede viliyet 
izahnamesi okunmuştur 

Vilayet umum meclisi dün 
saat on dörtte Vali Fazlı Gü
leçin başkanlığında top1anmışbr. 
Vali Fazlı Güleç, azayı se1am
ladıktan ve bütçenin gecikmesi 
sebeplerini uzun uzadıya izah
tan sonra Maliye Vekaletinin 
muallAkta kalauı borçlarla vi· 
liyet borcunu karşılaştırma yo
lundaki karanna mecliı huzu
runda teşekkUrde bulunduktan 
sonra bir reis vekili ve iki ki
tip intihabına geçildi. 

Sırn Şener (Foça) birinci 
reis vekilliğine, Sami (Tire) 
ve Mehmet Aldemir (Çeıme) 
de katipliklere seçildiler. 

Müteakiben izahname ile 
mütalaanamesinin okunmasına 
başlandı. Bu, iki aaat kadar 
sürdü. 

Vali Fazlı G&leç - Arka· 

Yangın 
Evelki glin gece yansından 

ıoora ikiyi elli bq geçe me
zarlık bapnda Ahmet Ham
dinin kiracısı bulunduğa 16 
sayılı kahvede ocakçılık yapan 
Bayramm yattığı odadaki ıez· 
Iong &zerine yamk c 1arak bı
rakbğı mumdan bezJer tutu-
şarak dıYar ve tavandaki ıl1s 
kiğıtlannın barlamuile ateı 
tavam aarmıf, oradan da biti
ıiğindeki Aliye ait Kemalpap 
banma geçmiş ise de yetiıen 
itfaiyenin allratle aldığı tedbir 
sayesinde yanmağa çok müı
teit olan ba ahpp ve ulat 
IJinalar ateıten kurtanlmlfbr. 
Bayrama ait bir yatak iki yor
gan kıımen yanmııtır. 

daşlar, mütalaaname ile izah
nameyi geçen ~ene ~lduğu 
gibi bu sene de hır encumene 
havale edelim, bu encümen tet
kik etsin . Ondan sonra reye 
koyalım, dedi ve bir encümen 
seçildi. 

Ekrem (Ôdemil) Geçen ytl
l*rda olduğu gibi bliyüklerimize 

;,tezim telgrafı çekelim, demit 
ve bu teklif ittifakla kabul 
edilmiştir. Meclis Cuma ve Sah 
giinleri toplanacakbr. 

G&rlltiilecek baıka it kal
madığı için celseye son verildi. 

Dün, umumi viliyet mecliıi 
başkanlığı tarafından Reisicum
hur Atatilrk' e, Bilylik Millet 
Meclisi reisliğine, Bqvekilele 
ve bütün Vekillere meclisin 
tazimlerini bildirir telgraflar 
çekilmiıtir. 

1 
ihracatçılar için 

lktısat Vekaletinden Türkofi .. 
ıe gelen bir yazıda bazı tüc· 
carlann tahkikat yapmadan dıt 
memleketlere mal ghderdik· 
leri ve bu ,Uzden zarara uğ· 
radıklan bildirilmektedir. Bu 
gibi tl\ccarlann eneli Tlrkofia 
ıubelerioden dq piyasalar hak· 
kmda malimat almalan hlluma 
illve olunmaktadır. 

Blrblrlerlnl dlvmllfler 
Gaziler mahallesinin Rina 

ıokapda otaran Y apr kamı 
Demire ve lamail km Rabia 
ve Hasan kansı Fatma anı.. 
nada çıkan kavgada birbirle· 
rini davdDklerinden climleai 
yakalanmıılardır. 

TAYYARE SiNEMASI 1 TELEFON: 1 
3Ult ----2 

BENJAMİNO 
FILI:ıvJ:: 
GİGLİ • 

nın en büyük filmi 

• Saadetim Sensin 
Bu filimde AIDA • MANON LESKO - TOSKA operalarının en gllzt:I şarkıları ile " Saadetim Sensin " ve 

• Santa Luçiya " yı dinleyecek çok gllzel bir mevzua malik enfes bir aık hikayesini seyredeceksiniz. 
---------i!iiiii!!!!f!!!!~~3iiiii!i!iiiiii!i!!!iiili'ii!!!!!!!li~~!!!!!ıiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiii .. ~~=====:s==siiiimi===:~EE::=:EE25:5a==:::::-------

2 • TELEF'C>N9CU :K:IZ 
Yunan sanatkarları tarafından temsil edilen RUMCA sözlü ve şarkılı filim 

PARAMUNT DÜNYA HAVADiSLERi 
Flatler ao - 40 - eo kuru,tur 

Cumartesi, Pazar inleri 12.30 da ba ar 1 
SEANS SAATLERi 

SAADETiM SENSiN 2 - 5,35 - 9,15 
TELEFONCU KIZ - 7 

1 

- sa 

Havacılık 
- ••• • 

Günü yapılacak 
Türkkuşu lzmir şubesi lzmir· 

de bir havacılık günü yapa-
caktır. Bunun için en müsait 
bir gün beklenmektedir. Hava 
müsaade ettiği takdirde genç
ler Ankaradao planör1erle uça-

rak şehrimiz~ gelecekler ve 
bazı gençler de planör ferden 
paraşütlerle yere inecekler ve 

halkı selimlıyacaklardır. Ogün 
lzmir güzel bir gün yaşıya

caktır. 

Elektrik ücretleri 

t'7 'unaı t_.t,-
aaı w& 

Et fiati 
Gayri tabii bir 
vaziyet vardır . 
Biriki gündenberi koyun ~ 

haddinden fazla hrlamıf . 
dün koyun etinin kilosu yetlllİf 
kuruştan sablmıştar. 

Bir hafta evveline kadar ki" 
yun eti fiati elli kurup idi.8İ' 
hafta gibi kıaa bir mıddtl 
içinde kilo bafln• yirmi kartf 
tereffüde gayri tabiilik ..,.-
hakkaktır. 

Keyfiyeti belediye reisi d'!~" 
tor Behçet Uz'dan sorduk. ,,.. .. 
dığımız cevapla, meselenin ~~ 
lediyece ehemmiyetle tet~ 
edilmtkte olduğunu öğrendik. 
Belediye reisi doktor Bebçel 
Uz bu arada demiştir ki: 

- Meseleyi iı<lssasiyetle l~~ 
kik ediyoruz. lcabeden tedbiri 
almakta gecikmiyeceğiz. Şi~ 
diki tahmine göre fiat terca-
füünün sebebi kurbanlık kO"' 
yunların çok satılmakta olıD&" 
sıdır. 

Bugün nafıa şirket ve mü- Tayin 
messeseler komiserliğinde elek- h k!L. lzmir merkez kazası ü ...-
trik kilovat tarife komisyonu met doktorluğuna tayin edilel 
toplanacak ve altı aylık kilovat Muhlis Ôzok şehrimize gelerek 
tarifesini tespit edecektir. vazifesine başlamışbr. 
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Bayanlar önUmUzdekl 
baharda roplarınız 

kısalacak 
!(adın/ar modanın kapalı gözle 

esüi oldukları gündenbeıi artık kendi 
zevk/ut değil, moda h11şeı·e hakimdiı. 
Ô!lümüzdeki ükbalıar ve yaz moda
larında dek/er bilaz daha kısalacak· 
tır. Zua Holivudla dünyanın diğer 

moda meıkezlerinde modayı kendi 
zevk/etine glJre idart edenltr böyle 
luuar vermişlerdir. Füm payıtahlının 
matuf desinatörkrituien fln yedisi son 
moda roplaım motklkıini hazu/aıken 
e!tklui kısaltmak netirtSitıt vaımış

lardu. Moda direktlJılerine göre topa 
topuklarına kadar uzanan bu kaduı 
zati/ giyinmiş bir kadın sayılamaz. 

Roplar ne kadar kısalırsa zaıa/d 
o nisbdte aıtacaktır. Şu şartla ki 
hu kad<n hacaklarrnın J!/izelliğivlc 
mütenasip bir sJUetle hareket etnuli
diT. Maı/,en kadtu ne/is bacak/(Jlı 
olanlar 1opla1tnı çok kısalttılar diye 
asma kabağım andıtan bacaklaıın 

da a~nl nisbdte mqdanaa bırakıl
ması gülünç olur. 

Holivad, bütün bayanları bu sa
ıetle harekete ihıa edebikcek mi? 

Yoksa zavallı trlllkleı yine beıbat 
manzaralaıla nu luu11laşacaldu? 

Pufklnln a,kı 
Puıkinin aık maceraları bin 

bir tane olmasa bile herhalde 
kabank bir yekGn tutar.Ölmez 
ıliria bize bırakbğı isimler 
Donjaanı bubr•cak kadar çok
tur. Patkinin qk vadisinde 
pyanı dikkat baaasiyetJeri var
c:b. SeYgi)ilerinlD resimlerini ih
tiva edea albllm iki kıama ay
rıhmftır: Buuda büyiik zorluk
larla talıiriııe muvaffak olduğu 
lu clmlan kolaylıkla elde ettik
lerinden ayırmıtbr. Dk liste 
Natbalie Kontçabeyle başla
makta ve yine Nathalie ismin
de aonradan kansa olan bir 
kadınla bitmektedir. Birinci 
NathaJie ile ıononcu Nathalie 
arumda daha 16 kadının is
mine raatgeliyoruz ki bunlar 
Paıkinin mlltkOIAtJa elde ettiği 
kadmlardır. Kolayhkla elde et
tiği kadınlann ayı11 18 dir. 

StaUaUk merakı 
Statistik merakı bazı mem

leketlerde bir iptiJA haline gel
miıtir. En habra gelmiyecek 
ıeylerin statiatikleri yapılır. 
Bir Alman statistikçisi bir Al
man köylü kadınının 30 sene
lik vauti it hayatmda gördfi
ğll itleri he1ap ederek bir ka
dının bu müddet zarfında 23441 
ekmek pişirdiği, 266 çift çorap 
ördüğü, 720 kat elbise imal 
ettiği neticesine varmıştır. Ay
ni kadın 30 sP.nede 1977 do
muı, 3000 tavuk yetiştirmiş, 
bunların her birine 143600 de
fa yemek vermiı, çiftliğinin 
mahıullerini satmak iç' n öm-. . 

HIUmle pençeletmltl•t 
Plymouth açıklarında sahil" 

den 25 kilometre mesafede 
Eddystone fener; yüksek silo· 
betiyle en mühim deniz fener" 
lerioden biridir. Bu yarı karar 
yan deniz hapishanede daU.
iki muhafız bulunur. Fakat İll" 
san istediği kadar tedbirli ol
sun, deniz her pye bAkimclir· 
Üç baftadanberi fener muha-

fızlannın iaıe1ini temin etmek 
imklnsız olinuıtur. Çılgın dal
galar dağlar gibi yükıeliyor, 

hiçbir geminin fenere yaklaf· 
masına m&aaade etmiyorda. 
Dtinyadan k011koca bir amanla 
tecrid edilen kayalıkta iki bek-

çi günlerdenberidir ki gıdaıd 

kalmışlard1. Y eyecek bir lokd 
ekmek balamıyorlardı ifte.
Konıeneleri bitmiş, telsiz ma" 
kinalannm batuyalan hemell 
hemen ~onuna gelmiıti. Zavalh 
fedakir bekçiler güDlerce de
vam eden bir açlığa rağınell 
OmitJe bekliyorlardı. iki mahla· 
fızm büttin tesellileri rad
yo haberlerini dinlemekten, 
maçlara ait tafsilAb takiptell 

ibaret kalmııb. 50 ıenedenberİ 
Eddyıtone fenerinin iaıesiDİ 
temin eden Daymond kaptao 
iki bekçiyi açlıkla 31Dme mah· 
kum etmeğe muadil olan b11 
vaziyetin devam edemiyeceğioİ 
d81Bnerek ıon bir teıebbüıb 
daha bulundu. Blitün tehlike
lere göğtıı gererek erzak dolll 
kDçOk Boor Haund vapurun• 
kayabğa yaklaıtırabildi. Bekçi-

ler feci bir halde idiler. Kımıl· 
damağa takatleri kalmamışta. 
Aç bekçiler kurtarıcılarmı g&-

rünce ilk istedikleri ıey birel 
tabak jaubon ve yumwta ol· 
muıtur. Sonra ailelerinin mek" 
tuplannı aramışlardır. Kapta9 
Daymond 78 inci yıldönümüal 
fener muhafızları yanında ge
çirdi. lngiliz gazeteleri ba ce
sur kaptana sütunlarca methi• 
yeler yazmıtlardar. .,_ 
······································•• : . -: Fikir kırıntlları : : . : 
sBaşkalarına gör~ 

Siyasette milletin fikirler• ! 
yoktur. Heyecanları vardlt• i 

( D'Ysam-Puissillet) ! 
= b• 1 

Y almz başına taşınan ıt 
saadet büyük bir ıstırap olut• 
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işbu yazı 
~r:eledfye),(lş) ve (neşe)

n (Para) ile olan mU
nasebetı beyanındadır 
Sokag" ın . l"". . h . . r d ' pıs ıgını, şe rın ıp-

ıl aıliğini, harahilig" ini tenkit 
e aı • 

ege gelmezdi eskiden ... He-
llıen alakadarlar kadar ~efkarı 
Uııııı . 

• ınıye., dahi şu noktada 

lllıııttelikan siz<! karşılık verır
erdi: 

d
. - Parası yok :ı.avallı bele
ıy . k eoın, bu kadar para ile bu 

b adar iş... Ah iki milyon olsa 
11 şehrin varidatı .•• 
Belediye varidatları senede 

~it~ ~uçu'~ milyona çıkan şehir
erıınız var amma pislikte, ha
rabatilik te varidatla beraber 
artıyor. 

* H •• d ele memurun derbederliğin-
en, tenbelliğinden hiç bahis 

açtırmazlardı insana... Efkarda 
onlara karşı adeta marazi bir 
llıerbamet çimlenmişti: 
•
1 

- Efendim bu kadar para 
ı e bu kadar çalışılır. Üç kuruş 
llıaaş. Ev kirası mı versin, kar
ll~ı mı doyursun, çocuğunu mu 
~ ~tsun ... Bugün Türkiye cum-
Urıyet hükümeti memuru dün

:.a mikyasında ileri derece ter· 
ıh edilen memurlar arasında
:ır'. Üç ayda bir maaş alınan 
evırlerde ekseriyeti 200 ku

ruşta 600 kuruş arasında maaş 
:lan memur, o devirdeki itiya
b~nı (Barem) nisbetine uygun 
fır surette değ;ştirememiş, 
ak at. 

* .. . . 
• Neş'e" yi de paranın do
lltırduğuııu sanırlardı. Suratı 
aınk doğmuş, kafasında kendi 
t~ndini eğlendirecek kadar; 

ıs, hayal ve gayrendişlik duy
llııyan adam, bu dunkıymet 
llıelinkolisini, bu Apatisini pa· 
~asızlık mazeretiyle gizlemek 
•ster. 

Def'i gam için çöktüğü Rakı 
~asasında her gece bir buçuk 
ık; lira içki parası veren adanı, 
~arhoşluğunda bile hezeyanın 
dParasızlık., fikri sabiti üzerin-

e toplar. 
• • • 

Halbuki, sade onun Rakı pa-
rası kadar az bir gelirle aile 
~eçindiren milyonlarca diğer 
;nsanlar okumaktan, hayattan, 
0Plııluktan azami lezzeti ve 

lleo' . d • •en uyarak yaşıyor, şarkı 
80Yliyor, müzik dinliyor, gülü
l'or Ve eğlenebi!:yor. 

idare adamının kısırlığını, 
~e.ınurun tenbelliğini ve atale-
ını k d' . . . d .. • en ı egoızması ıçın e 

ÇQriiye b d · · ı· k ı· . n e enının me an o ı • 
•ı . ;ı mazur göstermek için ileri 
h_ılan (para) asli biç birşeyde, . ~f bir işte sebep ve illet de· f 1 

dir. Para, işin vasıtalarından, 
8
atti neticelerinden biridir. Bir 
Pek'·ı· A.. k 11 asyon vasıtasıdır para .. 

_.r adaş güll .. Arkadaş şarkı 
0~e ... Arkadaş çalış ve koş ..• 

ırak para arkadan gelsin ... 
K. ErgUneş :------

'l' l\rkeolo Ji 
aleheJt>rİ Kayseride 

k l<ayseri 16 ( Hususi ) - Ar-
eoloj' . .. .. . 

llr f ~ enstıtusu talebelerı 

g 
0

1 ~sorferile bugün şehrimize 
e ınışl d' Ad 1• er ır. istasyonda vali 

~e '~i~ayman ile belediye reisi 
§ıl ger erl<an tarafından kar
Ye an?1ışlardır. Talebeler müze
llııı ~ıderek tetkil.lerde bulun
deı! ~rdır. Yarın şehirdeki abi
Ye r~ tetkik ve ~üyük Tepe-

vg~deceklerdir. ındsor Dükü 
lond .. 

t'.k ra, 16 (O.R) - Deyli 
lec:res Vindsor Dükünün ge
diğ lordlar Kamarasına, 
''e er lordlar gibi girerek imza 

'ille· 
ı 

01 
ge nıecbur olacağını ya-

YENi A51R 

A •• au kten un an kralın al 
Samajeste ikinci Jorja 

selamlarını bildirdi 
Dr. Aras, 

Ata türkün 
Kral Antant murahhaslarına iltifatta bulundu . 

Atiııa, 16 (Hususi) - Balkan antantı konse· ı kiye Hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras, Yugos· 
yinin bugünkü celses:nde antantın beynelmilel lavya Başvekili ve Hariciye nazırı Stoyadiııoviç 
siyasete karşı vaziyeti tetkik olunmuştur. Mü- 1 ve Romanya Hariciye nazırı Anteneskoyu kabul 
zakerelcr da.mi bir memnuniyet havası içinde etmiştir. Kabul merasiminde Yunan Başvekili 
geçmiştir. Konsey toplantılarının sonunda bir Metaksas ta hazır bulunmuştur. 
resmi tebliğ neşredilecektir. .ı Samajeste i!e antant devletleri murahhasları-

k b k . nın mülakatı çok samimi olmuş ve uzun 
Konsey, yarın a şam meraisini itirece tır. sürmüştür. 

Atina, 16 (Hususi) - Bugünkü gazeteler, lkinci Jorj, murahhaslara iltifatlarda bulun· 
Bı.lkan antantının sağlamlığ'ından,' mü~akerelerin muş ve Türkiye hariciye vekili Aras, Türkiye 
iyi gid:şinden memnuniyetle bahsetmektedirler. Reisicumhuru Atatürkün selamlarını krala tebliğ 

Atina 16 (Hususi) - Samajeste ikinci Jorj etmiştir. -
bugün Balkan antantı konsey murahhasları Tür- Kral, memnuniyetlerini beyan etmiştir. 

