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~ .. Konsey dün ok ühim kararlar aldı 
Uç Balkan devleti, A ..... d~e~n--· -m11111 

...... es-elmllllllle_s .... i~h-a~kkında I~alya 
ile temas etmesi için Dr. rasa salihiyef vermiştir 

"Proia" gazetesi Hariciye vekilimizin ltalya liaber nazıriyle yeni bir teması ihtimalini • 
verıyor 

Atinadan öğrenildiğine göre 
tamamlıyan daha ~eniş bir 

Ak enizde 
anlaşma 

lngiliz - Italyan anlaşmasını 
muhtemeldir • 

ımza edilmesi 
Atina, 17 (Yeni Asır muhabirinden) - Balkan ır;r:~~J'! 

antantı konseyi bugün öğleden evvelki toplantı
~ında mesaisini tamamlamıştır. Bugünkü toplantı ı".;,-:ı+ı:; 
ıle görüşülecek hiçbir mesele kalmamış; ancak i'!i>~f.ll'. 

1 Milano mülakatında Kont Ciano ile yapılan temas
ı ların Akdeniz statükosu bakımından ehemmiye

tini belirtmiştir. 

:Yarınki toplantıda hazırlanan protokolların, karar
name ve tebliğlerin imzası kararlaşmıştır. Bu
günkü toplantı, dün görüşülen meselelerin daha 
geniş mikyasta ele alınması arzusuyle yapılmıştır. 

Türkiye hariciye vekili, tekrar beynelmilel va
ziyet hakkında arkadaşlarını tenvir etmiş ve 
İspanya işleri hakkında Türkiye hariciye vekalP- ~l\iiiOi~L.:... ""-....,.......,~, d!~;<:1"~-;,;;;;.:.,~~::ı::~=~~~ 
tinin elde ettiği malumatı anlatmıştır. Dr. Aras Ha,icfre Vekilimiz Yu11a11 t-~vekı.'i ve Atina etrimizle bif arnda 
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Hayat 
Böyle mi 
Ucuzlatılacaktır ? 
, Devlet, hayatı ucuzlatmak 
için binbir çareye başvurmağı 
derpiş eylerken belli olmıyan 
hebep ve amiller tesiri altında 
"Yat mütemadiyen pahalılaş· 

llıaktadır. Yüksek makamlann 
~la~aklan yüksek kararlar şüp· 
tsız hayat şartları üzerinde 

llıiieıısir olmaktan uzak kalamaz. 
Yalnız ikinci ve üçüncü de

recedeki devlet teşkilatı hayat 
h.ttlarını esaslı bir kontrole 
~bi tatmazsa, devlet bütçesin· 

en ehemmiyetli fedakarlıklar 
:ukabilinde, alınmış kararlar-

an umulan neticeyi istihsal 
llıüıııkün olamaz. Herhangi bir 
llıeıele üzerinde baştan niha
~ete kadar bütün teşkilat ayni 
~ssasiyetle harekete geloıeli-

r ki matlüp olan gayeye var
~ak kolaylaşabilsin.. Maalesef 
az bu hassasiyeti görmüyoruz. 
ti •~vekaletin, Dahiliye Vekile· 

111n hayatı ucuzlatmak yolunda 
~11Plığı birçok tamimler vardır. 
unları bir süs telakki edeme

Yi I ı. Fakat maalesef bu tamim-
~th- uygun fili bir harekete de 
b- ıt bulunmıyoruz. Bilhassa 
Y Uyük şehirlerde çok ağır olan 
ı:Ja~a şartlarını hafifletecek 
ku ?,•rler şöyle dursun, hatta 
d Çuk bir kontrol bile mevcut 
eğ-ildir, 

Y Son günlerde tehaddüs eyli· 
eıı et . ı· b . 

~ vazıye ı unun en yenı 

1,'. en canlı örneğidir. Et fiat· 
d tı bir hafta içinde bir misil 
e(~~ecek kadar artmıştır. Kırk, 
Ye~ ~uruşa satılan etler bugün 
tek ~ış kuruşa hem de nazlı bir 

•ide bulunabilir .. 
~ - Sonu 2 nci say/ada -
•kkı C>cak.o&ı"l..L 

Sancak komisyonu delegelerimiz ayrıldı 

Halepte Sancağın silahla istir.dadını 
istiyenler aleyhinde nüma}'işler oldu 
Hakiki Arap nasyonalistleri : Biz Türklere karşı 

silah kullanamay17, diye bağırdılar 

Halayda Amamus dağ/afi etekloinde bir 7ütk köyü 
lstanbul 17 (Telefonla)-Ha- mada Sancağın silahla istirdadı emin olan hakiki Arap nasyo-

tayın teıkilatı esasiyesinde ve lehinde bazı sözler sarfedil· ualistleri kahvede toplanarak 
idari kanunlarını hazırlıyacak miştir. Böyle bayağıca sözleri Türkiye lehinde tezahürat yap• 
olan Milletler cemiyeti komis- sarfedenlere karıı, aklı başın· mışlar ve: Yaşasın Türkiye, 
yonu pek yakında toplantılarına da ba_zı Arap ileri gelenleri: yaşasın Atatürk, diye bağır· 
başlıyor. Komisyona Türkiye - Türklere karşı silah kul· mışlardır. Halk ayakta bu sa-
namına Numan Menemencioğlu lanamayız, cevabını vermişler· mimi tezahürata iştirak etmiş· 
birinci delege, Necmettin Sa· dir. Türkiyenin hüsnüniyetinden tir. 
dık ikinci delege olarak iştirik ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

edeceklerdir. Komisyonda er
kanıharbiyeden Şükrü Altıniğne 
ve bazı hukukçularımız da mü
şavir olarak çalışacaklardır. 

Istanbul, 17 (Telefonla) -
Suriyede Vatanilerin Türkiye 
ve Türkler aleyhindeki tahri· 
katları dayanılamıyacak bir 
hadde gelmiştir. Halepte yapı· 
lan bir içtimada . bazı taşkın 

hareketler hadis olduğu haber 
alınıyor, 

Öğrenildiğine göre bu içti-

Şampiyon Pazara belli olacak 

Altay-Altınordu maçı 
heyecanla bekleniyor 

lzmirspor - Göztepe maçından sürp
riz bekliyenler de vardır 

- Yazısı 4 Uncu Sayfada -

öğrenildiğine göre konsey, TUrklye hariciye 
veklllnln MllA~oda yaptığı temasları ve centilmen 
anıa,masına Balkan devletlerlnln ı,tırakl hakkın
daki arzuyu esas ltlbarlyle tasvip etmiştir. 

Prola gazetesi, Yugoslavya, Yunanistan ve Ro
manya hariciye nazırlarının Akdeniz meselesi hak
kında it lya ile temaslarına devam etmesi husu
sunda Dr. Arasa saUlhlyet verlldlğlnl haber veri· 
yor. Ayni gazete doktor Aras-Kont Clano arasında 
.,._.ıı ... , .......... ..ır- .. - ...... __ · -

-SONU ALTINCI SAYFADA -

Halıçün güzel hır göfünüş 

iç Bakanı lstanbula geldi 

Başvekil, Istanbul liman 
işleriyle meş~ul oldu 
Limanın çehresi, yeni tesisatla 
tamamen değişmiş olacaktır 

lıtanbul, 17 (Hususi) - Da
hiliye Vekili ve Parti genel 
sekreteri Şükrü Kaya Anka· 
radan geldi. Dahiliye Vekili 
bayram ertesine kadar şehri· 
mizde kalacaktır. Milli )'6üda
faa Vekili general Kazım Öulp 
bu akşam Ankaradan hareket 
etmiştir. Nafıa Vekili Ali Çetin 
Kaya yarınki Perşembe akşamı 
lstanbula müteveccihen Anka· 
radan ayrılacaktır. Başvekil 
ismet lnönll de daha bir müd· 
det ls!anbulda istirahat ede· 
ceklerinden vekiller heyetinin 
lstanbulda toplanması da muh
temeldir. 

Başvekilimizin dünkü ziyaret· 
leri hakkında gece telefon.la 
kısaca maliimat vermiştim. Bu· 
gün biraz daha tafsilat veriyo
rum: 

ismet lnönll ötedenberi Is
tanbul limanının inkişaf ve is
lahı ile yakından meşgul olduk
larından bu defıtki tetkiklerini 
de limanın bütün kısımları üze• 
rine teşmil etmişlerdir. Her 
sabada yapılacak muazzam le· 
sisatın hazırlanması takarrür et
miş bulunuyor. lktısat vekili· 
nin Başvekilimiz şerefine Ege 
vapurunda verdikleri ziyafeti 
müteakip lstanbulun deniz ve 
liman işleriyle alakadar bulu
nan zevat Başvekilin başkan• 
lığında toplanmış bulunuyor
lardı. Başvekil alakadarlardan 
yapılacak tesisat hakkında 

uzun uzadıya iyzahat aldı. Li· 
man genel direktörü Raufi 
başvekile bir rapor verdi. 

- Sonu 3 ilncii sahi/tde -
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Hayat 
Böyle mi 
ucuzlatılacaktır? .. . .. 

- Baş tara/t 1 ind sahifede -
Acaba bu yükıeliıio sebep

leri nelerdir, arqhrılmıt mıdu? 
Eğer fiat tereffütiaü icap 

eden ıebepler mahalli vaziye!e 
göre makul ise bu 

1 
ıebeplenn 

izafesi çareleri düştuıülmilş mü· 
dür ? bayır. 

Kasaplann iddialan'!a göre 
kış tesiratt altmda lzmare hay· 
van az geliyormuş. Arz ve ta
lep kaidelerine göre fiatler 
yükseliyormuş. 

Böyle bir iddia belki de 
doğrudur; belki de kış bir si
per olarak kullanılmak sure-
tiyle ihtikara da sapılmış bu
lunulmaktadır. 

Yükselme sebeplerini en kü
çük tereffüde araştırmak la-

uzu WL 

•• • • 
•• 
•• 
• • 
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Kahvelerde 
Halk kütüphaneleri 

kuruluyor 
Dahiliye Vekaletinin kahve

banf'ler hakkında verdiği em
rin tatbikine başlanmışbr. Şe
hirdeki bütün kahvehanelerde 
birer halk kütüphanesi kuru
lacaktır. Belediye bu emrin 
tatbiki için alakadarlara sıkı 
sıkıya tenbihatta bulunmuştur. 
Kemeraltmda bazı kahvehane
ler kütüphane tesisine başla-

-

937 enternasyonal . fuarı 
Kültürparkta muazzam bir sergi sa

karar verilmiştir 

yeşil bir mesire yeri halini ala
cakbr. 

Reisin hazırlattığı bir plan 
mucibince fuarda kapalı bir 
sergi sarayı yapılacaktır. Sergi 
sarayı, memleketin tanınmış 
mimarlan ve dekoratörleri ta· 

işlerini üzerine almağı teklif 
etmiştir.Bu teklifler komite ta• 
rafından tetkik edilmektedir. 
936 yılı lımir fuarına iştirak 

Bir seyyah 
Kafilesi geliyor 
26 şubatta şehrimize (300) 

kişilik bir seyyah kafilesi ge" 
lecektir. Seyyahlar lngilizdir . 
Bergama ve Selçuk barabele: 
rini gezeceklerdir. Kendiletl 
Turing kulüp tarafından kar" 
şılanacaktır. Harabeleri ziya· 
rette tercümanlar kendilerioe 
refakat edecektir. Ayni kafile 
lzmirdPn sonra Mersine de gi· 
decektir. 

Öğrendiğimize göre ınart 
ayının ikinci haftası içinde d~ 
kalaoalık bir turist kafilesı 
lzmire gelecektir. 

• 1 ••••••• 

Borsa bütçesi 
Ticaret ve sanayi odası idl(re 

heyeti toplanmış v.a borsanıo 
yeni sene bütçesini tetkik et· 
miştir. 

Bayramdan sonra oda mec: 
Jisi de toplanarak bu bütçeyt 
tetkik eyliyecek ve bütçe n:ıiİ" 
teakıben iktısat vekaletinio 

zımdır. Fiatler kuk kuruştan 
yetmiş kuruşa kadar birkaçar 
gün fasıla ile çıkarıldığı halde 
emınım ki bunun sebepleri 
araştınlmamışbr. 

bmirin gündelik et ihtiyacı
nın ne olduğu, lzmir civarında 
mevcut ka!iaplık hayvan yeku· 
nunun neye baliğ bulunduğu, 
gündelik mevrudat mikdarları 
teııbit olunmamı,tır. 

mışlardar. Bu kütüphanelerde 
bulundurulacak kitapların listesi 
de alakadarlara verilmiştir. Bü
tün kitapları bulundurmak mec
buri degildir. Ancak kahveha
ne! c- rin müşterisine göre kitap· 
)ar arbnlacakbr. 

lımir enternasyonal fuarı ko· 
mitesi dün öğleden sonra saat 
16,30 da reis Dr. Behçet Uz'un 
başkanlığında toplanmıştır. Rei· 
sin fuar hakkında hazırladığı 
projeler ve muhtelif planlar 
komitece tetkik edilerek kabul 
edilmiştir, Buolann derhal tat
biki için faaliyete geçilecektir. 
Öğrendiğimize göre yurt 
dışından ve içinden fuara 
iştirak için birçok müracaatler 
yapılmıştır. Muhtelif müesse
seler ve ticaret odalan bu yıl 

rafından hazırlanacak ve 937 
fuarının, şimdiye kadar rast-

edenlere takdim edilmek üzere 
lstanbulda tabettirilen fuar dip· 
lomalan gelmiştir. Muvaffakıyet 
gösteren müesseselere bunların 
tevziine başlanmıştır. tasdikine arzoluoacaktır. , 

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

Hatta vaziyet söylenildiği 
gibi ihtiyaca kifi hayvan gel
memesinden dof?uyoraa mahalli 
bir ihtikar mevzuubahs değilse 
bunun da çaresi bulunabilirdi. 
Madamki fiat yükselişleri bir 
zaruretin ifadesi idi. Şu halde 
bütün şehre ıstırap verici vazi
yeti 6nlemek için hayvan celbi 
çarelerine başvurmak, bu hu
susta devlet demiryoUannın 
feykalade ve muvakkat bir ta· 
rife tatbik eylemesini temin su• 
retiyle yardımını elde etmek 
mümknndü. 
Eğer bunlar yapılmış ta yine 

fiatleri inclirmek mftmkün ola
mamışsa o takdirde umumi ef· 
.k!n tenvir için vazivetio izahı 
'"ca~ ıcu"'' ua. a ın ıı. ıı.crcıı un:;ı ıuuı 

•ebepleri herkesin gö2ü önüne 
yayılırdı. 