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

BaŞveki · havuzlarda 
Kaptan mektebi talebelerine: --istik
bal sizindir. iyi çalışacaksınız,, dediler 
Havuzlarda beş ila on bin tonluk gemiler yapılacaktır 

lstanbul, 16 (Telefon) - toııluk gemiler;n inşası takar- bulunduktan sonra deniz kaptan 
Deniz ticaret müdürlüğü bugün rür etmiştir. Havuzların yeni- ticaret mektebini ziyaret et· 
Ege vapurunda Başvekil ismet den inşası ve ıslahı sanayi pla- mişlerdi r. Burada talebe göz-
lnönü ve lktısat vekili Celal nına dahil bulunmaktadır. Ha- den geçirilmiş, başvekil ken· 
Bayar şerefine bir ziyafet vuılarda Van gölünde işle• dilerine iltifatta bulunarak: 
vermiştir. Ziyafeti müteakip ınek üzere doksan tonluk - istikbal sizindir. iyi vası-
Başvekil ismet lnönü refaka- bir gemi yapılmıştır. Bu gemi talarla çalışacaksınız. 
tinde lktısat vekili Celal Bayar, Başvekil tarafından beğeni!- Demişlerdir. 
deniz müsteşarı Fadıl, limanlar miştir. Havuzların tamir ve ı~- Bilahara güzel san'atlar aka-

' nmmn müdürü Raııf o!duğu lahı için yirmi beş milyon lira demisine giden başvekil Inönü 

Kamutay 
Tadil mukavele

sini kabul etti 
Ankara 15 (A.A)- Anadolu 

demiryolları ve Haydarpaşa Ji. 
man şirketleri mübayaa muka
velelerinin hazı ınaddelerioin 
tadili hakkında hükiimet mu
rahhaslariyle şirket mümessil
leri arasında teati edilmiş olan 
iki mukavelenin tasdikine ve 
bu şirketler esham tahvil 
ve mümessil senetlerinin Sivas· 
Erzurum ve Ergani tahvil
leriyle mübadelesi hususunda 
Maliye vekaletine müsaade ve
ren kanun layihalarının bugün 
Kamutay tarafından kabulünü 
müteakip Anadolu demiryolları 
ve Haydarpaşa liman şirketleri 
heyeti umumiyeleri şaat 18 de 
Ziraat bankası merkezinde fev
kalade bir toplantı yaparak 
mübayaa mukavelelerinde ya
pılmış olan tadilatı müzakere 
ve tasdik etmişlerdir. 

Her iki şirket idare meclisi 
reisi Ali Nizaminin başkanlı
ğında yapılan bu toplantıda 
mali}'.e vekaleti namına müs
teşar Faik Biysal ile nakıt 
işleri müdürü Halit Nazmi 
Kesmir hazır bulunmuşlardır. 

Antrenör 
istifa etmiş .. 

lstanbul, 16 (Telefon) 
Türk spor kurumu futbol baş 
antrenörü istifa etmiştir. isti
faya sebep bir avans mesele· 
sidir. 

Minare devrildi 
halde motörlerle Halice gitmiş- tahsis olunmuştur. talebeye gösterdikleri muvaf- Bolu, 16 (Yeni Asır)- Şid· 
ler, havuzlarda tetkikler yap· Başvekil ve yanındakiler bun• fakıyetten dolayı tebriklerde detli bir fırtınada Tabaklar 
mışlardır. dan sonra Boğazlara gitmişler bulunmuşlar ve takdir etmiş- camiinin minaresi devrildi. Nu-

Bu havuzlarda beş ila on bin ve Kuru çeşmede tetkiklerde !erdir. fusça zayiat yoktur. 
................................................................................................................................................................................. 

Hariçten getirilecek mallar Balkan matbuat kongresinde 

Standardizasyon,norma- Kongre murahhasları 
lizasyon tatbik edilecek Arası ayakta alkışladı 

Ankara, 16 (A.A) - lktısat 
vekaleti tarafından hazırlar.an 
ve icra vekilleri heyetince ka
bul edilen çimento torbaları 
imal, inşa ve sanayi siyaseti
mizin memleketimizde istihsal 
edilen veya hariçten getirilen 
malların fiat ve evsafını tayin 
ve kontrol edebilmek ve 

bu suretle memleket pa· 
zarını fena kıymetsiz ve 
buna mukabil ömrü az muha
fazası pahalı eşyadan kurtar

mak hedefimizin mühim bir 
eseridir. Nora tespiti ile yalnız 
müstehlikin menfaati korunmuş 
değil, ayni zamanda sanayiin 
muvaffakıyeti ve inkişafı için 

lazım olan şartlarda temin edil
miş olur. Çünkü her hangi bir 
sanayiin muvaffalııyeti kullan· 
dığı ham maddenin evsafı ile 
sıkı bir surette alakadardır. 

Bunun içindir ki dünya sa
nayi hareketleri bu mühim te· 
melin ıyı hazırlanmasını ve 
dolayısiyle her nevi iptidailiğe, 
yanlışlığa ve hile ve tağşişe 

tutulmasını temin etmek iste
miş ve bu suretle : 

1 - Ziraat, meyvacılık ve 
madenler gibi istihsal sahala
rından ham maddeler için 
umumiyetle standardizasyon. 

2 - Sanayide işlenmiş mad
deler için de normalizasyon sis
temleri vücuda getirilmiştir . 

Bu sistemler yalnız yukarıda 
temas edilen faydaları vermekle 
kalmıyarak ayni zamanda sa-

nayi usullerinin islahına ve sa· 
nayide daha sair büyük te
kemmülatın doğmasına sebep 

olmuşlardır. Bu suretle norma· 
liza~yon mevzuu sanayi rasyo· 
nalizasyonunun çok mühim bir 
esasını teşkil etmektedir. 

Binaenaleyh kurduğumuz ve 
kuracağımız sanayiin cihan sa
nayii ile boy ölçüşerek meınle

ketin kültür ve mali seviyesini 
yükseltebilmesi için standardi· 
zasyonun ve normalizasyon 
pı ensiplerinin tatbik olunması 
lazımdır. 

Hu geniş ve şümullü işe baş· 
!angıç olmak üzere çimento 
normalleri memleketimizde ilk 

defa olarak tatbik edilıoek 
üzeredir. Bıı normallerle bu• 
günün inşaat ihtiyacının mühiın 

bir maddesi olan çimentoları 
yeni bir keşfe kadar rasyonal 
bir hale koyuyoruz. Bu tespit 

edilen norınalar bu sahada il
min ve pratiğin göstereceği 
yeniliklere göre yeni şekiller 
alacaklardır. 

Geyve çayı 
Kabardı bir klıflnin 
boğulduğu söyleniyor 
Geyve, 16 (Yeni Asır) -

Geyve çayının suları kabar· 
mış, mecrasını değiştirerek 
bahçelerle istasyon caddesinin 
6çte ikisini su kapamıştır. Bir 
kişinin boğulduğu söyleniyor. 
Zarar asqari 20000 liradır. 

Atatürk, Selanik beJediyesine teşekkür etti 
Atina, 16 (Yeni Asır) -Bal- ikinci defa olarak kongreye 

kan matbuat kongresinde bir yalnız başına gelmiştir. Salona 
nutuk söyleyen Yunan matbuat girerken kongre murahhasları 
müsteşarı Nikolis, Balkan mat· ayakda, dakikalarca kendisini 
buat birliğinin vücııt bulmasın- alkışlamışlardır • 
dan husule gelen fayda_la!ı Atina 16 ( Yeni Asır ) _ 
saymış ve Balkan gazetelerının T" k" e Cumhur reisi Atatürk 
·· t 1 lk ur ıy su un arını, en çok Ba an . . . . • 

me 1 1 • t h · t 1 . Seliinık Beledıye reısıne cevabı se e erıne a sıs e me erı • • • 
lu··zu k d t · t' telgrafında, dogdugu evıo ken· munu ey e mış ır. 

Atina, 16 (Ö.R) - Balkan disine hediye edilmesi suretile 
matbuat kongresinin açılış tö· gösterilen samimi hissiyata te-
reninde Balkan Hariciye Ve- şekkürlerini bildirmiş ve bu 
killeri de hazır bulunmuşlardır. işe çalışanların hepsine selam-
Türkiye Hariciye Vekili Aras !arını göndermiştir. 

lktısat Vekaleti tebliğ ediyor 

Sanayi makineleri bazı 
şartlarla ithal edilecektir 

Ankara, 16 (A. A) - lktısat 
Vekaletinden: 

1 Subat 1937 tarihinden ev
vel gümrüklerimize gelmiş bu
lunan ve girme kararına bağlı A 
ve M listeleri meyanına girmi
yen sanayi makinaları ve diğer 
sayılı pozisyonlara ait olmıyan 
eşyanın ithaline müsaade edil
mesi için müracaatler tevali 
etmektedir. 

Vekaletçe bu kabil eşyanın 
1 Mart tarihinden itibaren aşa· 
ğıdaki şartlarla ithaline müsa· 
ade edilecektir • 

1 - ithaline müsaade edi
lecek malların Mart sonuna 

kadar resmi verilip filen güm· 
rüklerden çıkarılmış olması ve 
hazı memleketler menşeli ise 
kredi ile ithal edilmemek!~ 
bulunması şarttır. 

2 - Alakadarların nihayet 
15 Mart tarihine kadat iktısat 
Vekaletine müracaatle bu ka
rara tevfikan gümrükten çıkar· 
mak istedikleri malların miktar 
ve kıymetlerini ve dahil olduk
ları pozisyonları bildirerek mü· 
saade alması lazımdır • 

3 - ithaline müsaade edile
cek olan pozisyonlar bu pren
sip kararile beraber vekaletçe 
tespit edilmis bulunmaktadır • 

hlte :s 

Türklerin Sancağa 
gitmeleri yasakmış 

- Baş tarafı ı ıncı sa/ıı/ede -
ları, Türk halkın bütün tahrik· 
lere rağmen vekarla ..aziyeti 
idare ettikleri anlaşılıyor. 

lstanbul 16 ( Yeni Asır ) -
Suriye hükümeti, lstanbul kon· 
servatuarına müracaatle bir is· 
tikli! marşı bestelenmesini rica 
etmiştir. Konservatuar, marşı 
hazırlama· a İ>aşlamıştır. 

TÜRKÇE KONUŞTURMI
YORLAR 

lstanbul, 16 ( Telefon ) -
Suriyeden gelen lıaber'ere 
göre, Demir Gömlekliler son 
günlerde faaliyetlerini arttır· 
mışlardır. 12 şubat günü bir 
gezint;den dönerlerken yolda 
bir Fransız posta otomobi:inin 
yolunu keserek yol vermemiş
lerdir. 

Bunıın üzerine otomobilde 
bulunan bir Fransız tayyare 
küçük zabiti otomobilden ine
rek niçin yol verilmediğini 

sormak istemiş, fakat demir 
gömlekli!er buna sopalarla ce• 
vap vermişlerdir. Küçük zabit 
bu vaziyet üzerine tabanca 
kullanmağa mecbur olmuştur. 
Bu hadise üzerine kumandan
lık, jandarma müsteşarlığı faa· 
liyete geçmiş ve demir göm
leklilerden bir kısmı tevkif 
edilmiştir. 

Hamadan bildirildiğine göre, 
demir gömlekliler Türkçe ko
nuşulmasını yasak etmekte ve 
Türkçe şarkı söylemeği de 
menetmektedir. Bunların naşiri 
efkarı olan bir gazete Türkler 
aleyhinde şiddetli neşriyatına 
devam etmekte ve Türkiyede 
Arapların mezarlarının açıldı
ğını yazmaktadır. 

Avukatlar kanunu 
Ankara, 17 (Telefonla) -

Avukatlar kanun projesindeki 
tadilat barodan seçilen bir 
misyon tarafından tetkik olun
maktadır. Bu tetkikattan sonra 
proje tam olarak hazırlanacak 
ve Başvekalete takdim oluna 
caktır. 

Mısır tahvilleri 
Kahire 16 (A.A) - Yüzde 3 

faizli ve ikramiyeli Mısır kredi 
fonsiye tahviilerinin dünkü çe• 
kişilinde 1903 senesi tahv iler
inden 419,905 numaralı tahvil 
ile 1911 senesi tahvillerinden 
270,174 numara'ı tahvil 50,00-
ner frank kazanmışlardır. 

Arap reisi 
Haydutlar tarafından 

öldürüldü 
Kudüs, lS(A.A) - Benfamın 

civarında kain bir arap köyü• 
nün reisi evine girip para isti• 
yen bir haydut çetesi tarafın
dan katledilmiştir. 

O civarda yirmi yaşında bir 
kadın da öldürülmüştür. 

Danimarka 
kralı Pariste 

Paris, 16 (Ö.R) - Pazar 
sabahı Parise gelen Danimar
ka kralı Christi&n ve kraliçe 
dün sabah Eliza sarayında cum· 
hur reisi Lebrunu ziyaretten 
sonra Cannes şehrine h11reket 
etmişlerdir. Bir müddet orada 
kalacaklardır. 

Tren kazası 
Altı kişi öldU 

Londra 16 (Ö.R)- Nevyork 
ekspresi yoldan çıkmış, loko
motif ve altı vagon parçalan
mıştır. Kazada 6 kişi ölmüş ve 
birçok yolcular da yaralanmış· 
tır. 

Viyana, 16 (Ô.R) - "Neve 
Freie Presse,, gazetesine göre 
şansölye Schuschnig yakında 
Romaya giderek Mussolini ile 
mülakat edecektir. Bu ziyaret 
tarihinin Roma protokolünün 
imzasının yıldönümii olması 

muhtemeldir. Hariciye nazırı 
Guido ~chmidt de şansölyeye 
refakat edecektir. 



Safllf• ... 
• 

Kemalpaşada bir hadise 

Bir kadın, doğurduğu ço
boğmakdan suçlu v cugu 

Çocuğun ölü olarak dünyaya 
geldiğini iddia ediyor 

Doğurduğu gayrımeşru ço
cuğunu öldürmekle maznun 
Kemalpaşanın Parsa köyünden 
lbrabim kızı Esmanın muhake· 
mesine ağırcezada başlanmıştır. 
Esma birgün Turgutludan kö
yüne gelirken yolda kendisini 
köpekler sardığını, o sırada 
bir çoban gelerek kendisini 
kurtardığım, fakat tecavüze 
uğrayarak hamile kaldığını ve 
çocuğunun ölti olarak doğdu· 

ğunu söylemiştir. 
Şahit karakol kumandanı 

clefer onbaşı demiştir ki: 
- Kemal paşa karakolunda 

bulunuyordum. Bir kör kuyuya 
yeni doğmuş bir çocuğun atıl· 

dığını haber verdiler. Derhal 
gidip tahkikata başladım. Bu 
Esmanın evine gittim. Kadın 
yatakta yatıyordu. Ayağa lcal
dmp baktığımda evvelce gör· 
düğüm karm şişkinliğinin inmiş 
olduğunu görünce daha çok 
şüphe ettim. Kendisini kara
kola götürüp i.dicvap ettim. 
Çoban vak'asını bana anlattı, ve 
çocuğun ölü doğduğunu, onun 
için göbeğini kesmeye lüzum 
görmediğini söyledi, diğer şa· 
hitler de kadının bu şekildeki 
ifadesini teyit ettiler. 
Gelmemiş olan bazı şahitle

rin dinlenmesi için muhakeme 
başka bir güne bırakıldı. 

Cumaovası cinayeti muhakemesi 

Değirmen suyunun kesil
mesi cinayete sebepmiş •. 

Cumaovasıoın Kısık köyün
de Abdullah adında birini bı
çakla yarahyarak öldürmekle 
maznun lbrahimin rmuhakeme
ıine Ağırc«:zada devam edil· 
miştir. 

Bu celsede Kara Mehmet ve 
Ramazan adında iki müdafaa 
şahidi dinlenmiştir. Cinayetin 
sebebi, Abdullaha ait değir· 
men suyunun lbrahim tarafın· 

dan kendi tarlasına akıtılması 
idi. Abdullah suyu kesmiş ve 
bu yüzden l!>rahim ansızın bı· 

çakla arkasından vurmak sure
tiyle kendisini yarahyarak öl
dürmüştü. 

Müdafaa şahitleri geceleyin 
vak'a yerinden geçerken Halil 

lbrahimi öldüriiyorlar, diye bir 
ıes duyduklarını söylemişlerdir. 
Verese vekili, bu şahitlerin 
vaktile hayvan hır1ızlığı yap
tıklarını, maktul Abdullah ta
rafaodan muhtara haber veril• 
diğini, yakalanarak hapsa ahi· 
dıklarını, bu itibarla şabitlikle
rinin garaza milstenit bulundu· 
ğunu söylemiştir. Şahitler bu· 
na cevap vererek demişlerdir
ki : 

- Biz mahkum olduk ama 
Abdullabın bizi ihbar ettiğini 
bilmeyoruz. 

Mahkemece tabibadlinin 
şahit sıfatile dinlenmesine ka
rar verilmiş ve muhakeme baı· 
ka bir güne bırakılmıştır. 

Kadın çorapları için 
Numara usulü ihdas ediliyor 

lkhst'.t vekaleti birçok şika
yetleri mucip olan ipekli kadın 
çoraplarının icabeden şekilde 
satışa çıkarılması için bazı ted
birler almaktadır. Bundan böyle 
fabrikalar muayyen umaralar 
üzerine vasıflarını müşteriye 
bildirerek satabileceklerdir. 
Müşteri, ayrı ayrı cinslerde 
olan çoraplardan kalite itiba
riyle bilerek istediğini ala
caktır. 

Her çorapta fabrikanın mar· 
kası, hangi cins ipekten imal 
edildiği ve incelik derecesi 
kaydedilecek, burun ve topuk
lar kuvvetli ipliklerden yapıla
cak ve sağlamlık bakımından 

dört nevi çorap imal edilecek
tir. Birinci nevi çoraplar en 
hatasız ve dördGncü nevi ço
raplar da en fula hataWar 
olacaktır. 

AŞK. MACERA ve ESRAR TEFRiKA No: 69 
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Robert gözlerini açtığı zaman, kendini 
mükellef bir odada buldu •• 

Bu sırada gözleri. birdenbi
re köşedeki büyük demir ka
saya ilişti. Kasanın kapağı ar
dına kadar açık duruyordu .. 
Yanhş mı görüyordu yoksa .. 
Deli gibi ileri atıldı.. Burada 
teşkilatın can damarlanm teş
kil eden, en mühim ve gizli 
vesikalar muhafaza edıliyordu. 

Bir müddet kendisi tarafın
dan açık bırakılmak ihtimalini 
düşündü. Hayır buna imkan 
yoktu. Son defa bir evrakı 
tetkik etmek için iki gün ev
vel açmıı ve sonra yine iyice 
kapıtlmıştı. Bunu gayet iyi ha-

tırlı)· ordu.. Hatta biraz evvel, 
dışarı çıkmadan da kasa açık 
değildi.. Demek ki, bunu he
men şimdi, birkaç dakikalık 
bir zaman içinde yapmışlardı. 

Sonra en şaşılacak taraf 
da. kaııanın anahtarla değil, 
şifre ile işlemesi idi. Halbuki 
teşkilatta kendinden başka 
kimse. bu şifreyi bilmeyordu. 

Kendi kendine: 
-Ey, a .• nahvoldukl d\ye ba

ğırdı_ ve bütün gözleri tetkik 
etmeğe başladı. 