Bunlann yapılmaması umumi 
efkirda fena tesirler uyandır
makta, kimsesiz bir şehirde ya-
şanıldığı hisaini vermektedir. 
Bugiln herkesin birbirine ıor• 
duğu ıual şudur : 

- Yahu et fiatleri mütema• 
diyen yllkıeliyor. Buna bakan, 
çare bulan yok mu? 

Bu ıualin cevabı da dudak 
blikmek, omuz kaldırmak 
oluyor. 

Diğer taraftan da hayab 
ucuzlatmak çarelerinin araştı• 
rıldığı, tetkikler yapıldığı, ka-
rarlar alınmak lizere bulundu
ğu haberleri yayılıyor. 

Hidisc Ye vakıalarla taban 
tabana ııd olan bu vaziyet kar• 
şasında umumi efkArın ne dü
şündiiğünii anlamak için uzun 
boylu tetkiklere IOzum yoktur. 
Etrafa bir kulak vermek yeter. 

Nerede kaldı 'ki şehirde et 
fiatleri yetmit kuruıa çtkdığı 
halde Güzelyalının yakınmda 
üç kuyularda kırk kuruta kuzu 
eti satılıyor. 

- Sebebi? •• - ... . . 

............ 
Adli Bayman 

Kayseri Valisi Adli Bayman 
dün akşamki Ankara ekspre
ıiJe şehrimize gelmiş,Basmaha· 
nede Vali muavini Cavitle, em· 
niyet direktörfi Salabettin Ars
lan Korkut ve yakın dostları 
tarafından karşılanmışbr. Adli 
Bayman üç gün şehrimizde ka
lacak, müteakıben vazifesi ba· 
şıoa dönecelıı..tir. -·····-Nafıa vekaleti 
Müsteşan şehrimize geldi 

__ Nstfı~ vP.lcaJeti müstesan Abrjf 
dun aKşam An'Karadan şe rı-

mize gelmiştir. Müsteşar Bas· 
mane istasyonunda, vali Fazlı 
Güleç, belediye reisi Dr. Beh
çet Uz, ve daha birçok zevat 
tatafından istikbal edilmiş ve 
devlet demiryollan sekizinci 
iıletme idaresinin Alsancaktaki 
evine misafir olmuştur.M6steıar 
ıehrimizde bir hafta kadar ka
larak devlet demiryoUarına ait 
iılerle diğer nafıa işlerini tet
kik ve teftiı edecektir. il·-······ Pembeyi 
kaçıranlar 
Dörder ay yediler 

Seferibiaann beyler köyünde 
Mehmet kızı Pembenin gece-
leyin evine girerek yatmakta 
bulunduğu oda kapısını tazyik 
ederek açmak auretile Penıbeyi 
köy mektebi civanna kadar 
sürükliyen ve kaçll'mağa teşeb
biis eden ayni köyden Halil 
lbrahimle kardeşi Mehmedin 
şehrimiz Ağırceza mahkeme-
sinde cereyan etmekte olan 
muhakemeleri neticelenmiş ve 
her ikisinin de dörder ay ağır 
hapse konulmalanna karar ve
rilmiştir. 

hususi pavyonlar inşa ettire· 
ceklerdir. Ayrıca geçen sene 
inşa edilen pavyonların iç ve 
dış tertibatları ve dekorasyon 
işleri baştan yapılacakhr. De
korasyon işlerine hususi bir 
itina gösterilecektir. Kültür
parkın ağaçlanması işine büyük 
bir itina iJe devam edilmek· 
tedir. llkbabarda Kültürpark 

lanmadık hususiyetlerinden bi· 
rini teşkil edecektir. Sergi sa
rayında yalnız teşhir işleri ya· 
pılacak ve reklamcılığın en 
son icatlanna burada rastlana
cakhr. 

Berut, lskenderiye, Pire ve 
Hayfa Jimanlarile Romaoyadan 
lzmir fuanna iıtirik edecek 
firmalar ve eşhas için, Roman· 
ya devlet vapurla~ı tenzilat 
yapmağı kabul etmış ve key· 
fiyeti fuar komitesine bir mek
tupla bildirmiştir. 

Fransadan bazı firmalar iz
mir fuarının hariçte reklam 

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

Narlıdere 
Cinayeti davası 
Müdafaa şahitlerinin 
dinlenmesine kaldı 
Narlıdere köyünde Muhtar 

Hüseyini öldürmekle maznun 
Lisan, Hasan ve Zebranın teh
rimiz ağırceza mahkemesinde 
duruşmalanna devam edilmiştir. 
Ziya adında bir şahit dinlenmiş 
ve bu şahit demiıtir ki : 

- iki buçuk sene evvel bir 
gün Zehrayı gördüm. Bana : 
"Muhtar Hüseyinle gezme, seni 
öldürürler" dedi. 

Riza adında bir şahit te: 
- Cinayetten bir gün evvel 

Muhtar Hüseyin dükkinıma 
gelmişti. O sırada U.an dük-
kinın önfinden geçti ve bize 
bakarak güldii, fakat bana mı, 
Muhtar Hüseyine mi güldü 
bilemem. 

Bazı müdafaa phitlerinin 
celbi için muhakeme başka bir 
gilne bırakıldı. ...... _. 

KONSER 
Karşıyaka Müzik severler 

cemiyeti, yann aktam Halke
vinde ikinci konserini vere
cektir. Dk konıer Karııyakada 
verilmişti. 

Karaman 
Sokağı cinayeti 
Musıaıa oır sene ue 

aya niahkOm oldu 
Temmuz ayı içinde Karaman 

sokağında bir cinayet olmuş 
ve kahvede başlıyan kavga 
kahve önünde ölümle netice-
lenmişti. Kayserili Ali, Hasan 
oğlu· Mustafa ve Mehmet oğlu 
Reşat taraflarından biçakla 
öldürülmüştü. Maznunların şeh-

rimiz ağırceza mahkemesindeki 
muhakemeleri bitmiş ve Mus· 
tafanın cinayette alakası sabit 
olduğundan tayin edilen 15 
sene ağır hapis cezası muhte· 
lif ıebeplerden bir sene beş ay 
on beş güne indirilmiştir. Re
şadın yalnız kavgaya kano· 
maktan iki gün hapsine karar 
verilmiştir. 

•••••••••••• 
Valinin tetkikleri 

Vali Fazlı Güleç dün refa
katlerinde kız muallim mekte
bi mildürü profeıör M. Rahmi 
Balaban olduğu halde civar 
köylerde bir tetkik gezisi yap
mış ve köylerde muhtelif işler 
ha~kında hasbihallerde bulun· 
muşlardır. 

T·A YY ARE SiNEMASI 
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BENJAM·İNO 
F ILI ıvı: 
Gi GLİ • 

nın en büyük filmi 

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

" Santa Luçiya " yı dinleyecek çok güzel bir mevzua malik enfes bir aşk hikayesini seyredeceksiniz. 
-------'!!!!~il!!!!!~3!5ii~~~~~~~~~~-l.E:::=:==:::::=:==:::==:=:===:=:=~-~==~-::E:===---------

2 • TELEFC>~C-c.T ~IZ 
Yunan sanatkarları tarafından temsil edilen RUMCA sözlü ve şarkıh filim 

PARAMUNT DÜNYA HAVADiSLERi 
Flatler 30 - 40 • so kuruttur 

Cumartesi, Pazar ünleri 12,30 da başlar 

SEANS SAATLERi 
SAADETiM SENSiN 
TELEFONCU KIZ 

2 - 5,35 - 9,15 
4,10 - 7,50 

<~ 

Sırçadan çamaşır 
Nuulerimiz küçükken Suça saray

laıdan hahsedeılerdi amma Sııçadan 
çamaşu yapılacağını /ıiç duvmamtş· 

tık. Dllkama sanayiinde sıtçayı tptı
dai bir madde gibi kullanan. Yoıks
lıire konfluğunda Liveısedge'dcki bir 
fabrika on. av devam eden tmübeleT· 
den. sonra hır suça ip/ık yapnıağa 

nırıvatfak olmuştur. Bu iplikten bil
hassa iç çamaşırı için. kullanılması 

muvafık olan çok. y11muşak ve paı/ak 
kumaşlar yapılacaktır. Bu ay/ar için
de aplacak olan Lon.dra panaı•mnda 
Livetsedge jabfikası st1ra kumaşlannı 
teşhir edeccklır. Sırça iplikten aynt 
zamanda fu.-çın harareıi muhata:m 
eden ve yazın seıirı tutan yalak öıtü-
leıi de yapılacaktır. Bavanlann me
rakını tahfif için hemen söyliyelim ki 
kombinezonlarını yapacaklan sııça 

kumaşlar şef JaJ olmıyacaktır. Bun
ları şef/a/ yapmak kahil olduğu 
haltk ... 

Mahalle Baronları 
lngiliz kralı yeni baronlar 

ihdas etmiştir. lngilterede an
ana iycabı olarak kendilerine 
bir atalet üovanı tevcih edi
lenler buJunduklan mahallin, 
mahallenin iımini taşırlar. Böy
lece bir "Hyde Park,,, bir 
.. Cambridge Sguare" baronu 
vardır. Son zamanlarda ken· 
disine baronluk 6nvam verilen 
bava müıteşan Sir Pbilip Sas
ıon da"Kensington Gare,, ba
rona admı almıştır. 

Nlfanh dalllanlar 
Medeniyet ilerledikçe daha 

neler duyacağız? 
inanınız buna.. Garabetler 

diyan olan Amerikada nişanlı 

dağıtan mUesseıeler kurulmuş
tur. Tıpkı otomatik cihazlarla 
pasta, sandviç satan müesse
seler gibi ••• Nipnh dağıtan oto· 
matik cihaz ilk defa olarak 
tJevyorkt~ işlemeğe başlamışhr. 
Camdan bir ekran üzerinde 
evlenmeğe namzet genç kız· 
Jarın fotoğrafileri mütemadiyen 
geçer. Bu fotoğraflardan 
biri hoşuna gitti mi oto
matik cihaza bir dolar atan 
ve o fotoğrafın numarasını ta
şıyan düğmeye basarsınız.Böy· 
lece istediğiniz fotoğraf bütün 
tafsilatiyle birlikte elinize dü
şer. Sizi teshir eden kızın ya
şını, hüviyetini, adresini öğre
nince kendisiyle muhabereye 
girişmek kolaylaşır ... 
Aşka gelince o bambaşka 

bir iştir. Henüz aşkı mal<i
na ile dağıtabilen bir makina 
bulunmamıştır. Fakat zamanı

mız o kadar maddileşmiştir ki 
izdivaçların makinalaşmasma ve 
aşkın yavaş yavaş eski ilahi kıy
metini büsbütün kaybetmesine 
hKyret edilemez. 

Ve izafi sıklet rekoru sen:ı•" 
mızın en parlak yıldın olaJI 
Siryustedir. Siryusun izafi sık" 
Jeti sudan 30 bin defa ağırdıt• 
Yani bu yıldızdan bir litre ah" 
nacak olsa 30 bin kilo çeke· 
cektir. BiJAkis izafi sıkleti eO 

hafif olan yıldız ise "Orioo" 
burcuna mensup olan Betal" 
gözdür. Bu yıldız o kadar ta• 
aavvurun fevkinde hafif mad• 
delerden müteşekkildir ki bit 
milyon litresi ancak bir kil0 

aıkletiııdedir. . 
Hiç olmazsa ilimler böyle 

iddia ediyorlar. Bunlara inaP' 
mak, görmek veya tecrübe el" 
mekten herhalde daha kola1' 
dır. 

Fil ve tren 
Stefanson ilk lokomotifi kel" 

· fettiği zaman işliyen trenler 1ol 
ü:ı.erinde bir boynuzlu bay\faJ' 
görecek o1talar derhal durur' 
!ardı. Ayni hidise daha vabioJ 
bir tekilde Hindistanda bilJ 

· devam etmektedir. Orada treo• 
lerin amansız diişmanı fillerdit• 
Daha son gftnlerde biitün snr'•" 
tiyle ilerleyen bir tren bir bli• 
yük fille müsademede yold•" 
çıkmıştı. Birçok vagonlar def" 
rilmiş, yolculardan ölenler ,e 
yaralauanlar olmuştu. Buna 111°: 
kabil filin yaraları pek hafif!:·,~ 
······································ = • • 
: Fikir kırıntıları : : 

~ Yardımın şekli~ 
: Düşkünlere, dermansızlar• i , 
yardım insanlığın şıarıdır. i ·rr , ianeyi nasıl vermeli, bı ~ : 
misiniz ? Y ardımınızdao istı• : . e , 
fade eden adamın yerıP ~ 
kendinizi koyunuz. laneniO : 
nasıl verileceğini anlaoııf i , 
olursunuz. = 

( Puisieuk J J ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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········· : As~ı~·i .. ;~·~~k·;r·· 
Hayvanlarda asalet bir kan 

~aflığı meselesidir. Nesillerce 
evllm eden seleksiyonlar sa

:esin~e elde edilen "pürsanlar,, 
eskı tabiriyle halisüddemler -

asil ba l . . . '-'I ed' }Van ar serısını teşKı 

YENi ASIR 

Balkan matbuat onf er an sın da 
1Y01lar. Safkan bir atın bü

~~n Şeceresini bulmak kabildir. 
ır Türkvaytten bugünkü halis 

~an Ingiliz atlarını seleksiyoo
ar sayesinde yetiştirmeğe mu-

~~ffak olanlar eserleriyle övüne 
1 irler. Hayvanlarda ve nebat-

~~rda asaletin göze çarpan ha-
ıın bir güzelliği vardır. Asil 

~lınak için kusurlarından ayık
anınış, en jrÜzele, en kuvvetliye 
Yaklaşmış olmak lazımdır. 

Murahhaslar, Baikaıı devletleri reislerine hür
metlerini, Başvekillerine. de lcendilerinin gayret
lerinden ilham alacaklarını telgrafla bildirdiler - -

Atatiirk'ün vecizesi hatırlatıld!: Balkan Antantının diişn1anı yoktur. Eğer 

b· insanlarda asalet maalesef 
varsa bunlar bizim düşmanlarımız değil, fakat insaniyetin diişmanlarıdır 

0 Yle bir mana taşıyamaz. Asil 
olanlar ekseriyetle kanlarının 
safiyetini muhafaza edenler de
ğildir. O safiyetten damarla

~nda bir iz bile taşımıyanlar-
ır. Pürsan bir genç kız, pür

•an bir delikanlı ırkının bütün 
Riizellik vasıflarını, bütün ha

~atiyetini ve enerjisini t~ıyana 
enınelidir. Asaleti şaşmaz bir 

•uretıe nefsinde cemetmiş • luı 
'ldur. 

d Saltanat rejimlerinde sr;!llllt> 

an kazan lla bir asalet mo

dası var~ır. Hükümdar iı,tediği 
Şahsı asilleştirebilir... Cnr, bil? 
ksalet ünvanı hediye cmıesi 
endisinden yetişecel , fiO'J Eli 

~ereddiye uğramış bile u:: 
endisini asıl halk kütlesinin 

fevkinde bir varlık te:akki et
llıcsine yeter. 

lı Cu~huriyet rejimlerinin bir 
Ususıyeti de böyle asil bir sı-

nı.f yaratmak yerine asil bir 
llıılJet yaratmak iıtemesidir. O 
iil:ı:elliğe, kuvvete enerı'iye 
:ı: ·~ • • • • t1<aya, ınsan varltğını hdkik•-

len asilleştiren vasıflara tapa
rak tabiatın emrettiği yolda 

kıı.leti arar. Yapmacıktan asil 
nklalar yerine baştanbaşa asa-

~~ine İnanan bir millet yaratır. 
, ılletine o gururu, o zorluklar 
00iinde eğilmiyen haşmeti verir. 

.TÜRK, asaleti böyle anlıyan 
llıılletlerden biridir. 

Demh-el , ... _____ ~ 

- Aman düşüyordunuz 1 
- Teşekkür ederim, Hilal 

eczanesine bayramlık kolon
Ya alınağa koşuyordum. 
1( - Acele etmeyin, eczacı 

0 
eınaı Ak!aş arefe pazar 
lınasına rağmen Hilal ecza

nesi · 
d• nı açık bulunduracak, 

Ort gÜ b t " 
1 . n ayram aşra muş-
erıler' . . . k 1 takt ı ıçın yıne açı o a-

ır. 

y Züınrüt damlası Gönül, 
S aseınin, Altınrüy~. Fülya, 
r'on hatıra, Ley:ak, Bahar 
••Çe"' t gı eserleriyle Kemal Ak-
aş diy k. B'I . k san' or ı : ı gı, zev , 

at taklit kabul etmez. 
n Aşk olsun Hilal eczanesi
rrıe, aşk olmayınca meşk ol
söaz derler ne kadar doğru 

z .. 

Atina 17 (A.A) - Atina 
Ajansı bildiriyor : 

Balkan antantı matbuat kon
feransı komisyonlar halinde me
saisine devam etmektedir. Dün 
ağle üzeri Yunanistan komitesi 
delegelere hir ziyaf Pt vermiş 

ve bu ziyafet esnasında Yuna
nistan, Romanya heyeti ikinci 
reisi Hasta, Türk murahhas he
refinden Ercüment Ekrem Talu 
'ııo,;ınf· ~utuk~ar söylemişlerdir. 
Akşam matbuat ve turizm 

oiyasi müs>eşal'! N~ ~is ve 
reU~ası balkan matbtnitı de!e• 
geleri şerefine büyük bir ziya• 
fet verm'ş'erdir. 

Alina, 17 ( A.A.) - Balkan 
antanta konseyi bugün tekrıır 

top'.anarak mesais:ne devam 
tı:ııi~1iır. S:ıat 11 de ecnebi 

he;e~ rournhhasa:ar meçl11ıl 
askerin mezarına meraaimle 
~irer çelenk koymuşlardır. 

Nümune Efzun tabum ve 
bandosu resmi selamı ifa edi
yordu. 

Bu merasimi müteakip kral 
Jorj Stoyadinoviçi müteakıben 
de eaat 11,30 dA R.üçtü Ar::aıı;ı, 

ve 13,30 da da Antoneskoyu 
kabul etmiştir. 

Atina, 17 ( A.A) - Bütün 
gazeteler bugün heyeti murah
hasalara ait re,imlerle dolu 
olarak çıkmıştır. Matbuat bal
kan antantı konseyine ve mat· 
buat konferansına bir çok say
falar tahsis etmişlerdir. 

Atina, 17 (A.A) - Atina 
Ajansı bildiriyor: 

Bütün gazeteler Balkan mu· 
rahhas heyetleri reisleri şere

fine verilen ziyafette Elen baş

vekili Metaksas ile Balkan 
antantı k'lnseyi reisi Yugos
lavya başvekili Stoyadinoviç 
arasında taati edilen nutukları 
hararetle alkışlamakta ve çok 
iyi bir surette tefsir etmekte
dirler. 

Atina 16 ( A . A ) - Atina 
Ajansı bildiriyor : 

Balkan Antantı matbuat kon
feransı diin öğle üzeri Atina 
akademisinin büyük merasim 
salonunda ilk toplantısını yap
mıştır. Bu toplantıda B. B. Me
taksas, Stoyadinoviç, Antenes
ko, Tevfik Rüştü Aras ve Ba
dülesko da bulunmuş ve bu 
zevat gerek gelişlerinde gerek 
gidişlerinde konferansıo sürek
li alkışlariyle karşılanmışlardır. 

Matbuat ve turizm müsteşarı 
Nikolidis konferansı büyük bir 
nutukla açmış ve ezcümle de
miştir ki: 

- Bu klasik topraklar üze
rinde Romen, Türk ve Yugos
lav gazeteciliğinin muhterem 
mümessillerinP. hoşgeldiniz de-

'••....... mekle bahtiyarım. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 
Bayramınız kutlu olsun.. Hiçbir bayram bu kadar 

kuvvetli bir program yapılmadı 

KIZIL KORSAN 
KAPTAN BLOD 

Denizleri kana boyayan korsan harpleri 
lı •• Gemileri göklere uçuran toplar 
t-ıUCUM TABURUAmerika-Alman-Fransız 

ordularının çarpışması 
Hepsi bugUn LALE sinemasında 

• 
t 

' 

Atınadan bi' göıiiniiş 
Balkan harici siyasetinin fer:İns fahri reisliklerine inti-

muhterem idarecileri antantı- haplarile konferans mesaisinin 
mızın menafii ve büyük hedef- Balkan antantının yüksek he-
leri BalkRn =ııntAntı ntAı•hııat ..ı.tı ..... ~: .... L ... ı. ... b.t .. ıw.h. .... t.ı.ı.~ı .... - ... ı 
birliğinin Yunanistan kısmı ıe-- hususunda kendilerinin yap-
isi ve Etnos gazetesi direktö- makta oldukları gayretlerden 
rü B. Spiroz Nikolopulos has· ilham alat·ağı keyfiyetinin bil-
ta olduğundan riyasete matbu- dirilmesini, ismet Inönü ve Ta· 
at ve turizm miisteşarlığıoda tareskoya da birer telgraf çe-
umum müdür ve Balkan mat- kilerek konferansıo mesaisinin 
buat birliği Yunanistan kısmı Balkan an\antınıo yüksek he-
ilıinci reisi B. Papadakis geç- deflerinin tahakkuku hususun-
miş ve Balkan antantı milletle- da kendilerinin gayretlerinden 
rinin kardeşliği asıl eserinin 
yüksek hamileri olan Balkan ilham alacağının bildirilmesini 
dev:etleri reislerine konferan- teklif eylemiştir. 
sın derin hürmetlerini bildiren B. Papadakisin bu teklifleri 
telgraflar gönderilmesini ve konferans tarafıodan alkışlarla 
Atinada bulunan dört devlet kabul edilmiştir. 
hariciye nazırları ile mat- B. Papadakis bilahare Ro-
buat ve turizm müsteşarı B. manya murahhas heyeti reisine 
Nikolidise birer mektup söz vermiş ve Romen delegesi 
l(Önderilerek kendilerinin kon· nutkunda Yunanistanın delege-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

On vapur ısmarladık 

Mukavele 
bul da 

dün lstan
edildi • 

ımza 

lzmir için de iki vapur alınacak 
Istanbul, 17 (Telefonla) - ı manda kesilmiş bin koyunu 

Denizyolları ve Akay işletme alabilecek soğuk hava depoları 
idarelerinin Krop fabrikası da bulunacak ve bu hattın 
mümessilleriyle on vapur inşası hususi ihtiyaçlarını karşılaya· 
hakkında devam etmekte cak bir şekilde olac&ktı.r. 
olan müzakereler bitmiştir • Marmara hattına tahsis olu-
Hazırlanan mukavelenam, bu- nacak vapurlar, 1~00 tonluk 
gün Perapalasta lktısat Vekili olacak, saatte 18 mil sürati 
Celal Bayarla şirket mümessil- bulunacaktır. 

' leri tarafından imzalanmıştır. Mersin hattıoda işleyecek va• 
Bu mukaveleye göre,alınacak purlar Üçer bin tonluk ve 

on vapurun tutarı dokuz mil· saatte 13,5 mil sürati olacak-
yon Türk lirası kadar olup be- tır. 
deli klering tarikile, Türk malı Marmarada işliyecek üç va-
mübayaası suretile tediye olu· pur mukavelenin imzasından 
nacak ve faize tabi olmıyacak- birsene sonra, Karadenizde 
tır. işliyecek üç vapur da onyedi 

Aiman tezgablarıoda vapıla- ay sonra teslim olunacaktır. 
cak bu vapurların üçü Marma- Diğer dördü de pekliz fasıla 
ra, dördü Mersin diğer üçü de ile teslim olunacaktır. 
Karadeniz hattına tahsis olu- Bundan başka Akay idare-
nacaktır. sile, lzmir körfezi için de iki-

Karadeniz hattına ayrılacak şerden dört vapur ısmarlanma-
vapurlar, beşer bin tonluk olup sı mukarrer bulunduğundan 
saatte on altı buçuk mil sür'ati teknik müzakerelere devam 
olacak ve bütün konforü olunmaktadır. Bu dört vapur 
haiz bulunacaktır. Bu hatta için de bir protokol imzalan-
ifleyecek vapurlarda ayni za- mıştır. 

1 

!ere gösterdiği misafirperver• 
likten dolayı teşekkür etmiş 

ve Yunanistan ve E 1c:ı hükü
metinin başında l:ulı::ı;ı:ı B. 
Metaksasa karşı h~yran!ığuıı 

ifade etmiştir. 
Romen delegesi nntkunu ~on

feransın müsbet neticekl" ver-
mesi temennisile bitirmiştir. 

Bilahare söz alan Türk mu
rahhas heyeti reisi büti;., Türk 
matbuatına te·rünıan olarak 
konferans ı\''I' : • • ve samimi 
temennilerde nu!unmuş ve de
legelerin Yunanistandıı göı dük
leri ananevi misafirperverlikten 
dolayı teşekkür etti!ı.te:ı sonra 
Türk - Elen dostluğu hakkında 
ezcümle demiştir ki: 

Bugün bu dostluğun ııamimi
yetinden şüphe eden hiç kimse 
kalmamıştır. ı.:, '.ıedbinler bile 
iki millet arasında .utık hiçbir 
anlaşmazlık ve ho~nutsuzluk 
sebebi kalnıadığm · .ı:a~ .ılde 
müttefiktirler. TürL • :::len ... ost-
luğu yaloız bir J.ıasi kombine
zon değildir. Dc.v.~t adamları
mız iki milletin arzularını kay-
.J ~.t.--1.&.-- L-.,l ..... ı.,;.,eoau ucan .... oı .. 

mışlardır. Şimdi Türk-Elen dost
luğu bakkıoda söylediklerimi her 
hangi bir tekzibe uğramaktan 
korkmaksızıo diğer balkan 
dost ve müttefiklerimiz ile olan 
münasebetlerimiz hakkında da 
tekrar edebilirim. Türk - Elen 
dostluğunu haklı olarak antan
tımızın sarsılmaz birliğinin ya
şayan bir senbolü gibi telakki 
ediyoruz. Çünkü bizi anmıyan
lar daima bu dostluk hakkında 
şüphe göstermişlerdi. Düşman
larımız demiyorum. Yaloız bizi 
anmıyanlar diyorum. Zira Ata• 
türkün Türkiye ve Türkler 
hakkında söylediği bir vecizeyi 
balkan antantı hakkında da 
tekrar etmek mümkündür. 

"Balkan antantıoın düş:naoı 

yoktur. Eğer varsa bunlar bi
zim düşmanlarımız değil fakat 
insaniyetin düşmanlarıdır.,. 