Hertaraf altüst edilmiş, dos
ya~ar birbirine 2irmiıti. Birden· 

YENi ASIR 

iki tavzih 
Ağırcezada, muhakemesi gö· 

rülmekte olan Maliye memur· 
farından Şükrünün kavJi mücer• 
redde kalan ifadeleri gazete· 
mizde yazılmışdı.Bu münasebet-
le isimleri geçen tahakkuk mü· 
fettişi Tevfik ve R. Erdil im· 
ıasile iki tavzih aldık. Bunları 
memnuniyetle neşrediyoruz : 

Ceridei feridenizin 13 Şubat 
937 tarih ve 9474 sayılı nüs-
hasında Basmane tahsil baş 
memuru ve arkadaşları ( Ali 
Rıza ) hakkında icra kılınan 
muhakemede maznun olarak 
ismimin karıştırıldığını ve bu 
işte bir takım kadın meseleleri 
hadis olduğunu ve benim de 
o işle alakadar imişim gibi 
gösterildiğimi gördüm. Ben 
maznun değil, şahit olarak bu 
meselede dinlenmekteyim. Key
fiyetin evvelce neşretmiş oldu· 
ğunuz ayni sütunda tashih bu
yurulmasını saygılarımla dilerim. 

Tahakkuk müfettişi 
TEVFiK 

• . .. 
" 10 - 2 .. 937 tarih ve çar-

şamba günü lzmir ağırceza 
mahkemesinde ve pek kalaba· 
lık bir samiin kitlesi huzurunda 
cereyan eden mahkeme safhası 
esnasında maznun mevkiinde 
bulunan memurlardan her biri-
nin işledikleri cürüm ile bu 
cürümlerden dolayı tecziyeleri 
lizımgelen maddei kanuoiyeler 
alenen okunan Vilayet idare 
heyetinin lüzumu mahkeme ka
rarında birer birer tasrih ve 
teşrih edilmiştir. Ve bilahara, 
makbuzların ne suretle ve ki
min tarafından fabrif edildij?i 
tahkik edilmiş ve onbir şahit 
dinlenmiştir. 

Binaenaleyh, o ~ünkü mah
kemede gerek maznun ve ge-
rek şahitlerin ifadeleri mah· 
keme zeptına aynen yazılmış 
olduğundan yapılan neşriyat 
ile, cereyan eden mahkem~ 
arasında bir mübayenet oldu
ğu gibi bir takım aile faci
aları doğurması muhtemel bn
lunan ve yalnız Şükrünün isna-
dat ve tezvirabndan başka hiç 
bir kıymet ve ehemmiyeti bu· 
lunmıyan ve biç bir suretle 
mahkeme safhasında mevzuu 
bahsolmıyan bir takım de· 
dikoduların muhterem gazete· 
nizde yer alarak intişar etmesi 
bizzat mahkemeye gelip dinli· 
yenlerce hakikat anlaşılmış ise 
de, bunların haricinde kalan 
ve matbuab takip eden ekse
riyete adalet huzurunda hak 
ve hakikatin tecellisi için ya
pılan duruşmada, cereyanı hal 
bütün vuzuhiyle gösterilmemiş 
bulunduğundan, maksat efkarı 
umumiyeyi tenvir ise, o günkü 
mahkeme safhasında tutulan 
zabıtların aynen iktibas edile· 
rek neşredilmesini ve uzun 
müddet devlet hizmetinde şeref 
ve namuskirane çalışan me
murların haysiyeti şahsiyeleri· 
nin de gözetilmesini saygıla· 
rımla dilerim. 

R. Erdll 

bire aklına " Kırk dört yıl 
sonra gelen mektup ,, geldi. 
Zarf alt sırada, en mühim ve· 
sikalann bulunduğu sekizinci 
gözde duruyordu. Eli titriyerek 
gözü açtı. Mektup yoktu .•• 
Vücudundaki bütün kan bir 
anda kafasına toplanmışb .•• 
Hertarafı titreyordu . 

Ayakta duramıyacak bir hal
deydi. Bir kaç adım ilerdeki 
koltuğa kadar bile yürümek 
için dizlerinde derman bula
madı ve oraya yığıldı kaldı. 

44 yll sonra gelen 
mektup 
-19 -

Robert gözlerini açtığı za
man, kendini mükellef bir oda
da buldu. Büyük bir hayretle 
etrafı süzmeğe başladı. Nerede 
bulunuyordu? Ne olmuştu? 
Acaba öldükten sonra onu, dün-
yada asli bahtiyar olamadığını 
nazara itibare alarak Cennete 
mi getirmişlerdi. 

Yatağından f1rlayarak pen· 
cereve kostu. Sokaktan insan-

o 9#W 

TÜRK KADAR KUVVETLi 
DlSrdüncü Murat zamanında, 

Irandan bir elçi gelmiş, bir hayli 
hediyelerle birlikte Iran şahının 
selamını da getirmiş .. Getirdiği 
hediyeler arasında süslü, püslil 
bir yay çıkmış .. 

Dördüncü Murat buna bay• 
ret ederek sonnuı : 

- Bu ne? 
Elçi, kemali tevazüle; 
- Bu bizim f!n kudretli ok

çumuzun kullanabildiği bir yay· 
dır. Şahımız kaç defa etraftan 
pehlivanlar, okçular toplattı, 
ellerine bu yayı verdi. Lakin 
Hurşit pehlivanın kullandığı bu 
yayın kirişini kimse yerinden 
oynatamadı, ok atamadılar. 

Diye cevap yerir. 
Murat bir kerre: 
- Hımmml dedikten sonra: 
- Çağırın bana şu zorba 

başıyıf 
Diye emir verir. Palaspan

dıras huzura gelen zorba ba· 
şıya: 

- Al şu yayıl Çek bakalım, 
kiri,ini bükebilecek misin? 

Der. 
Zorba başı yeniçeri azmanı 

bir adam olduğu için karışık 
ırka mensup insanların bece
rebilecekleri zorlama ile bir 
türlü kirişi çekemez ve utana· 
rak kaçar. 

Elçinin yanında bu akıbetten 
utanan dördüncü Murat: 

- Götürün şu yayı yeniçeri 
ağasının yanına .. Bana bu yayı 
çeker bir adam bulsun! Deyip 
işi örtbas eder. 

Yay, yeniçeri ağasının oda
sında bir köşeye atılıp, onu 
çekecek bir kahraman bulu
nuncaya kadar, metruk bir 
halde kalır. 

odada bulamayınca odunlara 
şöyle bir kenara atar, çıkmak 
üzere iken etrafına şöyle bir 
bakınır.. Gözüne Yeniçeri ağa· 

.sının baş sed;rinin tepesinde 
asılı yay ilişir. Etrafına bir göz 
daha atıp, ilerliyerek yayı ye· 
rinden alır. Kurcalar ve niha
yet yayın kavisli tarafını avu
cuna alıp kirişini sol elife iter, 
yay bir esneyip, gıcırdayarak 
uzanır. Bazuları şişmiş Baltacı 

deli Hasan yayla böyle bir kaç 
defa lastik şerit gibi oynar. 

Bu sırada birdenbire içeri 
giren Yeniçeri ağası bu hali 
görünce: 

- Ne o? 
Diye bağırır •• 
Baltacı deli Hasan, hemen, 

elinden yayı abp: 
- Affet, beni! Bir cahillik· 

tir ettiml 
Diye• yalvarırken, Yeniçeri 

ağası gülerek: 
- Sen şu cahilliği bir daha 

yapsanal. Al şu Y ay'ı... De
minki gibi çek bakalım .• 

Emrini vererek, bir defa, iki 
defa, üç defa, beş defa çek· 
tirir •.. 

Hatta baltacı deli Hasanın 
elinde bir oyuncak olan Yay'ın 

kirişine bir ok koydurup elçi· 
nin misafir kaldığı saray hav· 
lusnna bir ok vızlathrır. . . . . . . . . . • 

Ertesi günü, sarayda dör
düncü Muratla elçilik huzurun
da yay çekme tecrübesine gi· 
den baltacı deli Hasan, yayı 

çekeyim derken bir çekişte 
kirişi de koparır, yayı da ... 
O zaman Murat, ummadığı bu 
hal karşısında: 

- Ay bu yay ne çürükmüş .• 
Bizim baltacımıza bile az geldi. 

Demiş, elçiyi savduktan son· 
ra deli Hasanı da ikramlara, 
ihsanlara garketmişti. 

Bir kış günü; Yeniçeri ağa
sının odasına baltasiyle odun 
kırıp, kucağına odunları dol
durarak giden Anadolulu bir 
Türk nefer, Yeniçeri ağasını • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kaza '' Düzeltme " 
Çifte ateş alarak öldü 
Menemen kazasının Emir 

alem nahiyesine bağlı T elekler 
köyünde Nizami Hüseyin oğlu 
14 yaşında Hüseyin, köy civa
rında kömür yakmakta iken 
hamil bulunduğu çifte tüfengi 
kazaen ateş almıştır. Çıkan 

saçmalar Hüseynin vücuduna 
girmiş ve ölümüne sebebiyet 
vermiştir. 

Sebepsiz sllAh atmı' 
Tepecikte tanzifat hanında 

amele Ali oğlu Ömer, bilase
bep Uç el silah atbğından ta· 
bancasiyl~ yakalanmıştır. 

lar, otomobiller ve tramvaylar 
geçiyordu. 

Karşı dıvardaki sinema afiş
lerini gözden geçirdi: (Bir fa .. 
bioenin ö:ümü), (Gaogesterler 
muharebesi), (öldürdüğüm adam) 

Kendi kendine: 
- Yanlış düşünmüşüm .. De· 

di.. Burası cennete pek ben
zemiyor .. 

Sonra tekrar yatağa uzana
rak düşünmeğe başladı. Ken· 
dinde bir başkalık, bir fevkal
adelik hissediyordu. Başmdan 
geçen son vak•atarı hatırlamağa 
çalıştı. Morganın sözleri ve 
karanlık odadaki duvarların 
çıkardığı gürültüler• bili ku
laklarında çınlıyordu. Birden
bire kendini oradan oraya ata
rak mecalsiz bir halde yere 
düşmüş ve artık bütün ümi
dini kestiği için, ölümü bek
lemişti. Ondan sonrasını hiç 
hatırlamıyordu. 

Bir müddd ölümle, şimdi 
içinde bulunduğu bu oda ara• 
sındaki münasebeti araştırdı. 

Gazetemizin 6 şubat 937 
tarih ve 9468 numaralı nüshası 
8 nci sayfası birinci sütununda 
neşredilen Foça Asliye Mahke
mesi ilanında müddeialeyhler
den Y akup oğlu Hüseyin ve· 
reselerinden (Hanife) ismi seh-
ven Hanire olarak neşredildiği 
görüldüğünden işbu ismin Ha-
nife olduğu tashih olunur. 

Nara atıyordu 
lkiçeşmelik Yüzbaşı Hasan 

sokağında lbrahim oğlu Mus
tafa, sarhoş olup nara atmak 
suretiyle rezalet çıkardığından 
yakalanmışlar. 

Nerede buluııuyordu ? Ölmüş 
miydi, yoksa bili yaşıyor 
muydu? 

Ardı arkası kesilmiyen bir 
yığın meçhuller içinde kendini 
kaybeder gibi oldu. Hala sağ 
olduğuna inanamıyordu. Yavaş 
yavaş yataktan doğrularak, 

odayı tekrar gözden geçirmeğe 
başladı. Bir komidon, bir ete
jer, büyük bir aynalı dolap ve 
koltuklar .. 

Dcmindeoberi heyecan ve 
şaşkınlaktan farkında olmamış .. 
b. Üzerinde ipek bir pijama 
vardı. Gayri ihtiyari elbisele
rini aradı. Askıda yabancı bir 
takım kostüm gözüne ilişti. 
Kendi elbiseleri meydanda yok-
tu. Hayreti büsbütün artmağa 
başlamıştı. 

Yeni ve başka b:r ihtimal 
kafasını kurcaladı. Acaba 
Morgan öldürmekten vaz ge
çert"k, kendisini tekrar hapiıı 
mi etmişti? Lakin bu ibt!şam 
ne oluyordu? 

Bu sırada jlÖzleri komidonun 

17 Şubat ısa?..,,. 
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lktısat 
Tntüncüden cigara ahyoruıll· 

lzmirin eski mırmır (kabadayı) 
larıodao R ... elinde 22 lik bir 
~eybek şişesile içeri girdi. 

Şişenin dibini göbeğine da· 
yayıp midesile ölçilyor gibi 
yaptı. Bayie: 

- Bak, aynasıza ... Bu karna 
göre mi bu. • • Bir daha uçlan 
bakalım. 

Dedi. Boş şişeyi bırakıp, 
dolusunu aldı. 
Tezgahın üzerine on dokuı 

buçuk kuruş koydu. 
Narkı resmen yirmi iki ku· 

ruş bir mala on dokuz buçuk 
vermesi dikkatimi çekti. Tanı· 
dığım için sordum: 

- Ne o dayı, üstünü ekJiye· 
cek fülüs mafiş mi ? 

- Yok be canım, iktısad 
dedi. 

- Anlıyamadım? 
- O boş şişe yok mu ? 

Yüz paradır. Geri veririm. Her 
rakı şi~esi başında iki buçuk 
kunış kar ederim. 22 Jik rakı 
bana on dokuz buçuğa mal 
olur. Ayda yetmiş beş kuruş, 

altı ayda dört buçuk, bir yılda 
dokuz lira iktısat... Daha oe 
istersin, yazlık kışlık birer çift 
ayakkaoıl Bu buhran zamanın .. 
da böyle iktısat etmeyip te ne 
yapmalı ? 

Doğrusu pesi dedim. Kırk 
yıl düşünsem bunu akıl ede .. 
mezdim. Bu anda bizim şişeler 
hatırıma geldi. Evet, evde bo· 
şalan şişeler de oluyordu? 
Akşam gelince iJk işim: 

- Yahu! Bir boş şişe iki 
buçuk kuruş ediyormuş. Sen de 
satsan at 

Demek oldu, Bizim ömür 
yolunun arkadaşı kahkaha ile 
gülerek: 

- O... 0 .. 1 Dedi. Ben onu 
gelin olduğumdan beri yapı" 
yorum! 

- Amma ettin ha? 
- Kör olayım .. 
- Ne yapıyorsun? 
- Senin şapkaların nereden 

çıkıyor? 
Doğrusu buna iki pesi de 

azdı. 
TC>::E>'LJ"~ 

Tabanca çekmiş 
Ödemişin zeybekler mahal" 

lesinde Alinin kahvehanesinde 
oyun yüzünden Ahmet oğlu 
Mehmet ile lbrabim oğlu Şa· 
ban arasında kavga çıkmıştır. 

Mehmet, Şabana tabanca çek· 
tiğioden yakalanmıştır. 

Bıçak bulundu 
lkiçeşmelik, Eşrefpaşada lb

rahim oğlu Hasanın üzerinde 
bir bıçak bulunmuş ve alına
rak hakkında kanuni muamele 
yapılmıştır. 

üzerindeki telefona ilişince, 

yepyeni bir hayrete kapıldı ve 
kendi kendine: 

- Acaip şey! Dedi. Öteki 
dünyada telefon da varmış .• 

Artık İfİ · alaya dökmekten 
haıka bir çare bulamamışh: 

11 Ahrete gelmişken, bir de 
telefon muhaveresi yapsak fe· 
na olmaz!,, diye düşündti. "Li· 
kin kiminle görüşmeli acaba? 
Buranın huyunu suyunu lisanıP1 

bilmiyoruz.,, 
Sonra kataloğu karıştırmağ"• 

başladı. Tesadüf en gözüP~ 
kendi evlerinin adresi iliştı. 
Bu sefer hayreti büsbütün 
artta ve: 

- Hoppala l diye bağırd1• 
Bizim evin adresi ve telefon 
numarasının ahrette işi ne! 

Sonra numarayı çevirerek 
uzun müddet bekledi. Hiç bit 
cevap alamayınca, müteessir ol• 
rak ahizeyi kapattı. Ve yine 
düşünmeğe başladı. Bu sırad~ 
birden bire aklına Şirley geld•· 

- Bilnıtdı -
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Goering dün Varşovaya vasıl oldu' 
Alman Hava nazırı Polonya cumhurreisinin 

avlanacaktır misafiri 

il Varıova, 16 (Ö.R) - Ge· ı 
ııı~raJ Göring hususi trenle gel· 
tı 1' v~ ınerkez ganna çıkmış· 
il r, Bır poliı kordonu nizama 
ıııezaret etmiştir. Gazeteler Al-

t.'~ nazınnın ne muvasalat 
•rıh' · ğı •ııı, ne de nereye çıkaca-
b ~1 bildirmediklerinden kala-
/ •k yoktu. General Gö-
ınge 'k· f k td' ı ı yaver re a at 

g !lordu. Kendisi Alman 
t tı ; ri ve muhtelif şahsiyetler 
•rafıııd d 1 h an ~e lamla n ı. Genera 
a)Ugüıı. öğle yemeğinde, soğuk 
d gJıılıgı sebebiyle Montekarlo· 
an dö . l h .. 

11 nememış o an arıcıye 

ri a~ırı Bek' e vekil-et eden ha· 
y tıye nıüsteşarının ve akşam 
.. ~llleğiııde de Alman sefirinin 
"'ISaf' ' ıid •rı olacak, sonra Bialaiçe 
la erek iki gün devlet orman· 
lis~llda cumhur reisinin davet-

1 olarak avlanacaktır. 
ııı·~arşova 16 ( Ö.R) - Res
Zı 1 

ar Ajansı Alman hava na
ıı: general Göringin Lehista
~ ıııuvasalatı münasebetiyle 
lı k~bi gazetelerinde Dantzig 
le~ . 1ııda çıkanlan haberleri 
ey( zıp etmekte ve şunlan ilave 

111
• eıııektedir : " Milletler ce

d •Yeti konseyinin son celsesin
~ hıtsıl olan anlaşma lizerine 
b• rbes~ şehir meselesi normal 
~~il Yola girmek üzere iken ve 
Ilı 1 

eUer cemiyeti konseyi na· 
•ııa u"I k 't. . ed' ç er omı esınce tayın 

.... ılen yeııi bir fevkalade ko· 
"'•Ser 'f . b 1 -r~ vazı esıne aş amak uze-
ba Dantıige gitmekte iken 
•ıı~le söylentiler çıkanlması 
ile uıı lehinde olamaz. Ajans 
lthr~Jc Dantzig, gerekse Leh 
vtıdo h il! ru akkında yabancı 

lıa~ltılek~tlerde ortaya atılan 
dır erlen tekzibe salahiyettar• 
leİ/~:saıen general Göringin 
lıir ~•tanda Daatzig serbest ıe· 
il~ bYan meclisi reisi Greisler 
llu ulutacağı doğru değildir. 
rafı ıatın Leh cumhurreiıi ta· 
t-t'~dan ava davet edildiği 
ttı,1 26-27 ıubattır ki o za• d,: ıeııeral Göring Lehistan• 
ııı, aynlmıı bulunacakhr. Al· 
Sııı? . •efirinin mareıal Ridz 
•erıg~ıye bir tesviye projesi 
ll!eıltıış olduğu da tekzip edil· 

otledir. 

olarak Bialaviçte 
Alman Hariciye nazırının bir gazeteye beyanatı 

----------~~~~------~ ..... -----Par is, 16 ( Ö.R ) - Alman sonun mahut 14 prensibine 1 nebilir. Hitler kendi mem-
eski sömürgelerinin iadesi me- muhalif olduğunu ve umumi lekttin'ıı emniyetini ancak 55 
selesinde muhafazakar mebus- sulh ve müsalemete mani ol- sene beklettikten sonre dü-
lardan binbaşı Kenvorti Avam duğu için buna Almanyanın şünmüştür. 
Kamarasında hariciye müsteşa- muhalefet ettiğini kaydetmek- logiliz milleti şimdi beş mil-

Ot'ne1at Ooenrıl[ 
rından bazı sualler sormuş ve 1 te, bununla beraber Hitlerin 
Almanyanın Londra sefiri ile nutkunda söylediği gibi sürp-
Lord Halifaks arasındaki mü- rizler devrinin geçmiş olduğu· 
zakerelerden ne netice çı1'tı- nu ve Almanyanın bütün mil-
ğını ve hükümetin parlamen- (etlerin hayati haklarına riayet 
tonun reyini almaksızın, Alman· azminde olduğunu kaydeyle-
yaya arazi terketme1' veya mektedir. 
herhangi menfaatler temin ey· Hambıırg, 16 (A.A) - Ha· 
lemek niyetinde olup olmadı· riciye nazın Fon Neurath Ham· 
ğını öğrenmek istemiştir. burger Fremden Blatt gazete· 

Lord Cranborne sualin birinci sine beyanatında; Avrupa sulhu 
kısmı ba1'kında muhatabına şu için bugün hiçbir tehlüke mev· 
cevabı vermiştir: cut olmadığını ve bilakis bey· 

- Lord Halifaks ile Yon nelmilel vaziyetteki gerginliğin 
Ribbentrop arasındaki görüşme azalmış olduğunu söylemiştir. 
bir müzakere mahiyetinde de- Silahsızlanma meselesi hak· 
ğildir. Sadece iki memleketi kında diğer memleket hariciye 
alakadar eden bazı mevzular nezaretlerinin Alman silahsız-
üzerinde fikir teatisinden iba- !anma tekliflerini kabul etme· 
rettir ve bu ıekilde görüfme- mit olmalarına teessüf ederek 
ler hadiselerin normal cereyanı demiştir ki: 
arasında, daima vakıt vakıt Bu teklifler 1934 Mart ıuuh· 
vukua gelir. tırasında hulasa edilmiıti. Bu 

Alman müstemlekelerinin ia- muhtırada Hitler Edene Alman· 
desi meselesine gelince harici- yanın 300 bin kişilik bir ordu 
ye nazın muhatabına bu bu· ile iktifaya razı olduğunu 
susta evvelce yapılmış olan bildirmişti. Halbuki Alman si· 
beyanatı hatırlatmakla iktifa lahlanması diğer memleketlerin 
etmiştir. askeri kudretiyle ır.ukayese 

Berlin, 16 (Ö.R) - D. N. B. edilemez. Çünkü devletlerin 
Ajansı Göbelsin nutku hak· askeri kudretleri akdetmiş 
kında ecnebi gaıttelerinde ya· oldukları askeri ittifaklarla 
pılan tefıirler dolayuile Ver· artmıştır. Almanya ise an· 
sailles muahedesinin reisi Vil- cak kendi kuvvetine güve· 

yar marklık silahlanma masrafı 
için salahiyeti kamile istiyor. 
Almanya lngilterenin bizzat 
kendi askeri zaruretleri hak
kında karar verebilmek hak
kına itiraz etmez. Fakat ayni 
hakkı kendisi için de talep 
eder. 

Fon Neuraht ispanya işlerine 
ademi müdahalesine dair de 
Almanyanın diğer devletlerin 
de kabul edeceği fili garanti
leri muhtevi birtürlü planı ka· 
bule amade olduğunu temin 
ettikten sonra geçen kanunnsa
nide ispanyanın toprak tamam· 
lığına Almanyanın riayet ede
ceği hakkında Fransız elçisine 
verdiği teminatı hatırlatmış ve 
Fas meselesinin ortaya çıka

rılmış olmasına teessüf eyl:>
miştir. 

Nihayet Viyana ziyaretinden 
bahseden Alman hariciye na
zırı bu ziyaretin iki Alman 
memleketi arasındaki bağları 
sıklaştırmak için olduğunu ve 
m6zakerelerin diğer biç bir 
devlet aleyhine müteveccih ol
mıyacağını beyan etmiştir. 

infilak 
Yedi kişi öldU 

Londra 16 ( Ô. R) - Bir 
kömür madeninde yedi kişi ga· 
rip bir kaza kurbanı olmuşlar
dır. Kazadan sağ kurtulanların 
anlattıklanna göre infilak sesi 
duyulmuş, fakat hiçbir alev gö
rülmemiştir. 

infilak o kadar şiddetli ol
muştur ki müthiş bir tazyikle 
madencilerin lambaları ellerin
den düşmüştür. 

Eski muharipler 
Berllnde toplanıyorlar 
Berlin, 15 (A,A) - Bugün 

toplanacak olan eski muharip· 
ler beynelmilel kongresine it· 
tirak edecek Polonya, Belçika 
Macaristan ve ltalya murahhas· 
ları da bu sabah gelmiılerdir. 
Bu suretle heyetlerin hepsi 
tamamlanmııtır. 

idi. Geçen vak'alar, gelen söz· 
ler, hocanın bamtelinde kor• 
kaklık hislerinin tepreşmesini 
peydahlamış, hemen çabucak 
kafasında ölçüp biçerek: 

"~an : Tok Dil Tefrika No: ıoa 

vallı Şehzade camii meydanında 
yapılmadık eziyet ve cefa kal· 
madan başlan kesilip,tabanlanna, 
başlarına mızrak sokularak 
teşhir edildi, ocaklara sığınan 
arkadaşlarımız tehdit olundu. 
Bunların hepsinden sarayın 
haberi yoktur. 

- Peki 1 Ben yarın giderim, 
siz hele yerinizde rahat olun. 

tbıı s . 
••>taıı aıt r:fendi aksakalını 
'•1-ııı ayıp, sipahi ağalarını kar
-~. ~tı. Dalaklı Ali, Oruç 
tet ' 

1 
aııdur Ali efendiden iba· 

leıı 0 aıı bu ağalar, hoş beş-
soııra : 

ler'd Efendi hazretleri 1 demiş· 
' ert ......_ açmağa baılamışlardı: 

ll!aJrı lial ve vaziyetimiz ıizce 
ll(dıı~dur. Biz ıipabilere, • l 
tih d~tı belirsiz yeniçeriler te,. 
"arıt e •lıııiştir. Alüfe haklarımız 
r,hi e? verilmemiı, Sultan lb· 
Yoltkııı, katlinde methalimiz 
)ı_,1 en, asker de dahildir f&• 

~İtid:ılc~ıı, arkasından bir de 
'-tt 'ı&.ekı harba gitmekliğimiı 

l I OfııJarak, 3lnme ltarp 
a 1111 biz davet edilmiı-

tik. iki üç defa isyanımız bo,a gitti. 
Ebu Sait efendi güldü : 

-Tabansızlığınızdan a evlatlar! 
Dedi. Pandur Ali efendi: 
- Yerden göğe kadar hak· 

kınız var amma, ne yapalım ki 
cilve böyle imiı.. Her ne ise, 
fakat biz mağlüp olunca arka
daşlarımızdan da teslim olanlar 
bulununca onlara rahim ve şef· 
katle muamele etmek gerek 
değil mi idi? Halbuki böyle 
yapmadılar. Sipahilerden yaka· 
ladıklarını öldürdüler, sipahi· 
lerin katli için fetvalar yaz• 
chlarH 

- Allah! Allabl 
- Yal HattA Uç sipahi za· 

Ebu Sait efendi şaşırmıştı, 
bir elini sakalına atıp, ötekis!· 
ni de aakalına attığı elinin 
dirseğine vererek: 

- Peki ben ne yapayım 
ağalar? Dedi. 

Dalaklı Ali ağa atıldı : 
- Ne mi yapacaksınız( Doğ· 

ruca saraya gidip bizim namı· 
mıza söz söylüyerek, işi bal ve 
fasledeceksin 1 Biz seni azledi
lecek müftünün yerine müftü 
olarak, Şeyhülislam olarak oasp 
ettirmek fikrindeyiz. Aklın, il· 
min yerinde.. Sizin başa geçip 
te hak ve adaletle it görme· 
nizi istiyoruz .. 

Dalaklı Alinin bu yarım ya
malak nutku Ebu Sait efen· 
dide hayli intibalar uyandırmıı 

Cevabını vermiş ve gelenleri 
savdıktan sonra, kendi ken• 
dine: 

- Bu olmaz .. Neden olmaz? 
Şundan dolayı olmaz ki bu 
adamlar ve bu kafile şimdi 
mağlüptur. Eğer ben bunlara 
uyarsam, neme lazım, ağrıma
yan başımı ağrıtacağım .. 

Diye söylenmişti. Ertesi gü
nü, bocayı öğleye kadar bek
liyen asi sipahiler bocanın gel· 
mediğini görünce tekrar Eyibe 
gitmişlerdi. 

- Hal Hastalandım. Şimdi 
çıkacağım! 

Diyerek gelenleri savan Ebu 
Sait efendi yine gitmemiş, bu 
sıra vezir ve kureoası ayakla· 
nıp ta bu kat'i isyan için teda· 
riklenirken, bıyıklı Mahmut iki 

Sahife s 
-;;;, 

Almanyaya toprak vermiyecekler 

Lord Cranborne Kama
rada teminat verdi 

Londra, 16 (A.A) - lngiliz 
hükümetinin kontrolü altına 
konulmuş bulunan araziden 
hiçbirini Nazi Almanyaya ver· 
meyi düşünmiyeceğini sarih 
surette bildirmesini talep eden 
bir suale cevap veren Lord 
Cranbome avam kamarasında 
ezcümle demiştir ki: 

-Evvelce de söylediğim gibi 
hükümet böyle bir şey düşün
memiştir ve düşünmemektedir. 

Londra 16 (A.A) - Avam 
kamarasında Manda altındaki 

arazi ile müstemleke'erin Al· 
manyaya iadesi aleyhinde ha
rekette bulunan muhafazakar 
mebuslar şu tarzda bir karar
name sureti teklif etmek niye
tindedirler : 

"Avam kamarası, hükümetin 
müstemleke veya manda ara
zisini başkasına tavizi düşün
mediği hakkında verd iği temi
natı memnuniyetle kaydeder. ,, 

Londra, 16 (A.A) - Avam 
kamarasıoda Fransız - Sovyet 
paktı hakkındaki bir suale ce· 
vap veren Lord Craoborne de
miştir ki: 
- Beı devlet konferansıoın ha· 

zırlanması için balen de devam 
etmekte olan diplomatik nok· 
tai nazar teatileri esnasında 

Almanya hükümeti herhangi 
bir sebeple bir beşler anlaşma· 
sının akdine muvafakat ede
miyeceğinden hiçbir vesile ile 
lngiltere hükümetini haberdar 
etmemiştir. 

Londra 16 ( Ö.R ) - Avam 
kamarasında bir istizaha ceva
ben hariciye müsteşarı Lord 
Cranhorne lngiliz imparatorlu
ğu içinde komünist propagan
dasıoa dair esaslı haberler 
mevcut olduğunu ve bu sebep
le Sovyet hükümeti nezdinde 
bir protesto teşebbüsü yapıl
dığım bild irmiştir. 

Viyana üzerinde uçan tayyare 

Orak, çekiç remzini resm 
ederek uçtu, gjtti 
Şuşing Romaya gidiyor 

VIY ANA,16(A.A)-Bu sabah daha kötü olmamalı ve müla-
saat 10-30 da esrarengiz bir bazasız bir teşebbüsle, Avrupa 
tayyare daha hükümet merke- sulbü için vahim neticeler ve· 
.zinin üzerinde uçarak dumanla rebilecek çalkantılar tahrik 
orak ve çekiç remzini resmet- edilmemelidir." 
miştir. Bu tayyareyi yere inme- Paris, 16 (Ö.R)- "France,, 
ğe mecbur etmek için askeri gazetesi Avusturya şansölye· 
tayyare meydanından bir kaç sinin nutku dolayısiyle şu mü· 
askeri tayyare hareket etmiştir. labazalarda bulunuyor:Delfus1111 

Tayyare Çekoslovakya budu- balkı Almanyaya karı• tabii bir 
duna doğru kaçmaktaaır. emniyetsizlik muhafaza etmek-

Paris, 16 (Ô.R) - Avustur- tedir.Avusturya milletinin siyasi 
ya şansölyesi Scbuschnig tara- rejim ve Habisburgların saltana· 
fından son söylenen nutuk do- tının iadesi meselesi hakkında 
layısiyle "Figaro,, gazetesi şu 
tefsirlerde bulunuyor: 

Avusturyada Habsburg hane· 
danının saltanatını iade etmek 
fikri günden güne daha ziyade 
bükümetin muhabbetini kazan
maktadır. Ötedenberi buna ta· 
raftar olan Tyrol köylülerinden 
başka işçi yığınları bile şimdi 
buna müsait görünüyorlar. Biz· 
zat Şansölyenin bu fikre ta
raftar olduğu şüphesizdir. An
cak Avusturya Avrupanın bü
yük kızı olduğu için orada ya
pılacak herhangi birşey Avru· 
payı sergüzeşt yoluna atacak 
mahiyette olmamalıdır. 

Gerçi Habisburg saltanatının 
iadesi Avusturyanın istiklalini 
korumak için en iyi bir te· 
mioat gibi görünür. Fakat 
böyle olsa da ilaç hastalıktan 

defa daha Eyibe adam salıp 
ikindi vaktini bulmuştu. 

Her defasında bin mazeret
ler ve vaitlerle _gelenleri savan 
Ebusait efendi akşam ezanında 
dördüncü olarak gelen Sipahi 
elçilerine : 

- Yoktur( Deyiverin! Savun 
başımdan! Emrini vererek, kapı 
uşaklan vasıtasiyle gelenleri 
kapıdan terslettirmişti. 
. . . . . . 
Eyipteki Ebu Sait efendiden 

medet bulamıyan Sipahilerin 
başı Bıyıklı Mahmut akşam 
karanlığında Istanbulun içine 
adamlar saldırmış, önde gelen 
kavuktuları çağırtmıştı; fakat 
her kapıdan: 

- Efendi hazretleri yoktur( 
Cevabı alınmıştı. 

. . . . . . 
Vezir Sofu Mehmet paşa orta 

camiye atlamış, yeniçerilerin 
ağalarını başına toplamıştı. 

-Ortalıkta yine sipahi isyanı 
var, bunları mutlak surette 
ezmeli, bir daha baş kaldıramı-

rey vermeğe çağırılacağı ha· 
beri Almanyada biç te iyi kar
şı!anmıyacaktır. Zira Habsburg
ların Avusturyada hükümdar
lık mevkiine geçmeleri Avus· 
turyanın Almanyaya ilhakı te
şebbüsünü felce uğratır. Fakat 
bu sahada güçlük yalnız AI
manyadan gelmiyecektir. Kü
çük antant devletleri de Habs
burg hanedanının Viyanada 
iadesini kabul etmektense 
silaha sarılmağı tercih ede
ceklerini mükerrer olarak 
bildirmişlerdir. Diğer taraftan 
geçen sene yapılmıı bir paktla 
Almanyaya bağlanmış olan ita!• 
yanıo da Hitleri gücendirmek 
istemiyeceği tahmin edilebilir. 
Bütün bu sebeplerle Habsburg· 
lar hakkında bir plebisit her 
halde yakın olmıyacaktır. 

ı yacak bale sokmalıyız .. Bu İs· 
yan onların son isyanı oluyor 
amma, galiba ki şiddetlidir, 
gidin lstanbulda bizim tarafta
nmız ne kadar ulema varsa 
orta camie gelsinler. 

Diye sakalını titrete, titrf'te 
haykırmışlı. 

Fakat onun adamları da, 
onun geleceğini umduğu ka
vukluların : 

- Efendi evde yoktur 1 
Korkak haberlerini alınca, 

orta camiin, orta göbeğine 
kendini atıp : 

- Üstüme şu halılardan, ki
limlerden ne varsa örtün, ben 
bu gece konağıma gidemem. 
Ne kadar vanm, yoğum varsa 
sizin olsun 1 Çağırın bütün 
Yeniçeri ocağının efradını, be
ni beklesinler, alessabah nem 
var, nem yoksa hepsini vere
ceğim. 

Diye olduğu yere çökmüştü. 

. . . . . . 
- Soıııı Var -



~anıta e YEN' ASIR 

Balkan konseyinin dün sabahki toplantısında 

Dört Balkan devleti hariciye nazırı, cihan barışının 
vahim günler geçirmekte olduğunu müşahede ettiler 

- Baş tara/ı binnci say/ada -
lemen aolaşması - hakkında 
izahat vererek büyük iki Ak
deniz devletinin en geniş bir 
hüsnüniyetle hareket ettiklerini 
ve sulh fikrini tt!lif eden bir 
Akdeniz anlaşmasını tahakkuk 
ettirdiklerini bildirmişlerdir. 

Dr. Aras, Türkiye Hariciye 
vekili ve Balkan antantı d~vre 
başkanı sıfatiyle Milanoda Kont 
Ciano ile yaptığı temasları te
f erruatiyle izah ederek ltalya
nın Balkan münasebetleri me
selesi hakkındaki nazar nokta
larını ortaya koymuştur. 

Yine Türkiye Hariciye Ve
kili, Cenevrede Sancak mes
elesi hakkında yapılan son te
masları, geçirilen safhaları izah 
ederek elde edilen neticeleri 
tebarüz ettirmiştir. 

Romanya Hariciye nazırı Dr. 
Anteneskonun ricası üzerine 
Türkiye Hariciye Vekili, cihan 
aulh vaziyetini umumi bakım
dan tenvir eden uzun beyanatta 
bulunmuştur. 

Dört nazır Garbi Avrupa 
meseleleri, batı paktı, Lokarno 
meselesi, Küçük antantla irti
bat işleri ve en nihayet ispan
ya dahili harbı meselelerini 
uzun uzadıya gözden geçır

mişlerdir. 
Dört hariciye nazm şu nok

ta l&erinde birleşmişlerdir ki, 
cihan bartşı bugünkü halde 

. berzamaadan ziyade endişe 
Yerici bir vaziyettedir. Ve va
laim gllnler geçirmektedir. 
Salba korumak yolunda lngil
tere hükümetinin Fransa 
ile el ele vererek aldığı ted
birler çok lilzumlu ve faydalı 
görülmilş; Balkan antanbnın 

aulb davasında bu iki büyük 
, deYlete müzaherette bulunma
ları kararlaıtırılmışbr. 

Atina 16 ( Yeni Asır ) -
Bugünkil temasların neticesi 
tudur : 

Dört Balkan devleti tetkik 
ettikleri bütiln meselelerde tam 
bir görüı birliği tespit ederek 
Balkan devletlerini ayıran hiç 
bir nokta mevcut olmadığı ne
ticesinde ittifak etmişlerdir. 

Atina 16 ( Yeni Asır ) -
Yunan kralı samajeste Corç, 
Balkan devletleri hariciye na
ıarlarını kabul etmiştir. 

ARAS SÔYLIYOR: 
Atina, 16 (Ô.R) - Türkiye 

Hariciye Vekili dün geceki 
ziyafette Balkan Antanbnın 
neler yapmak istediğini izah 
eden glizel bir nutuk söylemiş 
•e: 

" 

- "Biz sulh için çalışan bir 
nesil namına konuşan mes'ut 
milletleri temsil ediyoruz,, de
miştir. 