Vaktiyle bir karışıklık ve 
nizamsızlık mıntakasıoın teknik 
ismi olan Balkan kelimesinin 
bütün tarihe karşılıklı bir an
laşma misali olarak geçmesi ne 
muazzam ne heyecan verici bir 

hadisedir. Bundan cidden ifti· 
har duyabiliriz. 

Bütün konferansın alkışları 
ile karşılanan bu nutuktan son
ra Yugoslavya murahhas he
yeti reisi de söz alarak El.ın 

başvekili Metaksasa hayranlı
ğını bildirmiş ve Balkan antan
tının sulhperver mahiyetini te
barüz ettirdikten sonra Yugos
lavyanın bu sivasete tam bir 
sadakat ve samimiyet ile bağlı 
bulunduğunu kaydeylemiştir. 
Yugoslav delegesi konferans 
hakkında candan temenniler 
izharı suretiyle sözlerini bitir· 
oıiştir. 

Konferans delegeleri öğle 
üzeri Elen murahhas heyeti 
tarafıodan verilen hususi öğle 
yemeğinde bulunmuşlardır. 

Konferans saat 17-de açılış 
celsesinden sonraki ilk toplan
tısıoı yapmıştır. 

hlte a 

tçt~~~~~ 
Taşralı ne demek? 

Osmanlı imparatorluğu dev
rinde lstanbul balkıoıo diline 
doladığı bir " Taşra .. bir de 
" Taşralı,, kelimeleri vardı. 

lstanbullular, bu iki kelime• 
yi kullanmakla yalnız Istanbu
lun dışında kalan memleketleri 
ve ... me eketlerde yaşayan 

haltt kasııletmezler, ayni za
m da bir üstünlük manasını 
murad ederlerdi. 

imparatorluk tebaası arasın· 
da adeta .. lstanbullu " ve 
" taşralı ,, diye bir ikilik vardı. 
Bir zaman bu iki sınıf arasıo
da o kadar fark vardı ki do
ğum yeri Istanbul olan genç 
askere bile alınmazdı. 

Bütün bu manasızlıkları yı
kılmış devrin kötü telakkiler 
der geçeriz. Fakat: 

1 - Ulusal sıoırların içinde
ki toprakları ve bu toprakla
na sahiplerini bir bütün olarak 
kabul eden; 

2 - Sınıf ve imtiyaza yer 
vermeyen? 

Cumhuriyet devrinde lstan
bul gazetelerinden bazılarının 
sayfalarında "Taşra haberleri" 
başlıklı sütunlar ayırdıklarını, 
hele ajansıo müşterek dert ve 
bayramlara ait havadisleri ver
mekte lstanbullulara cömert, 
bize de tamahkar davrandığını 
görürsek çok haklı olarak kız
maz mıyız? 

A. Murat Çınar 

Atatürk 
Mısır Kralını 
tebrik etti 

Ankara, 17 (A.A) - Mısır 
Kralıoın doğumunun yıldönümü 

münasebetiyle Reisicumhur 
At,.fii•k ;1,. K.,.ı FıorJık •»a
sında aşağıdaki felgratlar teati 
olunmuştur: 

S. M. Birinci Faruk 
Mısır Kralı 

Kahire 
Majesteoizin doğum yıldö

nümü münasebetiyle samimi 
tebriklerimle birlikte şahsi saa
detleri ve Mısırın refahı hak· 
kında en hararetli tebriklerimi 
arzederim, 

K. Atatürk 
Reisicumhur 

K. Atatürk 

lstanbul 
Beni çok mütehassis eden 

liitufkar telgrafınızdan dolayı 
size hararetle teşekkür eder 
ve gerek şahsi saadetiniz, ge
rek Türkiyenin refahı için 
hararetli temennilerimi takdim 
ederim. 

Birinci Faruk 

iç Bakanı 
lstan bula geldi 

- Baştaıa/ı 1 inci SavJada -
Ziyafetten sonra Haliç ha

vuzlarında yapılan tetkikler 
çok ehemmiyetli olmuştur. Ha
vuzların ıslahı ve yapılacak ye· 
ni tesisat için bu civardaki bi
nalar isttm1ak edilecektir. 

ismet lnönü Kuruçeşmedeki 
deniz ticaret mektebinde yeni 
yapılan tesisatı beğ.ınmiş
ler, mektep müdüründen iza
hat almışlar, gençlerle ayrı ay
rı görüşmüşlerdir. Başvekil 

kendilerine : " Yeni gemiler 
~lacağız. Bunlar için yalnız si
ze güveniyoruz ... demişlerdir. 

Başvekil Fındıklıdaki güzel 
san'atlar akademisini de ziyaret 
etti. Burada bir salonda teşhir 
edilen yeni yolcu salonu ma
ketleri vardı. Bunları kısmen 

beğendi. Kısmen tenkid etti. 
Bir çıplak model üzerinde ça
lışan talebenin mesaisini takip 
etti. 

Istanbul, 17 (Yeni Asır) -
Dahiliye Vekilinin bayramda 
Adanaya gideceği söyleniyor. 



aehlte • ... 
Ağır cezalı mahkumlar 

Ceza kanununun değişen maddeleri 
mer'iyet mevkiine girmiştir 

Jzmir ceza evi 
Ceza kanununun baZI mad- hücrede. 

delerinin değiştirilmesine dair C ) Bu devrede mahkum 
o!an kanun dünden itibaren geceleri de tecrit edilmeyebi-
mer'iyete girmiştir. Değişen lir. Ve geçirdiği her üç gün 
maddelere göre, bir Türk, aşağı dört günlük mahkumiyete kar-
baddi üç yıldan eksik olmıyan şılık tutulur. 
bir suçu yabancı memlekette P ) Üç devreden arta kalan 
işledikten sonra Türkiyeye müddet, mahkuma serbest şart· 
diSnerse, Türk kanunlanna lar içinde geçirtilecektir. 
glSre ceza görür. Adliye vekaleti lüzum 

Suç, üç seneden daha az, görürse bu müddette mahküm-
hllrriyeti bağlayıcı bir cezayı lar arasında bazı ekipler 
icap ettiriyorsa takibat icrası tertip eder ve bunlan bazı 
yabancı hükümetin veya muta- işlerde çalaştmr. 
zarrır şahnn mllracaatine bağ- Değişen 62 inci madde: 
lıdır. Değişen onüçüncü mad· Bir kimse işlemeği kasdettiği 
de f8 tekli almıştır : cürmün icrasına taalluk ed~n 

Ağır h&pis cezası muvakkat bütün fiilleri bitirmiş, fakat 
veya müebbettir. Müebbet ihtiyarın~a olmıyan bir sebep-
6lünceye kadar çektirilir. Mu- ten dolayı o cürüm meydana 
yakkat 1-24 sene arasındadır. gelmemişse, fiil ölüm cezasını 
Ve tu yolda çektirilir: müstelzimse müteşebbis 20 se-

A) Geceli gündiirlü yalnız neden aşağı olmamak üzere 
vaw& ..... lı#a& ....,.,. ....... ....,.,,_""• ... ,.,. 9 -..t.•'1.•.,.'- w~ı~ w '-" ~""""'lJLl\,,;L 

B) Yalnız geceleri münferit hafif hapis cezası görür. 

Erkek Lisesi Halkevleri 

AŞK, MACERA ve ESRAR TEFRİKA No: 70 .... D~ ....................... Yi'L"S·o·riQA .. ~·j 
l D1J~C2UM~ 

•• i.iiijiii~·;;·~·;.·(t·;,··~t;;;ii!f!ii·:····················· ······~·illii··~-ı!iit••• 
Sizi gec-: leyin buraya siyah elbiseli ve siyah 

gözlUklU esrarengiz bir şahıs getirdi •• 

Bir defada ona telefon etmeği 
düşünerek, tekrar ahi::eyi eline 
aldı. 

- Alo .. Alô .. Kim konuşu-

yor ? 
- Şirley .. 
- Oh, ŞirJey sen misin? Be-

ni ta~ıyabildin mi ? 
- Maalesef .. 
- Tabii tanıyamazsınya. Ar-

tık biz fanilere kavuşduğumuz 
için, sesimiz filan büyük bir 
değişikliğe uğradı .. Ben Rober
tim.. Robert.. 

- Robert mi ? ay güzel bir 
sürpriz. Şimdi tanıyabildim. 

Birden bire fark edememişdim. 
Demek kurtuldun ha ... Ne bü
yük bahtiyarlık. Biz bütün 
ümitlerimizi kesmişdik .• 

- Anlayamadım.Ne demek
isteyorsun .. 

- Yani, Morgaolann elin
den .sağ selamet kurtuldun de
ğil mi? 

- Kurtulduk amma.. Şimdi 
abretteyiz .. 

- Benimle eylenme Robert.. 
Birkaç gündenberi büyük bir 
merak içindeyim... Hakikati 
söyle ... 

- Söylediklerim tamamiyle 

Yt:uu A~uc 

Hamallara 

hakikattir ... 
- Peki, şimdi nereden te

lefon ediyorsun? 
- Ahretten., 
- Of... Yine başlama Ro-

bert.. Beni üzüyorsun. Çabuk 
herşeyi anlat ta biraz ferahla
yayım ... 

- Şimdilik anlatılacak en
teresan şeyler yok.. Çünkü 
daha her tarafı adamakıllı 
gezmedim .. 

- Sen delirdin mi Robert ? 
Neler sölüyorsun .• Yapma Allah 
aşkına meraktan çatlıyacağım .• 
Hiç olmazsa nerede · olduğunu 
söyle de, bir otomobile atlıya

rak, derhal yanına gele
yim .. 

- Vallahi doğ~ usunu ister
sen, nerede olduğumu ve ne
reden telefon ettiğimi ben de 
bilmiyorum.. Hem sen buraya 
niçin geleceksin a canım .. Yok-
sa dünyadan nefret mi etmeğe 
başladın.. O güzel canına kıy
ma .. Maamafih herşeye rağmen 
burası bana daha havadar ve 

• 
ıa Şubat ıe•~ 
= 

Şampiyon Pazara belli olacak 

Altay-Altınordu maçı 
heyecanla bekleniyor 

.,.Gün ün eı ::::::::: "'I 
••••••••• 

. ::::::::: karikatürü ef" 

lzmirspor - Göztepe maçından sürp
riz bekliyenler de vardır 

lzmir şampiyonuyla t lzmir 
ikincisini meydana çıkaracak 
olan maçlar Pazar günü Alsan
cak stadında yapılacaktır. Son 

Oöztepe orta Ha/beki Hakkı 
vaziyete göre Altay 20 puvanla 
başta, Altınordu ve Göztepe 
on dokuzar puvanla ikinci ge
liyorlar. 

lzmir şampiyonası puvantajını 
andırıyor. O yıl K.S.K. ve 
Altay arasında büyük bir re· 
kabet vardı. Her ne kadar Al
tmordunun vaziyeti de bu iki 
takımın yakınında ve berabe· 
rinde ise de iki rakip arasında 
kuvvet farkı hemen yok gibi 
idi. Bu itibarla Altınordunun 
şampiyon çıkmasına ihtimal ve
rilemezdi. Altayın K.S.K. ile 
berabere kalması, K.S.K. takı· 
mının Altınorduya mağlubiyeti, 
nihayet Altay-Altınordu maçı
nın berabere neticelenmesi Al
tınorduyu şamipyon çıkarmıştı. 

Bu haftaki vaziyet şudur: 
Eğer lzmirspor takımı, Altın· 

ordunun karşıs nda tatbikine 
muvaffak olduğu mükemmel 
oyunu oynıyabilirse Göztepe 
için sürprizli bir netice hatıra 
gelebilir. Bu takdirde Altm
ordu • Altay maçının neticesi 
meşkuk bir şekil ahr. Gözte· 
penin galibiyeti halinde Altın
ordu ve Altay için müthiş bir 
şanı denemesi mevzuubahistir. 
Yani galip taraf şampiyon ola· 
cağı gibi, mağlup taraf için 
maalesef lzmir üçüncülüğü mu· 
kadderdir. 

Buna mukabil Altayın Altın
ordu ile Gôztepenin de lzmir
sporla birer temaslan vardır. 
Vaziyet, tıpkı 927 senesindeki . ....... ,.. 

daha rahat gibi geliyor .• Üste
lik bir de her insana ayn ayrı 
ipek pijamalar, elbiseler ve 
bütün konforü haiz mükemmel 
bir yatak odası ihsan buyuru
yorlar. 

Bu sırada kapının vurulması 
muhavereyi yanda bıraktırdı. 
Robert son defa olarak: 

" Good - bye dear Shirley, 
until we mcet again r " (1) 

Diyerek telefonu kapattı ve: 
- Giriniz 1 dedi. 

Büyük hir merak ve heyecan· 
la gözlerini kapıya çevirmişti. 
içeriye temiz giyinmiş, müte
bessim bir çocuk girerek yer
lere kadar eğildi ve: 

- Efendimiz birşey emir 
buyururlar mı? diye sordu. 

Robert şaşırmıştı. Halbuki o 
elinde tırpan taşıyan bir Azrail, 
yahut ta Morganı bekliyordu. 
Çocuğu baştan aşağıya ka

dar sü~dü.. Birkaç defa yut· 
kundu.. Sanki dili tutulmuştu .• 

.ı. 

(1) Aziz Şii/ey, tekıaı biıbitimize 
kavuşunca;-a kr.dw a/lalusma1ladıkl 

(BORSAf 
uzum 

Çu. Ahcı Fiat 
321 Esnaf Bank 13 14 75 
186 inhisar 6 50 11 75 
175 O Kurumu 12 75 20 
116 AR U:ıümcü13 15 50 
84 Beşikçi oğlu 13 13 
41 S Gomel 14 75 20 50 
40 Vitel 11 625 11 625 
25 J Taranto 7 50 7 50 
6 Fehim Sabit 14 25 14 25 
5 Ş Riza Halef16 25 17 
999 Yekun 

414378 
415377 

Eski yeku:ı 

Umumi yekun 
Zahire 

Çu. Cinsi Fi at 
490 Buğday 6 2S 7 25 
100 Arpa 4 625 4 625 

8 Kumdan 5 25 5 25 
43 Börülce 8 8 
18 ba. Pamuk 34 42 

126500 ki. P. çekir 3 35 3 45 
818 ke. Palam. 360 475 

Birşey söyliy~miyordu. 
Çocuk tekrar nezaketle sor

du: 
- Kahvaltınızı mı getire

lim efendim, yoksa evvela bir 

banyo mu almak istiyorsunuz? 
Robert kendini toplamıştı : 

- Kahvealtıdao, banyodan 
vazgeçtim evlit, dedi. Sen bana 
nerede olduğumu söyle kafi .. 

- Cennettesiniz efendim .• 

- Ne ? Cennette mi ? 
- Evet.. Cennetin seksen 

yedinci katında bulunuyorsu
nuz .. 

Gözlerini açtığı zamandan
beri, içinde bulundugu vazi
yeti bir türlü tayin edemiyerek, 
garip ihtimallere saplanmış olan 
Robert, bu sözler karşısında 

büsbütün aklını oynatır gibi 
oldu. Ve kendini koltuklardan 
birine atarak mınldaodı: 

- Acaip.. Cennet.. Seksen 
yedinci kat.. Demek ben öl
düm ha.. Allah kusurlarımızı 
affetsin .. 

Hatipler 
Geçen gün Halkevi dil, l!'" 

rib ve edebiyat komitesiouı 
umumi içtimaında, komite na· 
mına verdirilecek konferans ve 
müsahabeler hakkında münll" 
kaşalar cereyan ediyordu. 

Azadan Türkçü Necip kon" 
ferans vereceklerin ilmi cephe· 
den tetkiki için evveli bitab~
te ait ruhi ve teknik eserlerın 
okunmasını, sonra bunlardaki 
şeraite göre konferansçılar se: 
çiJip onlara verdirilmesini ileri 
sürüyor; antikacı Salahettin Kan" 
tar ise işin pratik yolu üzerin?~ 
yürünmekle matfubun daha •Y1 

hasıl olacağına dayanıyor, şun· 

]arı da iJAve ediyordu: 
- Deklamasyon, jest, miroik 

vesaire için bizim dilimiz ve 
ruhumuzla alakadar olmıyaıı 

Avrupa kitaplarına değil; Türk 
deklamasyonu, Türk jesti bilen" 
lere müracaat lazımdır. Bunlar 
ise meddahlar ile vaizlerdir. 
Çünkü henüz bizde hitabet 
kitapları yazılmamıştır. 

Tamam iyi amma uıeddahlar, 
vaizler her vakıt elde hazır 
değil kil senede bir ramazapı 
beklemeli. Halbuki ötede, pa" 
zarlarda hitabet ve deklama" 
siyon üstadlarının fildişi gibi 
yontulmuşları tümen tümendir. 
Niçin bunlar örnek ittihaz edil
memeli? 

Kimlerdir? Diye sorarsanıı:, 
işte mağaz3 1 dükkan çığırtkan" 
ları! Hele ıu bayram üstü çar
şılardan bir geçiniz. 

Her dükkan ve mağazanın 
önünde genç, yaşlı, kamil, ya· 
kışıklı, yakışıksız, patavath, 
patavatsız, kimi yavan, kimi ya" 
lak, bazısı sünepe bazısı küs" 
tah çeşit çe~it çığırtkanlar 
bin nağme ve dilbazlıkla: 

- Buyurun bayan! Buyuruo 
bayi istediğiniz bizde var. Buy: 
yuruuuun ef endiiiml lpekb 
kuwa~lar, mantolar, pıuıtolon1ar 
prasadan ucuz! 

Daha daha, o latif jestler(!) 
o koldan tutmalar, o orouı 
vurmalar, o ön kesmeler, o 
zorla dükkana çekmeler ... Gir 
miyenlerin arkasından: 

- Enayi kabağı! 
Diye iltifat etmeleri 
Hatiplik yapmak, konferanıl• 

müsahabe vermek, laf çıkaraıal< 
isteyen zatların en ideal delc
lamasyon, jest, mimik için buP" 
ları nümune almaları ve bir 
fazlasiyle muaşeret adabını dıa 
onlardan öğrenmeleri en kes-
tirme yoldur kanaatindeyim. 

'I"C>F»"L.'T~ 

,-----~--
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f'ENI" ASIR 

llükümetçilerin taarruzu başladı 
Hükümetin avcı tayyareleri, asjlerin iki 

hoınbardıman iki de avcı tayyaresini düşürdüler 
liarama mıntakasındaki muharebe tüyler örpertici şekilde devam ediyor 
Pa · d rıs 17 (Ö.R) - ispanya l ' ' .' • ·•- ....,.,.~ ·· - · 

a ıııuh b , . r .. • 
de are e bütün şiddetiyle ( ., , ~ 
ı.. 1~a1ııı ediyor. Nasyonalistler ' ,. 
"il ıs e . 
pij k· rın muk•bil hucümlarını 
1- s urttüklerini iddia ediyor· 
di\ H~vas Ajansının asiler nez· 
ıu\ elu muhabiri Taleveradan 

li •betleri telgraflamıştır : 
k ti atama mmtakasında hare· 
de er dün her iki taraftan son 
li~tec~ şiddetle devam etmiş
n · Bılhassa Arganda ve Tori
d 

0 <itasında muharebeler şid· 
ııı·tli olmuştur. Hükümetçiler 
le Ud~fııası kolay mevkilere yer· 
ı· Şınış oldııklarından nasyona• 
ıstıer h t ... p er me re arazı ıçın çar• 
~llllak mecburiyetinde kal· 
•şiardır. 
F •kat tayyareler kendileri· 

:e Yatdım ederek milisler üze
~ıııe humbaralar yağdırmışlar 
... ~ bunlara ağır zayiat verdir· 
"' 1Şler •· 1\ aır . 
• • 1•drid müdafaa komitesinin 
Ogleyin neşredilen tebliği de 
:udur: Tankların himayesi al· 
plldaki Alman piyadeleri 
rgandaya karşı birbiri ardın· 

Cll h·· 1 d b 1 d ucum ar a u unmuşl•rsa 
da burası kuvvetle mü· 
b lfaa edilmiştir. Düşmanm 
u hareketlerde kullandığı kıta-

h
at Yekünu çok mühimdi. Fakat 
lilt- k b· uınet uvvetleri bu kerre 

hır maneviyatı. bu hücumlan 
d~t noktada püskürtmüş ve 

1 
uıınanı ağır zayiata uğratmıı· 
lltdır. 

. Diğer taraftan Madrid üze
lıtıde bir hava muharebesi ol· 
~ıtur. Asilerin Yünkers siste· 

lllı on bir bombardıman tay• 
Yareı' ·ı 1 • lıt ı ı e a tı avcı tayyaresı 

Ilı ~dtid üzerinde uçmak iste• 
•şlerdir. Hükümetin avcı tay· 

~a~eleri bunları muharebeyi 
~ a ~le mecbur etmişlerdir. 
Ilı eticede asilerin 2 bombardı· 
d~n ve 2 de avcı tayyaresi 
h uılrülmüştlir. Bir Yünkers 
•e b' tı ır de avcı tayyaresi hatla-
llıız · · 1 p llltl ıçın11 yuvar anmıştır. ara-

ı, •ti• atlıyarak canlannı kur• 
ııı;'? 3 asi tayyareci esir edil· 
'•~br;GuadaJaraha cephesinde 
Pli ~rın bir hucumu kolaylıkla 
~ lirtülmüştür. 

1\. ariı, 17 ( Ô.R ) - Havas 
·~J•nsının Madrid muhabiri ıou 

ispanyada kanll bofuşmalardan /Jır intı/Ja 

dakikada telgrafla bildiriyor: gelen haberlerden çok memnuu ton ağırlığında harp malzeme· 
Madrid müdafaa başkumandanı olduğunu bildirmiştir. si ve mühim miktarda nikel ve 
general Miaja gazetecileri ka· Paris 17 ( A.A ) - Radyo bakır yüklü idi. 
bul ederek Madridin bütün Ajansının Sevilden bildirdiği· Valensiya hükümeti hesabına 
cepheleri üzerinde ve Harama ne göre, general Franko deniz seyahat etmekte olan bu ge-
mıntakasında Cumhuriyet kuv· kuvvetleri Marsilyadan hareket minin içindeki eşyanın 30 mil-
vetlerinin taarruz hareketinin ettiği bildirilen Dabesa gemi· yon peseta kıymetinde bulun-
başladığını ve şimdiye kadar sini zaptetmişlerdir. Gemi S200 doğu tahmin edilmektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bulgaristanla yeni pakt-' 
lar imza ediiecekmiş 
Paris, 17 (Ö.R) - Atinadan gelen haberlMe göre Balkan 

antantı konseyi müzakerelerini bitirdikten sonra Bulgariıtanla 
diğer Balkan devletleri arasında Bulgar - Yugoslav ebedi doıtluk 
paktı gibi iki tarafh paktlar imzası ihtimal harici değildir. 

Nehirlerin kabarmasından iki bin 
kişinin boğulduğu tahmin ediliyor 
Kap, 17 (Ö.R) - Nehirlerin kabarmasından aular taımııtır. 

iki bin kitinin boğulduğu tahmin olunmaktadır. Şimendifer ve 
telefon hatları bozulmuştur. Felaket hakkında ancak radyo ile 
kısııl haberler verilmektedir. Hasar miktarı bir milyon lngiliz 
lirasıdır. 

Hitler eski muharipleri kabul ttti 
Berlin, 17 (Ô.R) - Eski muharipler beynelmilel kongresi 

azalan Berchtesgaden de Hitler tarafından kabul edilmişlerdir. 
Bu münasebetle Führer bir nutuk söyliyecektir. Alman mabafili 
bu nutka büyük bir ehemmiyet veriyorlar. 

duyarak Hlıklar çalıyordu. Rüz
gar bir in için gelip, geçen bir 
rüzgar değildi. fırtına halini 
alacağı muhakkaktı. 

- Vuuuul 

Bugün 
Resmi tebliğ 
neşredilecek 

Atina, 17 (Hususi) - Kon· 
sey içtimaı nihayet bulmuştur, 
Yarın (bugün) reımi tebliğ 
neşredilecektir. 

Seyhan 
Yine kabardı 

Istanbul, 17 (Telefon) -
Seyhan, yağan yağmurlardan 
te~rar kabarmıştır. Havuz bu· 
cagı mıntakası su albndadır. 
Nufusca zayiat yoktur. 

Loyd Corc 
Londra, 17 (Ö.R) - Loyd 

Corç lngiltereye dönmüıtür. 

bulda çürük, çarık ne varsa 
uçurdu. 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: 107 

Diye sarsan rüzgar pek ça· 
buk bir kasırgaya dönmüştü. 
Kiremitler uçuyot, evlerin köh· 
ne saçakları sağa, sola devri· 
liyordu. 

Edlrn~ camide kilimler altın
da titreşen vezirler, müftüler, 
camiin camlarının şakırdıyarak 
d.üştüğünü görünce birer tarafa 
sın erek: 

hlt~ultlln Ahmet camiiııde Bı· 
"2eh Jltt.hmut, orta camide Sofu 
t11 t illet paıa ve müftü; saldık
llJ 

1 
haberlerden ters cevaplar 

lltak b" . b" f b" • dj• • ırı ır tara ta, ırı 

lcoır~r tarafta birbirlerinden 
•ot arak sinmişler, gecenin 
~Unu beklemiılerdi. 

'lr;kat Vezir para ve vaiidla 
.. , •na bir çok kozmopolit 
•tnıç • 
kiliııı .erı neferi toplamıf, lfr 
1-tL ın albnda titreyerek ya· 

"tn 1 

n;- !§.te 1 hepsi sizin 1 göre· 
IQq sızı, kahramanlanm, diye 
dııkııı altından bir vaad savur
ÇeJt t~n sonra. başına kilimi 

ınışti. 
. . . 

Beri tarafta da bıyıklı Mah· 
mut gelen aksi haberi alınca, 
Sultan Ahmet camiinin kapı• 

sıudan, menberine, mihrabına 
kadar "abaha kadar arşınla· 
mağı aklına koyan bir delilikle: 

- Bre ! Nasıl oluyor bu 
kancıklık, bre ne kepazelik 
diye arkadaşlanuın; geç vakıt 
yorulup birer tarafa sokularak, 
burunları göğüslerinde horlama
larına bakmadlln, gecenin ya· 
rısından birkaç saat sonraya 
kadar boyuna gezinmişli. 

Sabah ezanı yaklaşmıştı. Is
tanbulun afakında, Boğazdan 

esen siddetli bir rüıırar u2ul· 

Gece yarısı halk ayağa 
kalktı. 

Ortı.lığın karmakarışık is· 
yandan evlerine sokulanlar, 
Allahın başlarına getirdiği bu 
azim felaket içinde, dört gözle: 

- Amanl lstanbulda bir 
yangın olmasın! Kimse imda· 
dımıza yetişecek değildir ? 

Halecaniyle, zaten uykusuz· 
luktan mütevellit rahatsızlıkla· 
rına panik derecesine varan 
bir korku katmışlardı. 
. . . 
Fırtına alabildiğine gecenin 

içinde hüküm sürdü, dakikalar 
geçtikçe hızlandı, alabildiğine 
korkunç ıslıklar calarak Istan· 

- Allah Allahl 
Diye seyretmişler .. 
Bıyıklı Mahmut ta mihraba 

attığı adımının arkasından Sul· 
tan Ahmet camiinin düşen dış 
tahta kapısının: 

- Tangırrrl Gümınml 
Sesiyle olduğu yerde sıçra· 

mıştı. 