Atina, 16 (Ô.R) - Vreme 
muhabirine beyanatta bulunan 
Romanya hariciye nazın de
miştir ki: 

- "Sulh içinde yaşamak 
istiyenlere bizim kurduğumuz 

barış kadrosunu nümune gös· 
teririz.,, 

MET AKSASIN SÖZLERi 
Atina 16 (Ô.R) - Stoyadino

viç, Rüştü Aras ve Antenesko 
şerefine verilen ziyafette Yu
nan başvekili Metaksas Balkan 
devletleri arasıoda hudutları 
teminat altına koyan, sulh da
vasına hizmet eden Balkan 
paktının faydalarından bahse
derek demiştir ki : 

- Bizim maksadımız Balkan 
milletleri arasında emniyetli iş 

birliği kurmak, karşılıklı saygı J 
dahilinde sulhu temin etmek, 
muhafaza etmek ve sağlam
laştırmaktır. Geçmiş harpler
den daha müthiş olacak olan 
yeni bir harbın felaketlerinden 
çocuklarımızı esirgemek iste
riz. BalkanlarR ait muahe· 
delere riayet edilmesini ve 
arazi vaziyetinin muhafazasını 
temin azım ve kararındayız. 
Balkan yarım adası kafi dere
cede büyük olduğundan burada 
her millete, sulh ve sükunet 
içinde yaşayıp refaha erişme
sine kafi toprak vardır. 

Yugoslavya başvekili Stoya
dinoviç te demiştir ki : 
STOY ADINOVIÇIN SÖZLERi 

- Balkan antantı Balkanlar
da nizam ve istikrarın en sağ
lam teminat.dır. Bugün Balkan 
milletleri yeni bir pakt yaparak 
mevcut olanı bir kat daha tah
kim ediyorlar. Herkes bilir ki 
Balkan paktı Avrupanan her 
k11mında nizam ve sulhu koru
yan bir unsurdur. Mazide Bal· 
kan milletleri kısır rekabetlerle 
birbiriyle çarpışmışlardır. Bu
nun yerine şimdi daha asil bir 
gaye takibi için birleşmişlerdir. 
Bu da Ba:kan milletlerinin 
sulhu ve refahıdır. 

MET AKSASIN ZlY AFETiNDE 
Atina, 16 (A.A) - Atina 

Ajansı bildiriyor: 
Dün akşam Elen başvekili 

B. Metaksas ve refikası Balkan 
konferausıodaki murahhas hey-
etleri reisleri şerefine Büyük 
Britanya otelinde büyük bir 
ziyafet vermiş!erdir. 

Murahhas heyetleri reislerin
den başka Balkan antantı dev-
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HiSSi, AŞK 
ROMANI 

-t7-
Olan olmuştu. Hiç değilse 

bir iki itizar cümlesi söylemek 
ve bir daha bu eve uğrama
mak istiyordu. Miss Abbers, 
sanki hiç bir şey olmamış gibi 
daima neşeli çehreaiyle kendi
sini karşılıyordu. 

Başıoı kaldırıp ta onun yil
züne bakamıyordu. Yalnız kı· 
saca bir "Good Morning, Miss 
Abbers,. diyebildi. Genç kızın 
uzattığı eli sıkarken bilaibtiyar 
titrediğini farketmişti. Genç 
kız söyledi : 

- Nasıl Ümit bey, rahat 
edebildiniz mi dün gece? 

- Şüphesiz evet.. Yalnız bir 
•kta var •• Bundan dolayı çok 
mahcubum. Ben dün gece ken-

J 
dimi bilmiyı:cek kadar sarhoş
tum. Çok üzüldiim buna.. Şim• 
diye kadar hiç baııma gelme
mişti. Bilmem beni mazur göre
bilecek misiniz? 

Genç kız liübali bir tarzda 
elini Ümidin koluna atmıştı. 
Gülerek konuşuyordu: 

- His Majesty'nin böyle~ 
konuşmaııına hayret ederim. 
Affetmek niye yarar. Kabahat 
bende olduktan sonra .. Daha 
doğrusu Ümit bey, bütün ka
bahat.. Sizi sarhoş eden, uzun 
zaman alkol kullanmadıktan 
sonra elinize Vbisky kadehle
rini dayıyan bendim. Babamın 
ölümünden beri biç içmemiştim. 
Sizi babamı tanıyan bir aile 

Jetlerinin Atina elçileri, Hariciye rı an eserın mes'ut neticelerle 
nezareti daimi müsteşarı B. Mav- dolu olduğunu müşahede et-
rudis, matbuat ve turizm müste- mekle iftihar duyabiliriz. 
şan B. Nikolodis ve hariciye ne- Esasen çok büyük bir mem· 
zareti yüksek memurları da bu nuniyetle kaydedebiliriz ki bi-
ziyafette hazır bulunmuşlardır. dayette ileri sürülen bazı ibti-

Ziyafeti parlak bir resmi ka· raz kayıtlarına rağmen Balkan 
buf takibetmiş ve bu kabul antantının emniyet teşkilatına 
resmine bütün elçiler, hükümet getirdiği çok kıymetli yardım 
azaları, yüksek devlet ricali ve bugün hiç kimse tarafından 
diğer yüksek zevat iştirak et- şüphe ile karşılanmamaktadır. 
mişlerdir. Ehemmiyetini tebarüz ettir-

Ziyafet sonunda başvekil Mf'- mekten kendimi müstağni gör-
taksas aşağıdaki nutku irad düğüm siyasi bir hadise Balkan-
etmiştir. larda takibedilmekte olan sulh· 

-Üç dost ve müttefik devle- perver gayretlerde son kuv-
tin muhterem mümessillerini se- vetler de yeni bir mer· 
lamlamak ve onlara kraliyet hale daha kaydeylemiştir. 
hükümeti ve Elen milleti adla- Vaktiyle Avrupanın en ka-
rına en samimi bir surette boş rışık bir mıntakası telak-
geldiniz demek benim için çok ki edil~n o balkanlarki bu-
büyük ve hususi bir şeref teş- gün orada yaşayan milletle-
kil etmektedir. rin siyasi olgunluğu ve realist 

Akıl ilahesinin himayesi al- zihniyeti sayesinde esmekte 
tında bulunan Atina şehri olan hava yalnız anlaşma ve 
ikicni defadır ki Balkan antantıJ istikrar havasıdır. 
konseyi azasını kendi sinesin- Şurasını tebarliz ettirmek is-
de toplamış olarak görmek terim ki 24 KAnunusanide Bel-
bahtiyarlığına nail olmaktadır. gradda Yugoslavya ile Bulga-
Sizlerin bugün burada bulun· ristan arasında imzalanan dost-
manız bu sulh eserinin büyük luk paktını bizler yalnız bu iki 
siyasi ehemmiyetini tebarllz memleket için değil, fakat bü-
ettirmektedir. tün balkan memleketleri için 

9 şubat 1934 de yine burada daha iyi bir istikbal müjdele-
imzalamış · olduğumuz paktın yen bir hidise gibi telikki ey-
en mükemmel tarifi sulh ese· ledik. Bundan dolayı Yunanis-
ridir. Dört devlet bu pakta tan balkan paktı ile ahenk bir-

liği tesis eyleyeceğinden bal
yalnız kendi Balkan hudutla-

kan antantını zayıflatması ihti~ 
rını garanti etmek için değil, 

mali bulunmıyan bu paktın akfaka t ayni zamanda sulh umu-
A • d h"d' 1 k dine büynk bir itimad hissi ile 

mı eserme e a ım o ma . • . 
· · b t b' tt mlitehass11 olarak müsaadesanı 
ıçın aer ea ır aure e ve , . ti 
k d .• t kJ .1 ll .. • '"" YerDHf r. 

en 1 IS e erı e gayre t:rını ' s· 1 B lk 1 k ti • 
b · ı t · • ı d · B d.. t d ız er a an mem e e erı 

ır eş ırmış er ı. u or ev- arasında bir antantı samimi 
let arasında mevcut samimi 

surette arzu etmekteyiz. Bunun dostluktan gayri imzaladıkları 
vücut bulması için hiçbir gay

paktı meşru kılan kuvvetli bir 
bağ daha vardır ki, 0 da bu reti de ihmal eylemiyeceğiz. 

Zira antantı mazininin mücadört devletin sulha karşı kuv-
delelerinden bu derece zarar vetli ve derin rabıtalarıdır. 

Bizler müsavat üzere müza· 
1
' gÖ"IDÜŞ olan milletlerimizin saa-

kerelerde bulunduk. Ve bu deti için elzem telikki ediyo-
ruz. Ayni zamanda herkesin 

paktı imzalad•k. Mesuliyetleri-
kllsnüniyetle mlitehassis bulunmizi ve bu pakttan alacağımız 
ması şartile bunun kabil oldu

menfaatlarımız da müşterektir. 
Ve aynidir. Ben kat'i surette ğuou da sanıyoruz. Ümit ede-

riz ki bu hüsnüniyet herkeste 
eminim ki anlaşmamızı hiçbir mevcuttur. 
zaman tatbik mevkiine koymak Nihayet bu antantı istiyoruz. 
mecburiyetinde kalmıyacağız. Zira bizim en büyük emelimiz 
Daha yapmamız lizımgelen milletlerimizin hakiki refahının 
sulhperver inşaata diğer mem- yegane garantilerini teşkil ede-
leketlerin de kendi iş birlikle- bilecek olan karşılıklı hürmet 
rini getirmelerini görmek iste• ve tam bir müsavat üzerine 
diğimizi söylemekle eminim ki müesses sulhun temini takviyesi 
müşterek arzumuza terceman ve idamesi için bütün Balkan 
olmaktayım. Fakat halen katet- memle-ketleri arasında itimatlı 
miş bulunduğumuz yol dabi bir iş birliği getirmeğe bü· 
uzundur. Şimdiye kadar başa- tün kuvvetlerimizle yardım 

dostu olarak yakınımda gör
dükten sonra, Adeta eski mesut 
günlerimi hatırladım. Sanki 
babam dünyada imiş gibi •• 

Kendimden geçmiş gibiyim 
Ümit bey.. Hiç düşünmeden 
içiyordum. Son defa oynadığı
m•z galiba bir Valı'ti. Bilirsi
niz, valsi sizden daha iyi oy
nıyan bizim salonda yok .• Ben 
de aşağı yukarı sizden başka 

hiç kimse ile iyi vals yapamam. 
Bu bir çı!gınlıktı. Adeta Foks
trot oynar gibiydik. işte siz 
bu sırada itizar ettiniz. O za
man aklım başımdan gitti. An
neme rica ettim. Misafirlerim· 
den bile özür dilemeden ben 
de yaUım. 

Ve genç Amerikalı kız eliy• 
le salonu işaret ediyordu : 

- Saat bire çeyrek var. is
terseniz öğle yemeğini bizde 
yeyelim. Sonra işinize gider
siniz. 

- QWI fazla zahmet olacak 
size.. Hem ben sizde karnımı 
doyuramam ki ••• 

1 
- Yo... Bu da fazlaaı.. Ha· 

ni bir Tiirk darbı meseli var. 
lnaan umduğunu değil, buldu· 
ğunu yer. 

- O. K. Miss Abbers .• Şu 
halde derhal yemek odasına •• 
Kamım zil çalıyor. 

indiler yemek odasına .• Karşı 
karşıya oturdular.Ümit yemekte 
o kadar dalgın ve dtişünceliydi 
ki Miss Abbers'in konuştuğu
nun farkına varmamıştı bile .• 
Dütiinüyordu: Misafir olduğu 
evle kendi muhiti arasında ne 
kadar esaslı ayrılıklar, telakki 
farkları vardı. Burada mübah 
görUlen bir hareketin, kendi 
muhiti içinde uyandıracağı de-
dikoduyu hesap ediyordu. Ayni 
masada, karşısında oturan genç 
kızla kendisi arasında ne kadar 
geniş ayrılıklar vardı. Daha 
doğrusu muhit bu ayrılığı he
saba katıyor ve haklarında kim 
bilir neler düşünüyordu. 

Genç Amerikalı kız, daha 
bir gece önce yatağına misafir 
ettiii erkekle ayni maıada 

etmektir. Harbin karanlık saat
lerini yaşamış olan bizler ço
cuklarımızı fecaati ölçülemiye
cek derecede büyük olacak 
yeni bir harbin fenalıklarından 
korumak ve onlara bizim elem
lerimizi ve yaslarımızı göster
miyecek bir istikbal hazırlamak 
istiyoruz. 

Fakat bizler ayni zamanda 
şehitlerimizin fedakirlıklarının 
büyüklüğünü ve memleketimize 
düşen vazifeyi de müdrik bu
lunuyoruz. Esasen bizleri mua
hedelere hürmeti ve Balkan
larda mevcut arazi nizamının 
idamesini temin hakkındaki 
kat'i karanmızı ilin etmiye 
sevkeden keyfiyet bizim bu 
vazifeyi müdrik bulunmamız
dır. Genit Balkan yarımada
aında bütün Balkan milletleri
nin yapacağı bir sulhun ver
diği sükun içinde yaşamasını, 
inkişaf etmesini ve refaha var
ma1101 temin edecek derecede 
geoit yer vardır. Temenni 
ederim ki, bu memleket
ler bir büyük Fransız dev
let adamının sözlerini daima 
fikirlerinde tutsunlar. Bu bn
yük Fransız devlet adamı 
şöyle demiştir: 

"Bir devletin büyüklüğfi ara
zisinin genişliği ile değil, fakat 
milletinin rubu ile ölçülür.,, 

Kedehimi Romanya kralı 
Majeste Karolun sıhhatine, 
Türkiye reisicumhuru ekselans 
Kamil Atatürklln sıhhatine, 
Yugoslavya kralı Majeste ikin
ci Pierrein sıhhatine, Naib 
prens Altes Pol ile niyabet 
meclisi azalarının sıhhatine 
dost ve müttefik Romen, Ttırk, · 
Yugoslav asil milletlerinin refa
hına ve sizlerin ve muhterem 
refikalarınızın ve ıahsi saadet
lerinize kaldırıyorum, aziz ve 
ekselana doıtlanm, 

Reis Stoyadinoviç bu nutka 
aşağıdaki nutukla cevap ver
miıtir: 

-Dört dost ve müttefik mem
leketlerimiz mümessillerine hi
taben söylediğiniz samimi söz
ler için ekselanıınııa teşekkür 
etmek Balkan antanh konsey 
reisi sıfatiyle bana düşmekte
dir. Ve bunu ben kendim için 
büyük bir şeref telikki edi
yorum. 

Bundan bir sene evvel ek
selansmızı ve antantımızın di-
ğer muhterem mümessillerini 
Belgradda selamlamak bahti· 
yarlığına nail olduğumuz za
man antantımıııo Bankanlarda 
sulhun, nizamın ve kat'i 

yemek yerken, bunu kafasında 
istihale ettirebiliyordu. Halbuki 
bu samimiyeti başka bir yerde 
bulmasına imkin yoktu. Sanki 
aralarında biçbirşey geçmemiş 
gibi ciddi ve samimi idiler. 
Miss Abbers'i dinledi: 

- Ümit bey, Saoışkanın size 
hususi bir muhabbeti var ga
liba... Gıyabınızda çok iyi şey
ler söyledi. Acaba bu aileyi 
daimi surette kulübümüze ka
bul etsek ••• 

-Bence bir mahzur yok Miss 
Abbers.. Esasen pek ender 
dışarı çıkıyorum. Eski neş' emi 
kaybettim. Miithiş bir yalnızlık 
içindeyim. Sıkılıyorum, sebebini 
tahlil bile edemiyorum. 

- Tahmin ediyorum. Sami
mi s&ylilyorum Ümit. Miss Se
niha cidden hoşuma gitti. Ga
liba bu yıl kolleji bitiriyormuş. 
Onun başkalarına benzemiyen 
hususiyetleri pek çok.. Y alnaz 
aranızdaki alakanın derecesini 
bilmiyorum. 

- Bir dostluktan çok ileri, 

istikrarın en ıyı garan• 
tisini teşkil eylemekte ol• 
duğu ve istikbalde de teşkil 
eylemekte devam edeceği hak
kında hepimizin de t.:ım suretle 
iştirak eylediğimiz emniyetimi 
bildirmiştim. 

Bugün yarattığınız bu çok 
samimi misafirperverlik havası 
içinde ümitlerimizin boşa çık
madığını ve istikbal hakkında
ki imanımızın da sarsılmaz ola
rak devam eylediğini kayde
debilirim. 

Balkan antantı eseri inkişaf 
ve terakki yolunda ilerlemekte 
berdevamdır. Verilen sözler 
tam kıymetlerini muhafaza et
mekte, tam imanda çalışmala
rımızın sağlam esasmı teşkil 
eylemektedir. 

Balkan antantı durmak ve 
tereddüt etmek nedir bilmez, 
her adımımız ileriye doğru 
atılmış bir adımdır. Sulh ese
rinin hakikat haline gelmesi 
emelini takiben sarfetmekte 
olduğumuz gayretler mükafat
larını görmekte ve şimdiden 

müsmir neticeler vermektedir. 
Faaliyetimizin merhalelerinin 
ve safbalannın her birisine 
nasıl bir isim verileceği ve bun
ların hangi nevi siyasi hadise
ler arasına konulacağı ikinci 
derecededir. 

Bizler müşterek mazimizin en 
asil ananelerinin ruhundan 
mülhem olarak çalışmakta ol
duğumuzu ve bu çalışmalan
mızın bugünkü nesillerimizin 
ve bizlerden sonra gelecek 
nesillerin saadetini istihdaf ey
lediğini müdrikiz. Bugün biz 
Balkanlılar yeni bir paktı yap
bğımız veyahut mevcut pakt
ları mükemmelleştirdiğimiz ve 
takviye ettiğimiz zaman her
kes şurasını tam bir bas-
saıiyet ve derin 
ile bilmelidir ki 

bir şuur 

bu bütün 
Balkanlar için olduğu kadar, 
Avrupanın bütün bu kısmı 

için de faydalı bir sulh eseri
dir. Balkanlarda hatalar yapıl
ması devresi artık nihayete 
ermiştir. Yalnız sözlerimizle 
değil, fakat hareketlerimizden 
de anlaşılmaktadır, manasız 
rekabetlerin akamete mahkum 
mücadelelerinde yıpranmış bir 
halde vaktiyle birbirleriyle çar
pışan kuvvetleri bugün gayret· 
lerimiz ve milletlerimizin sami
mi arzulan sayesinde birbirle-

. riyle ahenkleşmiş ve birleşmiş 
olarak görüyoruz. Ve bu kuv
vetler bugün çok daha asil 

izdivaçtan ise epeyce. geri •• 
- Yani •• 
- Yani.. Arkadaşız. Konu• 

ıuyotuz. Ben kendisini seviyo• 
rum. Ona gelince, bunu h~saba 
katmağa lüzum bile görmem .• 
Bu sevginin tamamen pür ol
duğunu bildirmekten zevk du
yarım. Benim için kur yapma
nın ihtimali olmadığını bilirsin •• 

- Çok güzel •• Siz galiba bir 
" Pol et Virginie " yaratıyor
sunuz. 

- Böylesi de değil.. Seniha 
ile tamamen anlı.ştığımız halde 
evlenmeği düşünmiyoruz. Kül
türlii bir kız.. Fazla olarak 
artist bir ruha malik.. San'at 
telakkileri, ince zevki, monden 
bir kız oluşu beni tatmin 
ediyor. 
Acınmam şu ki, muhit bunu 

kavrıyamıyor... Faraza beni, 
sizinle ayni odada, başbaşa 
konuşuyor vaziyette görenler, 
kimbilir belki de itık sanırlar. 
Senibanınkisi de bu cinsten-

- /Jitmetü -
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Fi at 
17 50 
22 
ıs 50 
16 
10 
17 
13 75 

Çt Alıcı Fi at 
4 M J Taranto 10 10 

Çu . 2'.ahll"B 
361 · Cınsı 

O Buğday 
175 ton u 

6 
Fiat 

7 50 

18~4 Arpa 4 875 4 785 

39 
50 ki. P. çekir 3 35 3 40 

102 6 ba. Pamuk 47 50 49 50 
,, 3 ke. Palam. 300 475 
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~ad o ·_ 
lstanbul radyosu 

Sııat 
l2.30 - 14 arasında plakla Türk 

musikisi, havadis, muh-
17 telif plak neşriyatı 

Üniversiteden naklen in
kılap dersleri. Yusuf Ke

l mal tarafından 

1
8.30 Plakla dans musikisi 
9.30 Doktor Salim Ahmet ta

rafından mevsim hasta
lıkları hakkında konferans 

20 Müzeyyen ve arkadaşları 

2 
tarafından Türk musikisi 

0.30 Ömer Riza tarafından 
aıapça havadis 

20,45 Türk musiki heyeti tara-
fından Türk musikisi 

!!·IS Stüdyo salon orkestrası 
-.ıo Aians ve horsa haberleri 
22.so Pllkla muhtelif parçalar 

Ankara Radyosu 
S..t 
12.30-13.30 Plakla Türk musi

kisi, halk şarkıları, dahili, 
harici haberler, plakla 
muhtelif parçalar 

19 Türk musiki heyeti tara-
l fından Türk musikisi 
9.30 Arapça neşriyat, saat 

ayarı 

19,45 Makbule ve arkadaşları 

2 
tarafından Türk musikisi 

0.15 lbrahim Kemal tarafından 

2 
konferans 

21·30 Dans musikisi 
Ajans haberleri, gazete 

2 
hülaııaları 

l.15 Stüdyo salon orkestrası 
~adınıı erkekli sarhoşlar 

Keçeciler Palancılarda Meh
~et kızı Ane, marangoz Sa
-.lıettin, marangoz Mehmet, 
ltıarangoz Mustafa sarhoş ola
tıık nara attıklarından yakalan
llıışlardır. 

ltııatname imza edlldl 
i{OMA 16 (A.A)- Kont Ci-

aııo il R 1 •• "k" ı k e omanya e çısı ı ı mem• 
tıe t arasında tekrar ticari mü
itı~Sebetlerin başlaması için bir 

..... ~fname imza etmişlerdir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~eııi hedeflere doğru yürü
ektedir. 
Bıı d · · y · tı erıo ımanı unanısta· 

t 
1~. merkeıinde ebedi akıl, 

Ara ve güzelliğin mebdei olan 
b ;nada ifade etmek fırsatını 
lilJy dıığıııodan dolayı çok bah-

arııo. 

J
. l<adehiıoi Etenler Kralı Ma
csıe G 

ı.-
1 

eorgesin, Romanya 
"-ra ı M . 
İo' aJ,ste Karolun ve Re-
•lc:ıı h 
lilrk·'.° ur Ekselans Kama! Ata-
llıilt ıın. şereflerine, dost ve 
hı tefık Elen milletinin refa-

ha 
le ve Ekselansınız ile mub-
b.:teıo bayan Metaksas 'ın sıh
dı ve şahsi saadetlerine kal-
rıyorum. 

lıii~tiıı.; 16 ( A.A ) - Gece 
ıı_ iı. şehir Ye Akropol Balfi •ntaatı Ye tezahürleri şe-
'•tı~e parlak bir ıurette do· 

ın · t'ır. 

~- ~-- -- - -- -

YENi A51ft. 

Buğday 
tereffü 

biraz daha fiatlerinin 
etmesi ihtimali 

10 - 16 şubat 1937 tarihle
rinin teşkil eylediği son hafta 
içinde şehrimiz ticaret ve za· 
bire borsası tarafından neşre

dilmiş olan gündelik satış lis
telerine göre son hafta zarfında 
borsada aşağıda işaretli mua
meleler cereyan etmiştir: 

Satılan malların cinsi, mikdar 
ve haftalık asgari ve azami 
fiatleri : 
Cinsi Mikdarı Fiati 

çuval az çok 
Buğday mu. 9058 5.875 7.751 
Arpa 24 4.875 4.875 
Kumdarı 424 5. 6.151 
Mısırdan 43 5.50 5.501 
Fasulye 159 7. 9.25 
Susam 413 15.25 18.375 
Burçak 50 4.875 4.875 
Mercimek 6 9. 9. 
ince kepek(ki12480 3.50 3.50 
Pamuk mu.(ba. 878 41. 53. 

" çeki (ki.185850 3.30 3.40 
Palamut m.kel1848 270. 480. 
Çekir. üzüm 4707 8.50 22. 
Razakı üzüm 180 8.25 10.25 
Siyah üzüm 82 8. 8. 
incir muhtelif 327 5. 10. 

Haftalık satış vaziyetini bu 
suretle icmal ettikten sonra 
yukarıda işaretli eşya arasından 
belli başlılarının hafta içinde 
nevi itibariyle satış miktar ve 
fiatlerini geçen hafta ve geçen 
senenin bu baftasiyle mukaye
se!i olarak Mon haftalık piyasa 
vaziyetleri hakkında alakadar- 1 
!arından edindiğimi z malümat 
ile beraber aşağıda işaretli-

yoru7: 

Buğday 
Son hafta buğday piyasa· 

sıl)da geçen haftaya nisbetle 
fiat noktasından biraz gevşek
lik görü !müş ve bazı alivre 
satışlar da cereyan eyl~miştir. 

Fiatlerde husule gelen bu 
gevşeklik üzerine borsada ol
dukça hararetli işler olmuş ve 
satış yekünu geçen hafta ve 
geçen senenin bu h<>ftasındaki 
buğday satış yekünunu geç
miştir. 

Son halta içinde borsada 
satılan buğdayların nevi itiba
riyle satış miktar ve fiatleri 
ayrı ayrı aşağıda gösteril· 
mişt ir : 

Haftalık fiat 
Nev'i miktarı asgari azami 

çuval 
Uşak 
yumuşak 902 
Uşak yumu-
şak vadeli 120 
Uşak yumu-
şak eski sa. 842 
Uşak sert 6704 
Uşak sert 
vadeli 360 
Uşak karışıkl30 
Yekün 9058 

6,10 6,50 

7,00 7,00 

5,875 6,375 
6,00 7,75 

7,00 7,50 
6,125 7,125 

Haftalık satışların nl'vi nok
tasıodan da tetkiki neticesinde 
anlaşılacağına göre hafta mua
melatı tamamiyle Uşak malla
rı ve bunların da sert nevi
leri üzerinden olmuştur. 

Piyasada mal mevcut olduğu 
gibi her gün de yeni mevrudat 
vaki olmaktadır. Bu itibarla 
buğday fiatlerinin biraz daha 
tereffü etmesi ihtimali varit 
gibidir. 

Arpa: 
Arpa işleri hafta içinde çok 

hafif geçmiştir. Satılan mikdar 
yukarıda işaretlendiği gibi 24 

çuval Uşak malı ince Arpa 
olup kilosu 4,875 kuruşdan mu
amele görmüştür. Bundan bir 
hafta evvel ise yine ayni fiatle 
40 Çuval Uşak malı sıra Arpa 
ve kilosu 5 kuruşdan 256 çu· 
va! çakır Uşak arpası satılmış
dı. 

Geçen senenin bu haftasın· 
da arpa muamelesi olmaınıştı. 

Arpa işleri günden güne 
azalmaktadır. Bununla beraber 
fiatlerde istikrar vardır. Kısmen 
arpa fiatleri 4,875-5 kuruş ara
sında bulnnmaktadır. Maamafih 
mevsim bı;sebile piyasaya pek 
de sağlam gözle bakılamıyor. 

Bakla: 
Son hafta içinde Borsada 

bakla üzerine muamele yapıl
dığına dair borsa listelerinde 
bir kayde tesadüf edilmemiştir. 
Geçen hafta vaziyet yine ayni 
merkezde bulunmuş ve geçen 
senenin bu haftasında da bor· 
sada yine bakla işi yapılma
mıştı. 

Evelce de kaydettiğimiz gi· 
bi bakla alışverişi mevsimi geç
miş ve esasen piyasada da is
tok kalmamış gibidir. 

Bu itibarla yeni piyasa tesi
si ancak önümüzdeki rekolte
nin idrakine vabestedir Şim· 
dilik bakla üzerine iş olmadığı 

gibi başlı başına fiat da yoktur. 

Pamuk 
Borsa listeleri muhteviyatına 

göre son hafta içinde borsada 
aşağıda gösterilen pamuk işleri 

cereyan etmiştir: 

Nevi Bal ye Fiat 

Akala prese 
hazır 

1 inci prese 

asgari azami 

9 53 53 

hazır 252 48,50 49 .. prese 
vadeli 200 49 49,50 

2 nci prese 
hazır 396 46 48 

3üncüprese 
hazır 21 41 42 

Yekün 878 
Pamuk fiatleri son hafta 

içinde oldukça muhtelif vazi
yetler göstermiş, santim üze
rinden hemen hergüo değişik
likler arzey !emiştir. Piyasada 
görülen bir kararsızlık ~!er 

üzerinde a:r;çok müessir olınuş 
ve muamelat yeküou geçen 
haftadan çok geri kalmıştır. 

Maamafih piyasanıo gidişi ve 
satış vaziyeti alikadarlarca 
normal olarak görülmektedir. 

ihracatçılar mal mübayaa
sında devam etmekte ve bir 
taraftan da ihracat yapmak
tadırlar. Haftanın en sonu ola· 
rak hesapladığımız 16 2-937 
tarihinde borsada pamuk fiati 
49 kuruşta sağlam olarak ka
panmıştır. 

Önümüzdeki baftaoın tatil
lere tesadüf edeceğine mebni 
piyasa vaziyetinde taba vvül 
olıı:ııyacağı kanaati vardır. 

Palamut 
Borsa satış listelerine göre 

son hafta içinde borsada alınıp 
satılmış olan palamutların nevi 
üzerinden miktar ve fiatleriyle 
geçen haftanın ve geçen sene 
bu haftanın sab~arının nevi, 
miktar ve fiatleri ayrı ayrı 
aıağıda gösterilmiştir. 

Bu hafta içinde borsada ya-

vardır. 

pılan işler: 

Nev'i Kentali 
Tırnak mallar 6668 

u engin u 123 
kaba " 1782 

.. .. .. 160 

rüfüz " 3115 
Yekün 11848 

Fiati 
az çok 
410 480 
425 425 
280 385 
270 270 
270 270 

Palamut piyasası geçen haf· 
talarda olduğu gibi bu hafta 
da hararet görmüş ve ıyı 

işler olmuştur. Fiatlerde kuY• 
vetli bir istikrar mevcut olup 
alıcılar iştibalı hareket etmek· 
tedirler. 

Palamutlann standartlaştırıl
ması hakkında hükümetçe alı
nacak tedbirler alakadarlarca 
ınemnuniyetle karşılanmıştır. 
Bu sayede palamutlanmııın da· 
ha yüksek fiatlerle ye daha 
müsait şartlar dahilinde sarf 
ve istihlak edileceği muhakkak 
görülmektedir. 

Bugün için piyasa normalin 
fevkinde olup mevrudat hemen 
alıcı bulmaktadır. Bilhassa iyi 
ve temiz mallara kuvvetli ta· 
!ipler zuhur etmektedir. 

Zeytinyağı 
Borsa bültenlerinde son hafta 

içinde borsada zeytinyağı satıl
dığına dair bir kayıt görülme• 
miştir. Geçen hafta ise neşri
yatımızda gösterildijli üzere 
45-51,25 kuruş arasında fiat
lerle muhtelif nevilerden ve 
muhtelif şekilde satışlarla 
167100 kilo zeytinyağı muame
lesi olmuştu. Geçen senenin bu 
haftasına ait borsa bülteninde 
ise hafta satışı sıra vadeli mal
lardan 36,5 kuruş fiatle 50000 
kilo olarak gösterilmiştir. 

Zeytinyağı piyasası geçen 
haftaki vaziyetini bu hafta da 
olduğu gibi saklamıştır. Alıcı
ların gösterdiği tereddüt dola
yısiyle piyasada mahsüs bir sü· 
künet vardır. Bununla beraber 
fiatler sağlam olup tenezzül ih
timalleri gayet uzak görülmek
tedir. 

incir 
Mevsimi geçmiş olduğundan 

halihazırda piyasa yoktur. Stok
lar da azalmış ve hemen he· 
men kalmamış gibidir.Son hafta 
içinde borsada kilosu 10 ku
ruştan 14 çuval elleme ve ki
losu 5 kuruştan 313 çuval 
hurda incir satılmıştır. 

Bu suretle mevsim başından 
bu tarihe kadar borsada satıl
mış olan incir miktarı 169-072 
ve hurda miktarı da 10950 ki 
cem'an 180022 çuvala baliğ 
olmuştur. 

Geçen sene bu tarihe kadar 
ise borsada muamele gören in
cir miktarı 197576 ve hurda 
miktarı da 17473 ki cem'an 
215049 çuval olarak toplan· 
makta idi. 

incir piyasasında kayda şa
yan birşey yoktur. 

Çekirdeksiz üzüm 
Botsa gündelik satış listele

rine göre bu hafta içinde bor
sada gündelik itibarile satılmış 
olan çekirdeksiz üzümlerin 
miktar ve fiatleri şöyledir: 
Tarihi Çuval Fiati 

1012/937 
11 u 

12 u 

833 
855 
499 

Çok Az 
8,50 20,00 

11.50 21,00 
8,50 21,25 

Sahife 7 

Japon başvekilinin nutku 

Japonya Sovyetlerle iyi 
geçinmek arzusunda imiş 

- Raştaıafı 1 inci Saı•Jada - münasebetlerini eyileştirmek 
-Şunu kaydetmek isterim ki lazımdır zannındayım. Ta ki 

hükümetimiz beynelmilel ada- şarki Asyada sulh ve istikrar 
let mefhumu dairesinde milli için sıkı bir teşriki mesaide 
bir siyaset takibedecektir. Bu bulunabilsinler. Binaenaleyh 
siyaset şarki Asyaoın istikra· mütekabil hisleri besliyerek ve 
rını temin ve biltiin milletlerin yalnız iki bükümet arasında 
müşterek refahı için teşriki değil, iki millet arasında da 
mesai hususunda milletimizin daha sıkı bir münasebet tesis 
iradesini toplayan bir siyaset etmeliyiz. Ve iki millet arasın-
olacaktır. Bu suretle beyne!- da ınüsbet teşriki mesai ve 
milel münasebetlerimizin ufku karşılıklı yardım eseri vücuda 
da aydınlanacaktır. getirmeliyiz. Manialar her ne 

Bu maksatla Mançuko ile olursa olsun iki memle~et mü-
olan samimi ve bozulmaz bağ· nasebatında ahenk kurmak 
larımızı daha ziyade kuvvetlen- için bunları aşmaya kat'iyyen 
direceğiz. Ve Sovyctler birliği aımetmiş bulunuyoruz. 
ile olan münasebetlerimizin dil- Şarkta sulh aşkı namına Sov· 
ıelmesine de büyük bir ehem- yetler birliğinin de Japonyaoın 
miyet vereceğiz. hususi vaziyetini anlaması ve 

Çin hakkında bilhassa şu Japonya ile Sovyetler birliğinin 
cihete teessüf ederim ki Şarki aralarındaki ahenkli münasebet 
Asyanın istikrarını temin için tesisini araştırmaları bittabi l.a-
Çinle müştereken hareket hu- umdır. Muallakta bulunan mese-
susunda mazide sarfettiğimiz leleri dostane bir tarzda bal-
bütü.n gayretlere rağmen bu !etmek için müzakereleri tesri 
memleket bizim hakiki ınak· eylemek bu hedefe irişmeye 
satlarımızı tamamiyle anlıyama- yardım eyliyecektir. Binaena-
mıştı. iki memleket arasında leyh Sovyet makamatından bu 
çıkan birçok mesele'erin sebebi ciheti tamamiyle müdrik ola-
işte bu anlaşamamazlıktır. rak işaret ettiğim hedef yo· 

Bu yolda iki milletin samimi !unda mesaide bulunmalarını 
hislerini inkişaf ettirmek ve ısrarla talep ederim. 
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13 
15 
16 

.. 

.. 
u 

952 
878 
690 

10,50 22 
11,50 20 
10, 22 

Yekün 4707 

Bundan evvelki hafta içinde 
ise ayni fiaUerle 7442 çuval 
çekirdeksiz üıüm muamelesi 
olmuş ve geçen senenin bu 
tarihlerinde ise 419 çuval ve 
ve 44 torba mal satılmıştı. 

Bu suretle bu sene mevsim 
başından son tarihe kadar bor
sada 414379 çuval ve 1919 
torba üıüm satılmış olup geçen 
senenin bu tarihine kadar ki 
satış miktarı 491606 çuval ve 
4185 torba olarak toplanmıştı. 

Çekirdeksiz üzüm piyasasın-
16 - 1 • 937 

No. as. az. 
7 12 00 12 50 
8 12 75 13 25 

da bu hafta geçen haftaya 
nisbetle hafif bir durgunluk 
görülmüş ve fiatler bir az düş
müştür. Maamafih işbu fiat düş
künlüğü alakadarlarca pek te 
mühim bir hadise t>larak te
lakki edilmemekte ve mevsiın 
ne satış vaziyetine atfedilmek
tedir. 

16 - 1 • 937 tarihinde tespit 
edilen üzüm fiatleri 10 - 2 - 937 
tarihinde badi$ olmuştur. 

Bu itibarla tenezzül miktarı 
hakkmda rakamlara müstenit 
bir fikir verm k için her iki 
tarih ait fiatlerle geçen sene
nin bugünkü fiatlerini karşı· 
lıklı olarak aşağıda gösteri-
yoruı. 

11 - 2 - 937 16 - 2 - 936 
as. az. as. az. 

11 75 12 25 11 25 11 50 
12 50 13 00 11 75 12 00 

9 14 00 14 50 13 75 14 25 12 25 12 50 
10 Hı 50 17 00 16 25 16 75 14 25 ıs oo 
11 18 50 20 00 18 25 19 15 
12 21 50 22 00 21 25 21 75 
Geçen senenin bu tarihinde 

piyasada 11 ve 12 numara mal
lar bulunmadığı için fiat tesbit 
edilmemişti. 

Yukarıdaki son haftalara ait 
fiatlerin tetkikinden de anlaşı
lacağı üzere aşağı yukarı bir 
aydanberi ayni seviyede yürü
yen fiatlerde son hafta sonla
rında 1,25 santimlik bir tenez· 
zili görülmüş ise de yukarıda 
arzolunduğu üzere alakadar
larca bu tenezzül ehemmiyetsiz 
görülmekte ve bilhassa nevi 
farklarından neşet eylediğini 
söylemektedirler. 