Sab•h olmuş, iki taraftakiler 
camilerden ayrılamamışlar, de
ğil iki muhasım, batta lstanbul 
sokaklarına canlı mahlük bile 
çıkamamış, fırtına devam 
etmişti. Kırılan kapıları üs· 
tünkörü tamir eden cami 
halkı, öğleden sonra, akşama 
yakın rüzgarın tavsamasile can· 
lanmağa başlamışlardı. 

Sipahiler klln dökmek iste• 

Habsbur~ların saltanatı 

Macarlara göre bu avdet 
pek yakında olacaktır 

Macaristanda nasıl bir tesir yapacak 
Buna çok merak edilmektedir 

Budapeşte, 17 (A.A) - Ga· ' I 
ezteler Avusturya başvekili 
Şuşnigin hükümetin ıekli hak
kındaki beyanatını büyük bir 
alaka ile kaydetmektedirler. 

Parlamento mahafili Avus· 
turya Habsburg hanedanının 

avdetinin bilhassa Macaristau
daki beynelmilel vaziyet üze
rinde ne tesir yapacağını me
rak ediyorlar. 

Malüm olduğu üzere Habs· 
burgların avdetine muhalif 
olan bükümet matbuatı ve 
sağ cenah gazeteleri bu me
sele hakkında hiçbir tefsiıatta 
bulunmadıkları halde Liberal 
ve bilhassa Lejitmist gazeteler 
Habsburgların döneceğini zan
nediyorlar. Ve Macar sağ ga· 
zetesine göre bu dönüş ya· 
kındır da... Bu gazeteye göre 
Avusturya hükümeti Habsburg
ların avdeti meselesini resmen 
proı.ıramına koymuştur. Macar /, aibi Hoıti 

Romanya başvekilinin izahatı 

Yabancı mümessiller 
dahili işlere karışmamalı 

Bükreş 17 ( A.A) - Rador 
Ajansı bildiriyor : 

Başvekil Tataresko ispanya
da ölen iki Romen gönüllüsü 
için yapılan dini merasime dip
lomasi memurların iştirak et
tikleri hakkında bir mebusun 
verdiği sual takririne aşağıdaki 
cevabı vermiştir : 

- Bu takrir gecikmemesi 
lizımgelen bir cevap istemek
tedir. Filhakika bu takrirde 
mevzuubahsedilen vakıalar hü
kümetin ittilaına arzedilmiştir . 
Ben de hariciye nazır vekili 
sıfatiyle derhal bu hususta 
tahkikat yapılması hakkında 
emirler verdim. Bu tahkikatın 
vereceği neticeler ne olursa 
olsun şurasını tasrih etmek 
isterim ki eğer takrirdeki va
kıalann hakikat olduğu tebey· 
yün ederse hükümet ciddi bir 
vaziyet karşısında bulunacakbr. 

Beynelmilel diplomasi taamü
lünde herkes tarafından kabul 
edilmit bir prensip vardır ki 
bu prensip mucibince küçük, 
büyük yabancı devlet mümeı· 
sillerine doğrudan doğruya ne 
bilvasıta dahili siyaset tezahür
lerine karışamazlar. Ve karış
mamalıdırlar. 

Siyasi bir parti tarafından 
tertip edilen ve bu suretle 
siyasi bir tezahür haline iukı· 
lip eden dini bir merasime 
diplomatik memurfarın iştiraki
nin ise hertürlü beynelmilel 
teamül ve prensiplere muhalif 
bulunduğunu şimdiden kat'ı 

mi yorlardı. işi saraya iyiden 
iy:ye açıp, sarayın müdahalesile 
bu keşmekeşin öoüne geçmek 
ve baştaki iki adamı • vezir ve 
müftüyü • yerinden attırmak, 
onların yerlerine münasip· 
lerini seçtirmek istiyorlar 
ve bu uğurda Eyipteki Ebu
sait hocaya b2;vuruyorla~dı. 
Ebusait hocanın yanına beş 
defa giden elçiler boş dönünce, 
Sultanahmet camiinin meydanı 
karşısındaki evini bildikleri 
Hanefi efendi adında lstanbu
lun maruf bir sanklısıoa yal
varmağa karar verdiler. Akşa
ma yakın zar edip zor edip, 
dert dinlemesi, iş görmesi için 
hocayı aldılar, Sultan Ahmet 
camiine, hemen hemen sallasırt 
getirdiler. 

. . . . . . 
Sipahiler : Kul birbirini kır· 

maz, kan dökülmez, canlara 
yazıktır akidesile hareket edip, 
hele uzun Hasan kahyanın: 

- Kul birbirine kılınç çek· 
mez. kıtal ihtimali yoktur gay· 

surette bildiririm. 
Eğer mevzuubahis hadisede 

bu preosibin ihlal edildiği sabit 
olursa bükümet meseleyi bütün 
ciddiyetiyle tetkik edecektir. 
Şurasını da ilave etmek iste
rim ki şahsi mahiyette hare· 
ketler neticesinde vücut bulan 
bu vaziyet hiçbir suretle mem• 
leketimiz ile bu mümessillerin 
temsil ettikleri memleketler 
arasındaki münasebetlere tesir 
icra edemez. 

Meclisten şuna emiu olma· 
sını rica ederim ki, istiklali 
tarihinde ancak milli şeref 
ananesini güden bu devletin 
kıskanç bir surette muhafaza 
etmek azminde bulunan bükü· 
mı:t bu hadiseyi tahkik ede· 
cek ve neticelendirecektir. 

Bükreş, 17 (Ô.R) - Frankfı 
ordusunda öleu iki demir mu• 
hafızın Faıistler tarafından ter· 
tip edilen cenaıe merasimine 
Almanya ve ltalya sefirlerinin 
büyük üniforma ile iştirikl.e
riuden hasıl olan heyecan gıt• 
tikçe artmaktadır. Yalnız en 
sağ gazeteler sefirleri müda· 
faaya kalkışıyorlar. 

Liberal, yani hükümetçi ga
zetelerle ıol cenah muhalefeti, 
yani nasyoual köylü partisini 
temsil eden gazeteler ve müa• 
takil gueteler iki sefirin Ro
mauyadan hareketlerini iste
mekte birleşmişlerdir. Hükümet 
bu sefirlerin geri çağınlmasını 
elde edemezse derin bir hoı· 
nutsuzlukla kartılaşacaktır. 

rik.. Biz sarayla hallllfasl ede
ceğiz davamızı 1 

Demesi ve arkadaşlannıu 
bir çoklarını silahsız Sultan 
Ahmet camiinde toplaması, 
uzunların idaresiz ve hatta 
akılsız [?] olduklarını, kimbilir 
kaç milyonlarca defa iıpat et
mişti. 

Zira: 
• • • 

Yaka paça getirilen Hanefi 
efendi, camide; kuvvetine gü· 
venilecek silihlı asker göre· 
memiş; 

- Ohl. iyidir, makuldür!. 
Hakkınız vardır! gibi bir sürü 
kavuk sallamakla vakh akşama 
getirdikten sonra, ayağa kalk· 
mış: 

-Siz beni Hünkarın yanına 
göndermek isteyorsunuz de· 
ğil mi? Afal Dertlerinizi beu 
açar, döker, elbet çaresine 
bakaram, lakin, camide gece 
g1:çirmek doğru değildir. Ha
nemiz camie yakındır, bu gece 
varıp konağımızda istirahat 
e..Jeyim, yarın elbet bir çaresi 
düşünülür. 

- Bümedi -



ta Şubat t 

Ingilterenin teslihatı için 
--------------------------------------Bir buçuk milyar sterlin lirasının 

•• 

sarfı düşünülüyor. Yeni program .. 
Alman harbiye nazırının beyanatı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• vermiştir 

n-- ....... asker abidesi önünde bü-
~ yük merasim yapılmıştır. - Baştaıa/ı bitına sahifede - da akt ve imza edilen dostluk 

Londra 17 ( Ö.R ) -
Dün akşam neşredilen 
beyaz kitap teslihat 
programının ikmali için 
hükümetin bir buçuk 
milyar sterlin lirası sarf
etmek niyetinde oldu
ğunu göstermektedir. Bu 
programın donanmaya 
ait olan kısmı 3 zırhlı, 7 
kruvazör, 2 tayyare ge
misi, bir çok torpito ve 
tahtelbahir inpsını göz 
önilnde tutmaktadır. Bun• 
dan başka yakında yeni 
tank taburlan ihdas edi
lecek, askeri tayyarecilik 
büyük mikyasta takviye 
olunacak, yeni tayyare 
limanları ve lngiltere ile 
deniz işın memleketler· 
de 75 bava üsaU kuru
lacaktır. Bu yeni müda· 
faa tedbirlerinin saikleri 
hakkında hükümet şun· 
lan beyan etmektedir: 

p Bu tezahürattan sonra Akdenizde lngiliz • ltalyan anlaşması, bu defa Yugoslavya 
"1'i • ~ Harbiye nazırı general Akdeniz anlaşmasını tamamlı· Bulgaristan arasında da imza 

.,..._ ~ Von Blomberg eski mu· yan yeni bir anlaşma imza edilmiştir. 

kında hazırlanan bir protokol' 
imza etmişlerdir. 

Atina 17 (Yeni Aıır Dl~ 
birinden) - Türkiyenio A~ 
sefiri Ruşen Eşref, diln 1.,.. 

Balkan antantı Hariciye 11•; 
lan şerefine Türkiye sef • 
hanesinde mfikellef bir sı~ 
vermiştir. Ziyafet geç va ~ 
kadar devam etmiş ve saıP" 
hasbihaller olmuştur. 

~ haripler şerefine bir ziya· edilmesi muhtemel görülmek· Yugoslavya ve Tlirkiye na· 
Rf fet vermiştir. Delegas· tedir. sıl ki Balkan antantının diğer 

yonlar bu akşam Berlin- Atina 17 (Yeni Asır muha· üyelerine karşı b1rçok taahhüt· 
den Berchtesgadene ha· birinden) - RoytH muhabiri, lerle merbut bulunuyorlarsa 

~ reket edecekler ve orada B lk k • . t 1 ) bugün her ikisi de Bulgaris-
/ Führer Hitler tarafından a an ocseyıoın op anb a•ı 
, kabul olunacaklardır. münasebetiyle bir telgrafında tan~ karşı ayni taahhütlerin 

Berlin 17 ( ô.R ·1 - diyor ki: mes'u iyetini yüklenmiş bulu-
Franas sefiri Frant-ois - "Atinada üç günde.,beri nuyorlr ,., 
Poncet Vilhelmştraseye devam etmekte olan Türkiye, Esasen son Yugoslavya· Bul· 
giderek Hariciye nazırı Yugoslavya, Romanya ve Yu- garistan anlaşması Balkan pak-
Baroo Von Neurath'Ja nanistun konferansı, Balkanlar- tını tamamlıyan bir hidise ola-
uzun bir mülakatta bu· k k d ı d ı da sulh için çalışan değerli ra onsey e müta Aa e i · 
lunmuştur. 

Berlin 17 ( A.A ) _ başların nasıl bir anlaşma fik· miıtir." 
Harbiye nazm F 00 Blom· riyle hareket ettiklerini göster- Atina, 17 (Yeni Asır muha-
berg beynelmilel eski mesi bakımından cidden ehem- birinden) - TUrkiye, Yugos-
muharipler daimi emni· miyetlidir. Dört devletin mü- lavya ve Romanya hariciye na-
yetinio iJk azası şerefine messiJJeri, sanki aynı kabine· 11rları Elen meçhul asker Abi· 

Paris 16 (Ö.R) - "TelllP'
gaıetesi Balkan konıeyi b8' 
kında diyor ki : 

bir resmi kabul vermiş· nin dört mesul azası gibi de- desine çelenkler koymuşlardır. 

1111 tir. rin bir hassasiyet ve merbuti- Atina, 17 (Yeni As" muha-Kongrede temsil edi-
len memleketlerin Ber- yetle her mesele üzerinde te· birinden) - Balkan antantı 

- Bu konsey çok yeriJld' 
toplanmış ve Balkan Antaotr 
nın insicamını göstermiştir. ~ 
tün delegeler Yugoslavya • 8, 
garistan paktmı tasvip etoaif' 
lerdir. Belki diğer üç Balk" 
payıtahtı da Yugoslavyanıll 6t' 
neğini takip niyetindedirlel• 
Balkan devlet adamları Jogilt~ 
re ve Fransa arasındaki sıkı İf 
birliği ve bu devletlerin art" 
teslihatını memnunlukla gl_f' 
düklerini kaydetmişlerdir. 8' 
birlik ve bu kuvvet AvruP' 

Son ıeneler zarfında maki· 
oeli techiıatın miJJi mlldafaa 

lngila askeıleıi }indeki ataşe militerle· vakkuf ederek görilşmilşler ve konseyi bugUnkü toplanbsında 
ha fazla masraflara lüzum gös· riyle ordu ve partiye men· her meselede anlaşmışlardır. Y ogoslavya-Bulgaristan pakbna 
termektedir. Harp malzemesi sup bir çok şahsiyetler me· Konseyin toplantıları mllna· hiç bir itirazda bulunmamak 

t k·ı·t "li · b" k rasimde hazır bulunmuşlardır. ıebetiyle Atinada beliren kana· hususunda birle•miılerdir. T6r· eş ı a ına ı vesı ırço mem· vasıtalarının sür'atle ve daimi Y 

leketlerde mühim terakkiler Fon Blomberg söylediği nu- at şudur ki, Bulgaristan da kiye, Yunanistan ve Romanya ıulhu için teminattır ve iki b~ 
yük devletin maddi ve maaef 
kuvvetinin yerine geçecek bıf 

olarak yenilenmesi bir zaruret tukta bugu"nku" vazı"yetı' ancak B lk . ti k . h k 1 • b 1 
k d M d a an antanhna ıı ra ıçin n ümet erı, u an aşmanın, ay etmiştir. o ern harp 1 t B d · 

o muş ur. u a programın eski muhariplerin iyi bir netı- en kuvvetli adımı atm••tır. balkan paktının hem metnine, 
kuvvetlerinin müessir olması · ı d b"l ki · · M y 

masraflarmt artırmağa sebep ceye ısa e e 1 ece erın•, çun· Türkiye ile Bulgaristan arasm· hem ruhuna uygun olduğu bak· ka hiç bir şey düşünülemez; ••• 
için müdafaa vasıtalarının ev

velki nesle nisbetle çok daha 
olmaktadır. kü hiçbir kimsenin umumi har· ..... ,,,,,, .. ,, ..................................................................... ••••••••••••••••••••••• ................... . 