Ay nihayetlerine doğru gi
dildiğine ve angajmanları olan
ların bundan sonra sevlciyata 
başlıyacaklarıoa göre. önümüz
deki hafta olmasa bile gelecek: 
hafta içinde piyasada müsbet 
bir değişiklik basıl olacağı ka
naati vardır. 

Üzüm kurumu ve İzmir in
hisar idaresi bu hafta içinde 
de borsada üzüm mübayaa et· 
mişlerdir. 

Borsa neşriyatına göre geçen 
sene bu hafta borsada isimle•i 
aşağıda işaretli mallar karşı l a
rında gösterıten fiatlerle satıl
mıştı : 

Fi ati 

Susam 
Pamuk 
Pamuk 

46 ç. 16 25 16.25 
1276 b. 40.50 41.50 

çekirdeği 301925ki. 2.75 2.75 
Yapağı 7546 ki. 44.00 51.00 
Palamut 1523 kt.450.00 660.00 
Ceviziçi 2245 ki. 31.00 35.00 
Razakı üz. 225 ç. 6.75 7.50 
Siyah ü.z. 27 ç. 7 .25 7.50 
Elleme 
incir 87 ç. 9.00 10.00 
Z. yağı 50000ki. 36.50 36.50 
Çekirdek-
siz üzüm 419 ç. 7.00 15.00 

Bu vaziyete göre iki sene
nin ayni haftalarına ait borsa 
muamelatında i\zerinde durul
maga değer bir fevkaladelik 
yoktur. 
Umumi piyasa vaziyeti 

Son hafta içinde buğdaydan 
maada sair zehair ve hububat 
işleri durgun geçmiş ise de 
bunun mevsim icabı olarak 
kabulü laıımgeldiği alakadar · 
larca söylenmektedir. 

Zeytinyağı piyasası dolayı

siyle yağ istihsal edilen mad· 
deler ve bilhassa pamuk çe
kirdeği üzerine kuvvdli işler 

yapılmaktadır. Pamuk çekir
deği fiatleri tereffüe meyyaldir. 

Nev'i miktan asgari azami 
Susam vaziyeti de ayni mer

kezde olup alıcı varsa da mal 
azdır. Başkaca yazılmağa de
ğer bir fevkaladelik görüleme
miştir. 

Muhtelif 
buğday 

Mısır darı 

Nohut 

4083 ç. 6.125 
75 ç. 5.75 
40 ç. 8.00 

7.75 
5.75 
8.25 Abdi Sokullu 
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- 12l 
iki mahpusu iyice görmek 

üzere fenerini kaldırıp mütea
kiben şövalyeye doğru yürü
dü ve: 

- Beni tanıdınız mı ? diye 
sordu? 

Bu hiç beklenilmiyen ziya
retçiden mütehayyir kalan ih
tiyar Pardayan : 

- Uğursuz, bu meşum kuş 
kim oluyor ? Diye düşündü. 

Şövalye bir saniye kadar 
müneccimi tetkik etti. Simasın
da bir cüret, soğuk bir tebes
süm belir~rek : 

- Her ne kadar ziyade de· 
ğişmcmişseniz de yine sızı 

tanıdım... Kudümünüzle şeref 
verdiğiniz sefil odamda be
ni görmeğe gelmiştiniz .. Han
gi sene doğduğum, serbest 
o!up, olmadığım gibi garip sual
leri bana soran sizdiniz.. Be
heri altı Paris lirası kıymetinde 
olan iki yüz eküyü havi tor
bayı bana siz vermiştiniz ba
bacığım bu aJamı selamlayımz .. 
Bu, bir serseri cemiyetine şe
ref verecek dert!cede menfur 
bir serseri ve bir canidir. Bunu 
sc 'fımlayımz. Bilir misiniz, bana 
o iki yüz eküyü niçin vermişti? 
Bilir misiniz; beni niçin o şey
tanlar kraliçesi alicenap, nam
dar Katerinin yanına götür
müştü? •. 

Dostumu, misafirimi, Kont 
Mariyakı katletmekliğimi rica 
için •.• 

Mütbi~ bir sarsıntı münec• 
cimi yerinden sıçrattı. 

Cesedi mermer masanın üze· 
rine koyduğu andanberi ilk 
def'a olarak bir hissi insani 
hissetmişti. 

Gözleri, sanki ağlıyacakmış 

gibi kabardı. Fakat ağlıyamadı. 
Meş'um bir kahkaha salıvere· 
rek dişlerini gıcırdattı: 

- Beni... Beni... Ben Deo· 
dayı öfdürecekmişim ha!.. Deli. 
Deli !... Ah... Eğer Deoda öl
memiş olaydı ve ben de onun 
cismi necmisini si birli daireye 
kapamamış olaydım ..• 

Sözünü bitiremedi. 
Şövalye onu kolundan tuta

rak şiddetle silkti. 
- Kontun öldüğünü mü söy

lediniz ? .• 
Gözlerinde bir şulei cinnet 

parJıyan Rojiyeri : 
- Evet! .• Maalesef öldü. Fa

kat, bereket versin ki cismi 
maddisiyle cismi necmısını 
ele geçirdim... Delikanlı; işte 
buraya gelişimin sebebi bu
dur.... Rica ederim elini>:İ bana 
veriniz.... Dedi. 

Şövalye kollarını çaprazvari 
bağladı. 

Başını göğsüne eğmişti. 
- Ne kadar vefakar, ne 

kadar genç, ne kadar cesur, 
ne kadar hayır severdi. Ey 
talisiz dostum, demek ki kıs
metin, böyle imiş?... Şüphesiz 
o mel'un kadının hançeri zul
muna kurban oldun! Babacı
ğım!.. Babacığım!. Çok haklı 
imişsin .. ,. D!inyada pek çok 
dişi kurt ve canavar varmış!.. 

Rojiyerinin etrafında merakla 
dolaşan eski kurt ihtiyar Par
dayan: 

- Şövalye, ben ne söyler
sem doğrudur?. Evet, kurtlar 
pek ziyadedir. Baykuşlar da 

vardır. işte bu efendi de on
lardandır. Haydi defol şura· 

dan ... Şövalye, buradan çıkar, 
çıkmaz dünyanın obir ucuna 
firar etmeli yeter ... 

Rojiyeri korkak bir tavırla: 
- Müsyü lütfen elinizi bana 

verir misiniz? •• Ricasını tekrar
ladı. 

Şövalyeye bu sözü söylerken 
ıesinde öyle bir tatlılık, halin-

de o kadar bir yeis vardı ki 
şövalye kof farını indirerek: 

- Müsyü, her ne yapmış 
olsanız.. Zannedersem biçare 
dostum için yine ağlıyorsunuz .• 
işte elim ..... 

Rojiyeri hemen delikanlının 
elini yakalada. 

ihtiyar Pardayan omuzlarını 
silkerek: 

- Daima aynı tabiat! Hiç 
birşey onu bu halinden vazge· 

çiremiyecek? Ben olaydım bu 
uğursuz herifin karnma bir tek

me vururdum. Eyi amma ne is
tiyor?.. Ne yapıyor?.. Yoksa 
bu falcı mı? 

Diye mırıldanıyordu. 

Rojiyeri, Şöva1yenin yaloız 
sıkacağını zannederek uzattığı 

sağ elini tutmuş ta fenerin zi
yasını aksettirerek elinin için-

deki hututu tetkik ediyordu. 

Birdenbire sevinçle bağırdı: 

- işte delil! Sizin bayat 
çizginizde Dcodanıo eJiode 

bulduğum bir çizgi karışıyor. 

lşte bakınız! .. 

ihtiyar Pardayan artık da
yanamayarak Rojiyerinin ense

sinden yakalayıp bir saniye 
kadar sarstaktan sonra dehşetli 

bir sademe ile herifi kapının 
dibine fırlattı. 

Rojiyeri düştüğü yerden 
ağır ağır kalkarak şövalyeye 

o kadar acaip bir nazarla baktı 
ki bu meşum bakışın tesiri 

altında delikanlı şövalye titre
mişti. Sonra müneccim kapıyı 

açarak anlaşılmıyan bir işaret 
yapıp dışarı çıktı. 

Sapsarı kesilen ihtiyar Par
dayan: 

- Bu bakışı gördün mü? ... 
Sanki bir cehennemlik cadı ba
kışı dedi. 

Genç Pardayan aldığı kara 
haberin verdiği yeisle odanın 

içinde heyecanla dolaşıyordu. 
ihtiyar Pardayan oğlunu şim-

diye kadar asla bu halde gör
memişti. Zavallının bu hiddeti 

nihayet ağlamağa müncer ol· 
du. Bu aralık birdenbire kapı 

açıldı. Rojiyeriyi götüren ayni 
Arkeboz askerleri koridorda 

göründüler. Bunlarm kumanda
nı olan ça vnş : 

- Efendiler, lütfen beni ta
kip ediniz... Dedi. 

ihtiyar asker ümitle titredi. 
Bu vak'ada, yine Mari Tüşenin 
tavassutunu hissediyordu. Gerçi 
tahliye olunmasalar bile, biç ol
mazsa daha iyi, daha aydınlık 

bir odaya gönderileceklerini, 
daha iyi muamele göreceklerini 
ümit etmişti. 

- Gel, do'itunun intikamını 
buradan çıkınca diişünürüz .• 
Diyerek şövalyenin kolundan 
tuttu. 

Şövalye dişlerini sıkarak : 
- Evet onun intikamını ala

cağız. Onun kimin tarafından 
öldürüldüğünü biliyorum. Dedi. 

Sonra askerle çevrili olarak 
koridorda yürümeğe başladılar. 

- Deı·am edeak-

Doktor 

Kemal Şatir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü , ·apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

YENi A51R 

~~ 
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' Bü'Stzın f<end(kabahatınlzdır,zıra-dtŞrerınıiiı " 

İhmel etdinlz, bunlara iyi bakmadım~ halbuki., . -
bundan daha f<olay bir şey yol<tur, zıra bu • • 

-ihtiyacı temin edecek, bir_ PERLOOENT. en. 
Jy~ diş macunu vardır.~ -

.. 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sllbunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız . Her yerde !latılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için bmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Ncf'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 

1 

DBISTOL 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
• •••••••••••••• 

Bu her iki otelin mü5teciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIOIR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindel<i rahatı bu· 
!urlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar ınütbiş ucuzdur. 

iZ M iR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lımirde Halkapınardadır. 

Yerli Pamu§undan At, Tayyara, Ktipekbaş, 
Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup oıalları Av, upanın ayni tip 
mensucatına fa\ktir. 

Telefon No. 
Telgraf adresi : 

2211 ve 3067 
Bayrak lzmir 

• . . 
• .. • 14~ ' • • • ". ~ ~ •• • ,• • • .... • 

I LAN 
Seydi köyü ve civarında otu

ran rençberlerle Tütüncülerin 
Dikkat Nazarına: 

Seydi köyü civarında Gazi 
emir çiftliği namile maruf olup 
uhdei tasarrufumda buJunan 
çiftlik arazisinden bit kısım 
yerleri hotbehot işlenmekte 
olduğu ve çift hayvanatile 
sürühnektt! bulunduğu nazarı 
dikkatimi celbetmiş olduğun· 
dan meıkfır çiftlik arazisinden 
hiçbir parçayı kimseye kiraya 
vermediğim gibi müsaade dahi 
etmemiş bulunduğumdan çift 
süren kimselerin i 1 e r i d e 
haklarının ve yaptığı ameliye· 
lerinin ziyadan vikayesi ve 
gerek benim ve gerekse ken
dilerinin zarardide almamalara 

için işbu haksız müdahaleyi 
yapanlar her kimler ise bana 
müracaat etmeleri lüzumunu 
ilan eder ve ileride kanuni 
yollarla hakkımı arayacağım
dan bu zevatın çiftlikten el 
çekmelerini ve anlaşmak isti· 
yenler var ise behemehal be· 
nimle konuşmalarını rica eder 
ve iJeride bu yüzden duçar 
olacağım zararı ziyanları ken
dilerinden arayacağımı ve me
ni muarazaları için mahkemeye 
oıüracaat edeceğimi bilmeleri 
için işbu ilin varakasının muh
terem gazetenizle ilanını say
gılarıma terdifen yalvarırım. 

Bucada istasyon caddesinde 
45 numaralı Hanede mukim 
Gazi emir çiftliği sahibi 
Ahmet oğlu Mustafa Kerimi 

(274) 

- 17 Şubat'"!!-

~ ...................................... .._ 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

Ôtedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb· 
relerimiıin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
RAHl\ti KARi\DAVUT 

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

IZMIR 
Pa. Cu. Ça. 1 - 13 (23) 

**?* 2 !UWfDtV@s•2 ·& 81*55 •awaxaz•J5hlPlf\'!34tiSS*' F 

1 LAN 

5 kilodan 30 kiloya kadar 

Satış mahalli: Suluhan civarında 

Özödemişli mağazasma müracaat. 

terazilerimiz gelmiştir 

No. 28-9 Hurdavatçı HüsnB 

11-26 (172) 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

1-Iamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 
••eea1e•••1•••••••••••11a1eaaa1aaaaaaaaaaa1a111aa1aaaaaa1a1aaaaaaı•aa 

_e .. ~':.I i' ·.. • "j • • I .. : 

................................................... 
En eyi damızhklardan aşılanmış meyve fidanları ( 15 • 10) 

çok eyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar ( 5 ) kuruşdan 
satılmaktadır. Topdan mübayaa olundu~u takdirde ayrıca 
% 10 tenziJat yapılacaktır. lstiyenlerin İzmirde Başdurakta 
imam hanında SEBZE ve MEYVA satış kooperatifine 

H 2 Ça. Pa. 

MEYVA TUZU 

En bot meyva tu:ı:udur. lukıba:ı:ı def eder. Mide, bağırsak• 
karacigerden mütevellit rabatsı:ı:hkları önler. Hazmı kolaylaıtırıt• 

· lnJ[İliz Kanzuk eczanesi Bevoglu - lıtaabul 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 
S KUMPANYASI 

20 
Is GANYMEDES vapuru 

.. ·2-937 tarihine doğru tahliye 
•çın bekleniyor. Burgııs, Varna 
Ve Köstence için mal yükliye
Cektir. 

Sis HERMES vapuru 25-2-37 
de beklenmekto olup yükünü 
tabı· d ıye en sonra Burgas, Var-
ııa ve Köstence limanları için 
Yük alacaktır. 
d ~Is CERES vapuru 4 marta 

1
. ogru bekleniyor. Yükünü tah
ıyeden sonra Burgas, Varna 

Ve K·· ostenceye yük alacaktır. 
lO Sis GANYMEDES vapuru 

ınartta gelip Amsterdam 
;eV Haınburg için yük alacaktır. 

ENSKA ORIENT LINIEN 
SiS NORRUNA vapuru 27 

~bata doğru beklenmekte olup 
0 tterdam, Hamburg, Baltık 

~ksl.kandinavya limanları için 
,u ıyecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

1 S/bS PELEŞ vapuru 20 şubat
' eklenmekte olup Pire, Mal
t~ kve Marsilya limanları için 
Yu alacaktır. 

2 Sis ALBA JULIA vapuru 
6-2-937 tarihinde beklenmek

~e olup Pire, Malta ve Marsilya 
1 111anları için yük alacaktır. 
Sıs SUÇEAV A vapuru 21 

lllarta doğru bekleniyor. Pire, 
~a1 1ta ve Marsilya limanları için 
Yo cu ve yük kabul edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
k Daha Fazla tafsilat için ikinci 
b~rdonda Tahmil ve Tahliye 
S~E.ası arkasında FRA TELLi 

Rco vapur acentalığına 
NÜracaat edilmesi rica olunur. 
. avlunlardaki ve hareket ta
tıblerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

"% l elefon: 4142-4221-2663 

lı:mır beledlyeelnden: 
•1 l - Beher metre murabbaı 
1
<i Yfiz yetmiş beş kuruştan 

976,25 lira bedeli muham
lııeıııe 61 sayılı adanın 355.00 
illere murabbaındaki 10 sayılı 
arsasının satışı başkiltiplikteki 
~artnaıne veçhile 2 - 3 - 937 
•lı günü saat on altıda açık 

ar~r~a ile ihale edilecektir. 
k,

1
tlirik için 74 liralık muvak

I teminat makbuzu ile söy.. e:,~~ gün ve saatte encllmene 
6 toır. 

ik;>· ':'"' Beher metre murabbaı 
det.}'UZ kuruştan bin lira be
•d 1 nıuhıımmenle 52 sayılı 
111d

11111
h 500,00 metre murabba

bıı k~ .20 sayılı arsasının sabıı 
bil 1 •!iplikteki şartname veç-•a: 26 - 2 - 937 Cuma günü 
ilı 

1
t 16 da açık artırma ile 

ıs' t· edilecektir. lıtirik için 
111 k •ralık mnvakkat teminat 
••~ttbu:ı:u ile söylenen gün ve 
l~ encümene gelinir. 

13-17-20 424 (248) 

o 

N. V. 
W. F. R. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
MILOS vapuru 17 şubatta 

beklenilmektedir. Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen limanları 
için yükliyecektir. 

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

Hamburg ve Anvers limanların
dan yük getirecektir. 

ACHAIA vapuru 3 martta 
beknilmektedir . Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
kabul eder. 

• ar• 
American Export Lines 

The Export Steamship Corpo• 
ration - Nevyork 

EXIBITOR vapuru 19 şu
batta beklenilmektedir. Nev· 
york için yük kabul eder. 

EXPRESS vapuru 26 şubat
ta beklenilmektedir. NeYyork 
içın yük kabul eder. 

• • Otl:l • 
Reederei H.Schuldt • Hamburg 

DUBURG vapuru lS şubatta 
beklenilmektedir. Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen limanları 
için yük kabul eder. 

MARITZA vapuru 25 şu
batta beklenilmektedir. Rot
terpam, Hamburg ve Bremen 
limanları için vük kabul eder. •. ıg,-···--s. M. R. BUCAREST 

DUROSTOR vapuru 5 mart
ta beklenilmektedir. Köstence 
Sulina ve Galatz limanları için 
yükliyecektir. Galalı! aktarması 
olarak ta Belgrad, NoYisad, 
Bratislava, Viyana ve Linz 
limanları için de yük kabul 
eder. 
~ 

D. T. R. T. Budapeıte 
SZEGED vapuru şubat niha

yetinde beklenilmektedir. Bel
grad, Novisad, Budapeste, Bra
tislava, Vivana ve Linz liman
ları için yük kabul ede. .. ~ .. 
Den Norske Middelhavslinje 

Oslo 
SARDINIA vapuru 16 martta 

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

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

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tabipleri 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

iLAN 
il Daimi Encümeninden: 

Açık ek-" k . .... tıneye onulan ış: 

l\eşif & . tutarı: 
il ışe • 

tak aıt 11ıırtnaıneler ve ev-
aıağıda gösterilmiştir: 

~ksUt . 
tarih lll~nın yapılacağı 

• &'Un ve saati: 

~kant 
Rtrek ıııeye girebilmek 

eıı lıelgeler: 

f.tuvakk 
at teminat: 

yer, 

için 

Kemalpaşa ilk okuluna yapıla
cak pavyon inşaatı. 
( 6506) lira ·64- kuruş. 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi. 
E) Bayındırlık işleri genel şart-

namesi. 
D) Fenni şartname. 
C) Keşif ve plan. 
Bu şartname ve evrakları Ba
yındırlık direktörlüğünde görüp 
inceleyebilirler. 