Berlin17(Ô.R)-Berlinde top· t:rf:~~:~a~:riı :!~~.~~~i b~~: Fransız hududu kapatılıyot geniş mikyasta muhafazası la- lanan eski muharipler teşkilatı- şm muhafazası için çahşamı-
2ımgelmekte ve bu da çok da• nın delegeleri huzurunda meçhul yacaklarmı bildirmiştir. 

mallar nasıl girecek? fet verildi 
Paris, 17 ( Ö.R ) - Delbos 

hariciye nezaretinde Suriye 
başvekili ve dahiliye nazırı şe-

Ankara, 17 (A.A) - Gilm· 
rüklerimize gelen bazı malla
nn ithali hakkında lktıut ve
kiletince verilen prensip kara· 
nna dair dOnkfl bDltenimiıde 
neşredilen haberin bazı gaze· 
telerde yanlıı izah edildiği gö· 
rliJmüıtür. Ehemmiyeti haıe· 
biyle keyfiyet tavzih olunur. 

Gümrllklerimize 1 Şubat 937 
tarihinden &nce gelmit bazı 
mallar Yardır. Bir kııım tOccar 
bunları ya bundan evvelki 
kontenjan kararnamesi zama
nında sipariı ettiğinden veya 
yanlıthkla getirdiğinden ve bu 
yOzden zarara girmekte oldu· 
ğundan veya mUmasil ıebep-
lerden bahıederek veklJete 
mllracaat etmektedirler. 

VekiJetin iıe bu kabil idha· 
lit taleplerini umumi prensibe 
bağlıyuak hal ve her kes için 
kabili istifade olmak &zere 

Anadolu ajansı ile ilin et;;: 
den tatbik etmemekte olduğu 
malümdur. Bu mülahaza ile 
hareket eden vekilet bu sefer 
de vaziyeti tetkik etmiş ve 
dtınkO servisimizde bildirilen 
prensip karanna varmışdı. 

1 - Bu mallardan gir ka
rarına bağlı A ve M listelerine 

giren malların idbaline müsa· 
ade edilmiyor. 

2 - V. liıtelerine giren mal
ların ithaline aşağıdaki iki 
kayt haricinde mtiıaade edilir: 

A - V listesine dahil olup 
makine ve sanayi tesisatına 

taalJük eden maddeler bundan 
evvel vekiletçe tespit edilmiı 
olan prenıiplere bağlıdır. 

B - Bu prensipleri alaka
darlar sanayi umum müdOrlO
ğünden öğrenebilirler. Bu kabil 
maddeler ancak bu pren•ipler 

'\"~N:ADNAN aİLGET 
Hl881, ASK 

ROMANr 

-ıa-

lıeri bir arkadaşlık ... Arkadaı· 1 yordu.. Ba vakit nereye gide· 
lığı fiziyolojik ibtiyaçlar•n tat· cekti. Doğru evine gitmek ve 
mininde telikki edenler başı· kitap okumak istiyordu. Tam 
mı ağr•byor. Ben ıeni, yalnız bu dOtünceye kafa11nda yer 
tğlenirken zevkime ve neş'eme verdiği ıırada Barnava otobli· 
utak olduğun için ıeverim Ab- sünd~ Necmiye rastladı. Bir 
bers ... Fakat ileriıi için değil.. aydanberi hiç buluşmamıı-

Miss Abbera kahkahalarla lardı. iki arkadaş ıanprak 
gülüyordu: öpüttiiler. Necmi sitemli ıitem-

- Belli olmaz Ümit bey. • • li yüzüne bakıyordu : 
Belki de ben daha ileriıi için - Maşallah beyefendi •• Seni 
dütünüyorum. görebilmek için insanın epeyce 

- Bu cümlenizi, apaçık bir fedakarlık yapması, yahutta 
alay ediliş kabul ederim. böyle bir tesadüf için bet va-

GülüştUler. Ve aynldılar. . • kıt namazını kıJmau limn •• 
Y akmda görüımet emennisile... Neredeıin ayol.. Seniha ile 

.•. kavıa etmiş, mOnakaıa etmiı 
Ümit Burnavadan ayrıldığı buluna bilirsiniz. Kırk yıllık ar-

zaman vakit aksama yaklaşı· kada11nı Senibanın bir cilmleai 

refine bir ziyafet vermiştir. 
Başvekil Blum ve hariciye müs· 

teşarı Vienot ta hazır bulun .. 
muılardır. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
eıaslan dahilinde idhale devam 
edilebilecektir. 

B - V listesine dahil mal
lardan hemen hemen tamamı 

mensucattan ibaret bir kısım 
pozisyonlar iıe milli ıanayii ya• 

kından alakadar eden madde· 
lerdir. Bu maddeler:n listesi ve 
her birinden ne kadar miktar 
ve ne şeraitte ithali kabil ola
cağı da 7 prensip karariyle 
birlikte tasvip edilmiş bulun· 
maktadır. Alikadarlar bunla• 
rı da sanayi umum mOdOrlilğü· 
ne ve Türkofislere müracaatle 
öğrenebilirler. 

için arayıp aormamak ayıp .•• 
Ümit: 
- Vallahi değil; diyordu, 

Baglnlerde epeyce işim vardı. 
Bir alay meıguliyet •• Hangiıini 
daha evvel ele alacağımı bilmi· 
yorum. 

- lıte buna gelemem. San· 
ki heyefendinin aekiz nufaalu 
ailesini geçindirmesi lizımmıt 
gibi konufayor. Ne oldun aen 
ayol.. Haydi bize gidelim. Bi
zim moruğu da taltif etmiı 
olunun. 

- O da kim oluyor? 
- Kim olacak, peder. Bu 

akpm ille de içelim diye 
tutturmuı ••• Seniha telefonda 
tirketten beni aradı. Pederin 
arzusunu bildirdi. Arbk ih· 
tiyarladı zavallı.. Kırmıya gel· 
mez ki.. Halbuki ben, bu gece 
bara gidecektim. 

- Bara mı.. Sen öyle yer
lere gidiyor musun? 

- insanlar çabuk değitirler 
Ümit. Bizim bir arkadaş Yar. 
Ona ıöz vermiıtim. V ermiıtim 

Dey]i Ekspres hin Fransız gönüllüsünün hareketini bildiriyor 
Londra, 17 (A.A) - Daili nnın ltalya ıayeıinde akim blitlin yolları tarassut etmekte" 

Ekspres'in bildirdiği!le göre kaldığını ve anlaşma şerefinin dirler. Bntnn limanlarda ve bt' 
bin kadar Fransız gönüllüsü Roma ve Berline ait olduğunu tün tayyare meydanlarında bO"' 
Cumartesiden evvel ispanya· yazıyor. Almanya ve ltalya na mümasil tedbirler alınacak" 
ya hareket edecektir. g6nüllü meselesini ortaya koy· tır • 

Paris 17 (Ô.R) - "lotransi- mak için herıeyi yapmıılardır. ispanya için g6nftlll1 kaydet· 
geant" yazıyor: Ademi mllda- Franıa i_a~ bunu neticelendir- meyi teşci eden blitOn teıkillt' 
bale meseleıinde veriJen karar· memek ıçın nfifuzunu kullan· lara ve bOtOn vatandaılar~ 
lar Porteki:ıin vaziyetiyle mu- ~ı~ ye ademi .~ndahale P!e~- karıı hususi tenkil tedbirleri 
kayyettir. Eğer Portekiz kara sıbını bozmak ıçın bundan ısü• ittihaz edilecektir. 
hududunda kontrolü kabul et- fade etmiıtir. Londra, 17 (Ô.R) _ Cumıt' 
meue kontrol tesirsiz kalır. Pariı, 17 (A.A) - Hariciye d . "b 11 tesi gece yarısın an ıti are • 
Portekizin böyle bir mesuliyeti ye Dahiliye nezaretleri mllta· ispanyaya ganOUü g6nderilınetl 
yliklenmekteo 1akınacağı ve ha11ıslan ispanyaya gitmek d 

Yasag· ının bütOn memleketler ' Jtalya ile Almanyanın, ancak &zere g&nnlln kayt ye ıevke· 
Portekizin muhalefetiyle itin dilmeıini meneden talimatı ka- birden tatbike ~esi için bef 
suya düıeceğine emin ~lduk- leme almıtlardır. Bu talimat biri tarafından tedbirler abll" 
ları için Londra kararlan- bugiln veya yano nazırlar mec• maktadır. Fransız blikiimeti 0 

na görünllşte iştirak ettil..leri lisi tarafından tasvip edilecek· vakite kadar parlamento tarı-
fikrinin uyandırılmıyacağı ümit tir. fından ittifakla verilmit olaJI 
edilir. Şimdilik nikbinlik göı· Öğrenildiğine göre, Franıız ruhsata dayanarak Jizım gelelt 
terilm~ktedir. lspanyol hududu ameli olarak tedbirleri almıt bulunacaktıt• 

Roma, 17 (Ô.R) - "Tribu- kapatılacaktır. Böylece ispanya için Fransadl 
na,, gazetesi Londra komite- Polis ve jandarma efradından gönüllü kaydı ve bunların bı-
sinde obstroksiyon manevrala- milrekke husuıi müfrezeler reketi kat'i olarak menedi · 

ama, "Father" in emrini bilmi
yordum. Tabii ubm onu •• 

- Hepsi iyi glizel.. Fakat 
bu gece beni mazur gör. Ka
fam bomboı.. içecek halde de
ğilim. 

- lmkln yok, bırakmam •• 
- Senin anbyacaj'ıa, ben 

dOn aktamdaıı beri Burnavada 
idim. Akpm epiyce içtim, m• 
m11ım. Öğleyin uyandım. Şim· 
diye kadar da Miu Abbers'le 
konuıtuk durduk. 

- Desene itin içinde it vu. 
Mi11 Abbers'le nuılsın baka
bın. işler yolunda mı? 

Ümit, arkadaıım kırmaktan 
çekinerek ıustu. Y ollannı de
ğiıtirerek beraberce ylirlimiye 
baıladılar. Karantinadaki evle
rine gidiyorlardı. Yolda bir çi· 
çekçi dükkinma uğradılar. 
Necmi kendisi içia çiçek ayı· 
nrken, Ümit te kompilman ol· 
ıun diye çiçekçiye bazı sipa-
riılerde bulundu. Oradan bir 
makineye athyarak doğru Ka- ı 
rantinadaki evlerine 2ittiler. 

Kapıyı açan Senihaydı. Nec
miyi bekliyordu. Yanında Ümidi 
g6rllnce uraılır gibi olmuftu. 
Bununla beraber renk vermek 

istemedi. Belirli bir umimi· 
yelle yer g6ıterdi. Bir nokta 

g6zlerini çelmişti. Ümidin elin
de bir nergiı bnketi duruyor• 

du. Buna kime, niçin getir
mifti. Eğer kencliaine iae ne
den venııaiyordu. Genç adam 
bliketi mal&DID herine buaka-

rak Senilumın habnm aorda. 
Sonra, Nedim dayının otur· 
makta olduğu taraıa doğru 
yllrOdO. 

Taraıta epiy kalabalık vardı. 

Yine tanımadığı çehrelere rast
geliyordu. Hayatında yeni çeh-

relerden o kadar bıkmıştı ki, 
hiç kimseyle tanışmak iıtemi· 

yordu. Yeni tanışmalar, ken• 
disi için yorgunluktu. Her ta· 
nııhğın yüzlerine karşı ayrt ayrı 
gülmesi, bir şeyler söylemesi 
icap ediyor diye .. 