25 Şubat 937 Perşembe gunu 
saat 11 de il daimi encümeninde. 

937 takvim yılı i~in alınmış mü
teahhitlik belgesi. 
(438) lira. 

YENi A:51R Sahıfe 9 

GÜZEL, SAGLAM VE IŞT AHLiı,a:arJJu?ZZ=!77= ,! 

~u .. ntu" · ~2~9 
Olivier Ve Şii. 

bonoları bilumum banka ve 

LiMİT ET 

Vapur Acentası 
İRiNCİ KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

şirket hisse senetleri Ergani 
Sivas ve yüzde beş ve iki 

• faizli ve eski istikrazı dahili Lon:lra hattı 

H J~ in 
tahvilleri ve buna mümasil 
her nevi esham satın alır. 

Adres : lzmir Kemeral!ı 
Hacı Hasan oteli No. 60 

C AV 1 T 

GRODNO vapuru 25 ikinci 
kanunda Loııdra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

kullanıyor ! 
Çocuklarınızı kü

çükten Radyolin 
kullanmağa, Rad
yolinle günde iki 
defa dişlerini fırça
lamağa alıştırınız. 
Gürbüz yetişmele

rini temin etmiş 

olursunuz. 

GB ı i N 
Niçin daima 

Çünkü 
tercih ediliyor? 

Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, 
nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adele, 
ağrılarile romatiz
maya karşı bilhas
sa müessirdir. 

GRiPiN 
• 
1 

tecrübe ediniz 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 1/2 kuruştur • 

S. Ferid Eczacı başı 

Kolonya ve Esansları 
Bütün Türkiyenin seve seve kullandığı liitif sabit 

hakiki birer şaheserlerdir. 
BAYRAM HEDiYESi iÇiN 

Herkesin tanıdığı san'at eserlerine 
Çok zarif şişelerde 

Be' Çiçek, Revdor Ferid, Krep 
Jorjet, Leyllk, Nergis 

isimli şaheserler ilave etıniştir. 
Bu misilsiz kokulan alırken ec.zacıbaşı isim 

ve etiketine dikkat ediniz. Taklitleri 
bir şeye yaramaL 

Umumi Depo: 

S. Ferid Şifa eczanesi 

' . 
En Parlak 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pıilerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. .. 
Umum deposu : Sulu han cıvarında 28 - 9 Hüsnü Oz 

vdemi li. 

Telefon 3903 
(77) S.7 h.3 

FLAMINIAN vapuru 25 ikinci 
kanunda Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracaktır. 

THURSO vapuru 7 şubatta 
gelip Londra ve Hull için yük 

---•·------ alacaktır. '\ POLO vapuru şubatın so-
Diş Hekimi 

A~~ulla~ 
• 

acı 
HORTAÇSU 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir.Hastalarını müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1-26 [2101J 

nunda Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracaktır. 

LiYerpool battı 
THURSO vapuru 25 ikinci 

kanunda LiYerpool ve Svanse· 
adan gelip yük çıkaracaktır. 

DRAGO vapuru lS şubatta 
Liverpool Ye SYansea'dan gelip 
yük çıkaracaktır. 

Deutche-Levante - Linie 
GALILEA vapuru 2 şubatta 

Hamburg, Bremen ve Aııvers
ten yül.. çıkaracaktır. 

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

Türk Kardif Kömürü 
ZonguJdaktan sobalar için mabJus getirildi. 

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

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 
(2299) • 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımlıırı sipariş üzerine kabul edilir. 

Eczacı Kemal Aktaş 

Hilal Eczanesinde 
Bir şaheser yaptı 

Zümrüt Damlası kolonyası 
{ Erkek ) 

Maskulen 

( Dişi ) 
Feminen 

iki cins koku 

Erkek koku be
nim çok hoşnına 
gitti. 

Acaba erkekle
rin de Dişi koku 
mu hoşlarına gidi
yor. 

Galiba?! 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri No. su Nev'i Depozito 

Eski-Yeni T. L. 
599 lzmir Bornova Yıkık Minare Sok.26 28 Maabahçe ey 400 
izahatı yukarıda yazılı gayri menkulün bedeli peşin veya tak· 

sitle ödenmek üzere satışı 20-2-937 Cumartesi günü saat 10 da 
ihalesi yapılmak kaydile açık artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların yevmi mezkürde yukarıda yazılı depozito ak
çesini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri Ye yanlarında bi
rer fotoğraf getirmeleri ilan olunur. 

17-18-19 475 (273) 
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ispanya etrafın 
Bu memleketin kara ve 

Madrid, 16 (Ô.R) - Madrid 
müdafaa jimtası reisi general 
Miajo, Aranjuez'den Praha 
mıntakasına kadar uıayan cep
he askeri kumandanlığını da 
üzerine almıştır. 

BARSELONUN 
BOMBARDIMANI 

Barselon, 16 (Ô.R) - Kata• 
lonya gener;ılitesi reisi Cam
panys gazetecileri kabul ede
rek Barselonun bombardımanı 

dol.:ıyHiyle nefretini bildirmiş 
ve asilerin, adetleri veçhile, 
vahşetle ve beynelmilel huku· 
ku çiğniyerek bereket ettikle
rini söylemiştir • Reis Barse· 
Jon ahalisinin bu acıklı 

imtihan karşısında göster· 
diği cesaret ve sükuneti 
takdirle anmış, Katalonyalıların 
harp hasletlerini, cesaret ve 
metanetlerini tam olarak mu
hafaza ettiklerini, beynelmilel 
faşizme ilet olanları mağlup 
etmek hususundaki sarsılmaz 
azim ve iradelerini bütünlüğüle 
muhafaza eylediklerini bildir
miştir. 

Reis Campanys şunları da 
ilave etmiştir: 

OBÜSLER ITALYAN 
MAMULATI 

"- Barselon üzerine atılan 
bütün obüsler ltalyan mamula
tıydı. Diğer daha bazı tafsilat 
vardır ki bunları şimdilik meskut 
bırakmak isterim. Bombardı
manın nasıl ve kimler tarafın
dan yapıldağını bilmek çok mü-
him olacaktır. Barselonda bar· 
bin ilk safhası olan bu hadise 
milletin birliğini bir kat daha 
takviye etmiştir.,, 

VERiLEN KARARLAR 
Diğer taraftan müfrit hürri

yetçi gençlik, anarşist fede
rasyonu ve marksist birliği işçi 

partisi mümessiJleri tarafından 
yapılan bir içtimada şu karar
lar verilmiştir: 

1 - Umumi seferberlik, 2 
Bütün uzun silahların cepheye 
gönderilmesi ve harbi kazan· 
mak için elzem bütün tedbir
lerin vadesizce ittihazı, 3 -
Bir anti faşist birliği tesisi, 
4 - Zaferin teminatı olacak 
ihtilalci bir ordu, hava ve deniz 
filoları tesisi içiıı lüzumlu olan 
tedbirlerin tamamlanması, 5 -
Harp hareketlerinin havada, 
denizde ve karada idaresi için 
tam mesuliyetli bir başkuman
danlık tesisi, 6 - ihtilal yo
lundan asla geri dönmemek 
kararı. 

içtimada hazır bulunan bin
lerce kimse ihtilalci gençlik 

namına bu kararı tasvip et
mişlerdir. 

MALAGA ZAFERi BiR 
iT AL YAN ZAFERi MI? 

Paris 16 (Ö.R) - Başvekil 
Blum'la ltalyan 
sefiri Cerruti 
arasında dün 
yapılan görüş· 

meler hakkında 
"Oeuvre,, gaze 
tesi şu malu· 
matı veriyor: 

ispanyaya ltal 
yan kıt'alarmın 
çıkarılması do
layısiyle birkaç 
gündenberi do· 
ğ~n endişeleri 
bertaraf etmek 
içindir ki ltal-

yan sefiri hari
ciye nezaretine 
gitmiştir. ltal
yan gazetelerin 
deki neşriyat bu 
endişeleri ya
hşhracak ma
hiyette değildi. 
Zira bunlar Malaganın asiler 
tarafandan zaptını 11 Malagada 
büyük ltalyan zaferi,, manşet
leri altında neşretmekten çekin-
memişlerdir. ltalyan sefiri 
Bluma bazı teminat ver· 
miştir. Aynı dakikada Londra 
sefiri Grandi de ayni teminatı 
Lord PJymouth'a veriyordu. 
Buna göre Roma hükümeti, 
hatta kontrolün tatbikini bek
lemeden, ispanyaya gönüllü 
kayt ve sevkini kat'iyyen men 
kararında olduğunu bildiriyor 
ve ileride kontrol teşkil ve ten
sik edilirse buna iştirak ede
bileceR-ini haber veriyordu.Cer
ruti başvekil Blum tarafından 
Paris sergi yerinde işçilere 
söylenen nutukta geçen bazı 
fıkraları ima etmiş ve buna 
Blum da llalyanın ispanya 
meselesindeki siyasetine dair 
ciddi mülahazalar yürütmüştür. 

KONTROL BAŞLIY ACAK 
Londra, 16 (Ö.R) - Ademi 

müdahale tali komitesi tarafın
dan ispanyaya gönüllü sevki· 
yatının men'i için 20 Şubat ta
rihinin kabulü ve kontrol sis· 
teminin te~pitini lngiliz gazete
leri tarafından çok mühim bir 
hadise olarak tefsir edilmek· 
tedir. Kontrol hakkında şimdi 
daha faz la tafsilat mevcuttur. 
Bu iş için ispanya kara ve 
deniz hudutlarında binlerce 
müşahit bulundurulması lazım 
gelecektir. Deniz münakalatının 

şl a mış 

a kontrol limanları tayin edildi 
deniz limanlarında binlerce müşahit çalışacak 

kontrolü için Akdenizde ve tatbikini teklif: etmiştir. Fikir Komintern Moskovada Dimit-
Atlas okyanosunda ispanya teatilerinden sonra bazı dev· rofun reisliği altında toplana-
etrafında kontrol limanları Jetlerin lüzumlu olan idari ted- rak Sovyet zabitleri, mütahas· 
tayin edilmiştir. ltalyanın Si- birleri alabilmeleri için birkaç sısları ve harp malzemesiyle 
cilya adasındaki Kağliari lima· güne ihtiyaç olduğu anlaşılmış dolu beş vapurun hemen lspan-

·--·-~.·~·-=------~·-? -· -,,,., ~~.,..,.,,,,.,.,.......,.-~.._,~.......,....._,.,....--.,,,,..,..,,_.,.,.....,..-...,,.,~~-ı yaya gönderil-

*A mesine karar 
$' vermişti. Bunlar 

Malaga111n sukultatı 

nı da bunlar arasındadır. Bü· 
tün bu kontrol dairelerinin 
merkez bürosu Londrada lrn· 
rulacaktır. T eknisiyfm!erin tah
minine göre bu tedbirlerin tat
biki bir se.nede bir milyon 
lngiliz lirası kadar masrafı 

mucip olacaktır. Fakat bu ted· 
birler sayesinde lspanyol dahili 
harbımn daha çabuk biteceği 
tahmin ediliyor. 

TATBiKATA 
BAŞLANIYOR MU? 

Londra, 16 (Ô.R) - Dört 
saat devam eden müzakere· 
lerden sonra ademi müdahale 
tali komitesi ispanyaya harp 
malzemesi gönderilmemesi ka
rarını gönüllülere de teşmil 

hususunda umumi bir anlaş
maya varmıştır. Kontrol ted
birleri gerek malzeme, gerek 
gönüllüler hakkında tatbik 
edilecektir. Fransa sefiri bu 
anlaşmanın tatbiki için hemen 
bir tarih tayinini teklif etmiş 
ve bu teklif bütün delegeler 
tarafından müsait bir şekilde 
karşılanmıştır. Grandi ltalya 
namına reise gönderdiği mek
tup hükümlerinin mümkün ol
duğu kadar yakın bir tarih ka
bulüne müsait olduğunu bildir
miş, Alman, Portekiz, Rus, lsveç 
ve Çek delegeleri ayni şekilde 
beyanatta bulunmuşlardır. Reis 
Lord Plymouth tam mutabaka
tin mevcut olduğunu müşahe

de etmiş ve tedbirlerin hemen 

sonTa alınmış tesm ı 

ve gönüllü yasağının önumuz
deki 20 Şubat Cumartesi günü 
gece yarasından itibaren her 
tarafta tatbik mevkiine girmesi 
kararlaştırılmıştır. Bu yasağın 
tatbiki ve beynelmilel bir kont· 
rol tesisi filen bütün delegeler
ce kabul edildiğinden eksperler 
tarafından hazırlanan projedeki 
tedbirler için de bir tarih ka· 
buliine lüzum görülmüştür. Bu 
planın tatbikini hazırlamak için 
bir müddet lüzumlu görüldü
ğünden kontrol tedbirlerinin 6, 
7 mart gecesinden itibaren 
tatbiki münasip görülmüştür. 
Kontrol planının ana hatlarına 
kimse itiraz etmerdştir. Bu iki 
anlaşma bugün saat on beşte 
toplanacak olan komite umumi 
heyetine arzedilerek bütün hü· 
kümetlerin tasvibi temin edi· 
lecektir. Portekiz mümessili de 
gönüllü yasağının tatbik tario 
hine hükümetinin muvafakatini 
bildirmiş, ancak kontrol mese
lesinde hükümetinin cevap 
hakkını muhafaza eylemiştir. 

20,000 KIZIL ASKER MA
LAGAYA GiDiYORMUŞ 
Berlin, 16 (Ö.R) - Londra-

da kabul edilen mühim karar
lar burada sempati ile karşı
lanmıştır. Siyasi mahfeller bu 
tedbirlerin tam vaktinde karar
laştırıldığını memnuniyetle kay
dediyorlar. Zira buraya gelen 
haberlere göre Malaganın asi· 
ler tarafından zaptı üzerine 

Barselona çıka· 
rılacaklardı. Al· 
manya Londra 
komitesine ilk iş 
olarak bu pla
nın tahakkuku· 
na mani olma
SIDI teklif etti. 
Haber alındığı
na göre komin· 
tern ispanyaya 

gic\ecek 20 bin 
komiinist gönül-

lü yazılması için 
de emir vermişti. 

Paris16(Ô.R) 
-Londra komi· 
tesindeki Fran
sız mümessille· 
rine ispanyada 
ademi müdahale 

kontrolünün mümkün olduğu 
kadar kuvvetle teşkilatlandırıl
ması ve tatbiki için talimat 
verilmiştir. Kontrol hava, deniz 
ve karadan ispanyaya girile· 
bilecek bütün yoJlar üzerinde 
tatbik edilecektir. 

ISP ANY AYA SEVKIYAT 
KESiLECEK 

Paris, 16 (Ô.R) - Londra 
ademi müdahale komitesi Is· 
panyaya gönüllü sevkiyatının 

men'i için bütün memleketlerce 
alınacak tedbirlerin 20 Şubatta 
hepsi tarafından birden tatbik 
mevkiine konulmasına karar 
vermiştir. Bu mühim karar 
bütün milletlerin delegeleri ta
rafından ittifakla kabul edil
miştir. "Populaire,, gazetesi bu 
münasebetle şunları yazıyor: 

"Londra komitesince kabul 
edilen karar tatbik mevkiine 
girince ispanyaya her gfına 

gönüllü, müfreze ve harp mal
zemesi sevkiyabnın kesilmesi 
lazım gelecektir. Bazıları bu 
ablokanın sivil ahalinin ihtiyaç· 
!arına ait maddelere teşmili 
tehlikesinin de mevcut olup 
olmadığını soruyorlar. Ka
bul edilen kontrol proje· 
sının tafsilatını henüz bil
meyoruz. Şimdilik bu yolda bir 
tefsiri haklı gösterecek hiç bir 
işaret yoktur. Şuna dikkat et
mek lazımdırki Fransa kendi 
tezi üzerinde bir itifak tahak
kuk ettirmeğe muvaffak olmuş-

.. 
tur. Bu netice, Sosyalist parti 
sinin milli konseyinde Gruııı• 
boch tarahndan verilen takrir
deki kaygılara cevap vermek• 
tedir. Bu takrirde isteniliyordu 
ki : Hükümet fiili ve müessir 
bir kontrol sistemi tesisi için 
bütün kuvvetini kullanarak aziJJl 
ve kuvvetle hareket etsin ve 
kısa bir vade içinde bir neti· 
ce elde edilmezse ispanya iş· 
lerinde tam hareket serbestli
ğini geri alsın. işte hükümet 
hem 15 son kanunda çızılan 
bu hareket hattını sadıkça 
takibetrniş, hem de bu görüş
leri beynelmilel sahada hfikiıJJ 
kılmak için azim ve muvaffa
kıyetle hareket eylemiştir. " 

GAZETELER MEMNUN 
" Petit Parisien ,, de elde 

edilen anlaşmayı memnunlukla 
karşılayor ve Fransa hariciye 
nezareti carafından gösterilen 
azmüsebatın bu neticeyi müın• 
kün kıldığını yazıyor: Geçen 
hafta !tOnunda Londra komi .. 
tesi etrafında havada derin bir 
bedbinlik vardı. Portekizin kon' 
trol meselesindeki menfi hare" 
keti bütün müzakereleri suya 
düşürmek tehdidini belirtmişti. 
Diğer taraftan ispanyanın ce
nubuna ltalyan kıt'alarının ve 
malzemesinin ihracı öyle yığın 
halini almııtı ki, ltalyanın do~
rudan doğruya müdahale yo· 
luna girmesinden korkuluyor 
idi. Şimdi bütün bu tehlike
lerin onune geçilmesinden 
dolayı memnun olmak gerektir. 

Kontrol sisteminin ilk tatbik 
devresinde şimdiden tahmin 
edilemiyecek bazı güçlükler 
çıksa bile sistem bir defa ha'" 
rekete ge~miş olacak ve bun" 
dan sonra mahallinde müşahe"' 
de edilecek lüzumlara göre 
onu icabata uygun bir hale 
sokmak mümkün olacaktır. Bu 
netice pek te zahmetsiz elde 
edilmemiştir. Sekiz gündenberi 
hükümet merkezleri arasında 
fikir teatileri çok faal bir şekil 
almıştı ve Quai d'Orsay logilit 
hariciye nezaretiyle daimi te'" 
mass halinde kalarak adeıJJİ 
müdahale siyaseti yolunda biç 
te ehemmiyetsiz olmıyan soıı 

engellerin bertaraf edilmesi içiıı 
pek çok çalışb, bütün bu en• 
geller şimdi mesut bir şekilde 
ortadan kaldırılmıştır ve bu da 
bütün alakadar payilabtlardll 
kendini gösteren iş birliği ve 
uzlaşma niy~t ve arzusu saye: 
sinde mümkün olmuştur. ŞiP1cb 
her tarafla umumi bir inşirtıh 
göze çarpmaktadır. 

• Salonlarınızı H R ÇÇI kardeşle 
• MOBILYELERIYLE SUSLEYINIZ 

armı~----

• & , AY VADE ILE 