Demir bey le Gaıpoyçe S•" 
D.İfkaya raatlamaaa, ı&nllble bit 
az ferahhk veriyordu. Onlarlt 
ııkı uluya bir mevzua aanı.• 
rak konuımıya dalmııb. Nedilll 
dayıDID bizzat ıerviı yaptığı ,. .. 
kıyı almamazlık edemezdi. lb* 
tiyar adam: 

- Eğer reddedersen billahi 
glcenirim. Ben zaten yaka11ol 
hayattan ııyırmıı bir adamılll• 

yarın abnr glln .Silip gitaıe1' 
mümkiln •• Neden ıu adamın al" 

zuıunu k1rmııtım, diye ölümliOt" 
den sonra üzülür durursun· 

Öyle tesirli konuşuyordu kİ 
Ümit, ihtiyarı haricinde bir b•* 

reketle eline geçirdiği rakl 
kadehini yuvarladı. Bunu, ta .. 
rasada toplananların ıürekli al• 
kışları takip ediyordu. Alkıf 
toplamak ve muhitin üstüad.0 

görünmek, kendisini tiksin~~: 
ren şeylerdendi. Bunun verdıjl 
teessürle ikinci, üçüncli kadeb" 
leri de yuvarladı. 
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1 
lo~dra, 17 (Ô.R) - lngil· koymak ister. lngilterenin müdafaası için lüzumlu gördü-

~~enın bütün dikkati kendi nüfuzu kuvvetine göre deği· ğü şekilde silahlanmak hakkını 
~l~d~f~ası meselesi üzerine di· şır. Şimdi günden güne reddetmez. Fakat kendisi için 
d ~ıştır. Silahlanma hakkın· f < de ayni hakkı ister. Diğer ta· 

' 1 beyaz kitap dün akşam f~ raftan lngilterenin hu derece 
~ebuslara dağıtıldıktan sonra 1 geniş mikyasta silahlanıı: -lı 
b \akşam avam kamaraııında [ •· -,, Berlinde hayret uyandırmaktan 
be lenen mühim müzakere geri kalmamıştır. Zira lngilte· 
a~lamıştır. k t k d M '<! , re diğer memle et er a ar 

b aliye nazırı Neville Cham· ~ tehdide maruz değildir. Siyasi 

1.erlain hükümetin 400 milyon mahafilde ltalya, Fransa, Rus-
ktalık İstikraz projesini verir· ya ve diğer milletlerin Ingilte-
'tı hunun mazide misli olını-

yd~n bir teşebbüs olduğunu tas· reyi ne noktaya kadar takip 
ılc edecekleri soruşturu !maktadır. 

etmiş ve demiştirki : 
. - Mazide de milli müdafaa Londra, 17 (Ö.R) - Milli 
ıçiıı mühim milli fedakarlıklar müdafaa hakkında neşredilen 
!'Pılmıştır. Bunu şimdiki pro· beyaz kitap harp halinde 
Jeyi müdafaa için söylemiyorum harp sanayiinin ilk madde fı k-
~vvelce misli görülmemiş olan 

1 

, danı yüzünden felce uğramı>-
u usulü müdafaa eden şimdi ması için bu endüstri için lü-

llıtvcut olan şartlardır. Milli zumlu olan esaslı maddelerin 
ııındafaa için buna mecburduk. Malil'e 11azı11 Çcm/Jeılavcn ve bu arada mahrukatın ihti-
~· Milli müdafaa meselesini ta• bu kuvveti arttıracağız. Böylece yaca yetecek derecede stok 
ıa'P edenler silahlanma masraf- İngilterenin beynelmilel nüfuzu edileceğini tasrih etmektedir. 
tının harpten evveline nisbet· artacak ve lngiliz kuvveti sol· Harpte kullanılacak balonlar 

le •i-d' k f la oldugu· nu hun en kuvvetlı" kalesi olacak· b' ,Y ~ 1 ço az ve balon malzemesi imal edil-
i •lırler. Her memlekette alim· tır. Bu yolda ileri gitmeğe mektedir. Deniz aşırı logi!iz 
t~ harp kuvvetini arttıran va- mecburuz. Fakat hiç kimse, 
s t memleketlerini hava hücumla-
1 alar icad etmektedirler. hele maliye nazırı bu silah 
P b k h rından korumak için IAzımge-

b
. rogramımızın tat i i için yığınlarını icapsız ve ikrahsız 
1 ~ buçuk milyar lira masraf tah- göremez. Çünkü ihtilafları her len tedbirler diişünülmiiştür. 
~ın ediyoruz. Belki bazı masraf· kesin elbirliğile hallederek kay· Hava bataryeleri ve projektör-
ar Yapılabilir. Belki de yeni lü" naklarını ve gayretlerini umu· !erin yapılmasına ehemmiyet 
t1urıı karşısında hirbuçuk milyar mun refah ve saadetine hasre· verilmektediôr. 
Dgiliz lirası yetmiyecektir. decek yerde kendi bel'ni kır· Roma 17 ( .R)- ltalyan ma-
8 A d hafili üzerinde lngilterenin milli · rthur Henderson sor• mağı tercih e en bir medeniyet 

~uştur: lngilterenin yalnız bu görüyoruz. Şimdilik ancak bu müdafaasındaki noksanları dol-
81~ahlanma gayretile iktifa et- gayrette devam kararını vere· durmak hususundaki eğilmez 
~1Yerek kollektif emniyete ça· biliriz. Sulh, sükunet, silıihsız· azim ve kararı derin bir tesir 
ışacağı temin edilebilir mi? )anma bir devletin karariyle yapmıştır. Bilhassa kabul edi-

Maliye nazırı demiştir ki: Is- olmaz. Bütün devletlerin işti· len masrafların büyüklüğü hay· 
\ikbalde düşmanımızın kim ve rakiyle mümkündür. Diğerleri retler uyandırmaktadır. Umuınt 
ltıüttefikimizin kim olacağını bu görüşlere iştirak ederlerse intiba şudur: lngiltere ve Fran· 
;İlmek şüphesiz: faydalıdır. onlarla daha semereli ve daha sa bir silahlanma yarışı yoluna 

akat bizim müdafaa planı- sıhhatli bir tesviye çaresi araş· girmektedirler. Fakat bu dev· 
~ıı: hiçbir devlete ve hiçbir tırmakla kendimizi bahtiyar !etlerin mali kudreti bu işi 
evlet grubuna karşı yapıl· sayacağız. vatandaşların omuzuna taham· 

~a~ıştır. Hükümet memle· Berlin 17 ( Ô.R) - lngiliz mül edilemiyecek bir yük yük· 
i ~tın emniyetini korumak silahlanma programını tefsir lemeden başarmağa müsaittir. 
~ın hu planı yapmak va- eden Vılhelmstrasse salahiyet· Endişe ile sorulan nokta şudur: 
~ıfesiyle mükellefti. İngiltere tar amirlerinden biri demiştir Bu silah yarışı ne noktaya ka· 
.,,u kuvveti sulhun hizmetine ki : Almanya lngilterenin milli dar ile~liyecektir. 

••••• ol •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
t'bcaktır. Almanya da ayni ta- 1 lir, ne de Portekiz limanlarının G •• • 
k~ e kadar lspan~ara gön~l}ü n.e~aret altına alınması pren· o rıng 
(' Yt ve hareketını men ıçın sıbı vazolunursa Fransa şim· 
o~!~nı _gelen. ~a1!u1!u çıkarmış diye k~dar takındığı vaziyeti Reisicumhurun 
b ,:ıgmı bıldırmıştır. ltalyadan neticesı ne olursa olsun terke 
d enuz bir haber gelmemiş ise mecbur kalacaktır. Zira Fransa 

0 
e Cumartesi gecesinden önce Portekizin istisna edilmiş ola· 

a~uıı da lazımgelen tedbirleri cağı bir rejimi kendisi için 
b (•ş olacağı muhakkaktır. Şu kabul edemt-z. 
ya de üç güne kadar ispanya· Fransız hükümelinin vaziyeti 
'ltıa yabancı muhariplerin gir- sarihtir. Eğer Pazartesi günü 
esı işi nihayet bulacaktır. hasıl olan anlaşmamn boş kalmsı 

ı, Fakat 6 Martta tatbik edi- devletlerce istenilmezse onlu ya 

b.Cek olan konrol meselesinde Portekizi vaziyetini değiştir· 
al· J dı a bazı noktalar muallakta- meye razı etme i, yahut Porte-

ta r. Kontrolün muhtelit bir filo kizi de kontrol hududu içine 
r rafından yapılması hakkında aluıağa katlanmaluhrlar. 
'ltır:ıı.~~nın teklifi kabul edil· " Petit Journal " Portekiz 
be dıgınden her devlet kendi· tarafından ileri sürülen muha-
tak tahsis edilen ayrı bir mın· lefetin kontrolün tatbik ve 
ı;-11 k"da kontrolü ifa edecektir. muvaffalnyetine karşı geçilmez 
ıliQ- at Rusyanın bu kontrola bir engel olamıyacağı fikrinde-
i~ti e.rkdevletlerle ayni mikyasta dir. Şüphesiz ispanyanın kara 
lif 't' etmek istemesi muhte· hudutlarında kontrol meselesi 
~ol ııraflardan bazı itirazlara olduğu gibi duruyor. Halbuki 
IQkı açtığından bir takım güç· kontrolün doğru ve müessir 

[)~~e sebep olmuştur. olması için umumi ve külli ol· 
tıbı ll'ker taraftan kara lıudutla- uıası lazımdır. Resmi mahfeller 
biırı 11 ontrolü meselesi en mü· Portekizin bu muhalefetinin 
ı;-ra engeli teşkil etmektedir. önüne geçilebileceğini ummak-
h ıısa kendisini ispanyadan tadırlar. Büyük devletler ara-
•ltan p· h d d d d h" 1 1 1 k ııe~11ı·ı ırene u u un a bey· sın a ası o an an aşma ar· 

biçb·' el bir kontrol tesisini şısında Portekiz itirazlarında 
ıtıı.hır suretle milli vekarına hiç şüphesiz ısrar etmeyecek· 
ltıişr' if saymıyarak kabul et- tir. Fakat böyle olmasa 
kara'h Fak at ispanyanın diğer bile nıhayet Portekiz hariç 
blld d udutlarınr· yani Portekiz ka'mak surdiyle kontrol 
latb~k'U o da da ayni kontrolün tahakkuk edebilir. Şu takC:irde 
fı0tte~~· istemektedir. Eğer ispanya il~ ayni jeografik bir· 
llıulı 1 

12 bu kontro!e karşı lig" e dahil olan Portekiz kon· ,., a e' t' d 
~•aıı •e ın e ısrar ederse trol mıntakası içine katılacaktır. 
karş sa lspanyol sahillerine Fransa Londrada kabul edilen 
t~oJ ~ekar.ar ~lt~na alınan kon- kararların tatbiki sayesindb 
~•ile . dbırlerının Portekiz sa- yalnız beynelmilel münasebet-
Çare''11,C de teşmilini son bir !erde ihtilaf tehlükesinin zail 

A 0 arak kabul edecektir. olmıyacağını, ayni zamanda 
'<an ncalc bu asgari bir haddir. lspanvadaki ihtılafın da daha 
d1ııı~,~~ Portekizin kara hu- kısa bir müddet zarfında ne-

11 a kontrol kabul edi- ticeleneceii'ini ümit etmektedir. 

avJna gitti 
Varşova, 17 (Ô.R) - Dün 

sabahı Varşovada geçiren 
general Göring bu sabah cum
hur reisi Mozicki'nin davet
lisi olarak devlet ormanlarında 
avlanmak üzere Pelavisteye 
hareket etmiştir. 

Varşova 17 ( A.A) - Ge· 
neral Göring dün üç çeyrek 
saat kadar Skaldkovski ile gö
rüşmiiştür. Almanya sefiri 'ge· 
neralın şerefine hir akşam ye
meği vermiştir. 

Göring saat 23 te Bialeviza
ya hareket etmiştir. Burada 
reisicumhur tarafından tertip 
edilen bir av partisine iştirak 
edecektir. 

Sırt hamallığı 
lstanbul 17 (Hususi) - Da

hiliye vekili ve parti genel sek
reteri parti ilyön kurulu baş
kanlıklarına ve genel müfettiş· 
liklere bir tamim göndererak 
sırt hamallığının her tarafta 
kaldırılmasına itina edilmesini 
istemiştir. 

Barton 
Kontrol teşkllaltnın 
başına geçecek 

Londra, 17 (A.A) - lngil· 
terenin Habeşistandaki eski 
elçisi Sir Barton'un lspanyol 
hudutlarını kontrol edecek 
olan teşkilatın başına getirile
ceği söylenmektedir. 

• 
YENi ASIR 

daha kuvvetli zırhları vardır. 
Bu ilç gemi, son yıllarda 

daha ziyade ehemmiyet kes
betmiş olan Okyanos filosunun 
özünü teşkil etmektedir. Eski
den Fransız donanmasının sik
let merkezi Akdenizde idi. 
Geriye ka lan 6 tane eski dret
not, esas it ibarile mektep ge
misi olarak kullanılacaklardır. 

DÜNKERK VE STRAZBURG 

Fransanın, aynı zamanda bü
tün dünyanın en yeni dret

notu olan " Dünkerk " sekiz 
tane 33 santimetreli!c topu ve 
28 tane tayyare topuyle teçhiz 
edilmiştir. 

Sahlle 7 

FRANSANIN 
DESTROYERLERi 

F· ransa, .. süper destroyer " 
ler saB.asında son yıllarda 

en başta bu!unmaktadır. Fran· 

sızların büyüklükleri 2400 
ile 3100 ton arasında ve "kontr· 

torpi yör" adını verdikleri fev
ka!ade sür'atli gemileri vardır; 
hakikatte ise bunlar, herhangi 
bir denizci devletin süper des· 
troyerlerıne üstün hafif kruva

zörlerdir. Yukarda da kayde
dildiği gibi lngiltere, Amerika 

ve Japonya 1850 tondan daha 

büyük destroyer inşa edemez
lerdi. Bu zırhlı, 30 deniz mili sür'a· 

tinde ( saatte 56 kilometre ) 
Fransa, bu tahdide bağlan

olacak ve güvertesinde dört 
tayyare taşıyacaktır. Dünkerkin mamış ve hiçbir donanmanın 
eşi olan Strasburgun 1938 baş· karşılarına, ayni kudrette bir 
langıcında bitmesi ihtimali var- zırhlı çıkaramıyacağı 32 tane 
dır. Bundan başka, Fransızlar, küçük kruvazör yapmıştır. 
iki tane 35,COO tonluk zırhlıyı Fransız donanmasının 900 
tezgaha k<>ymuşlardır; bunların ila 1800 tonluk 45 tane mo· 
birinin adı " Rişliö ,. diğerinin 

dern destroyeri vardır. 
de " J an Bari ,. dır. Bunları 
beşinci bir zırhlının takip et- DENIZAL Ti GEMiLERi 
mesi ihtimali çok kuvvetlidir. cihan harhından sonra en 

Böylelikle FransLz donanması, büyük hamleyi Fransızla-
roevcut dretnotları bakımından rın denizaltı donanması yap-
da Vaşington antlaşmasında mıştır. Son günlere kadar, bu 
derpiş olunandan da fazla bir donanma en başta yürüyordu. 
kuvvete varmış olacaktır. Şimdi 140 tane denizaltı ge-

YENI KRUVAZÖRLER misi olan Sovyet donanması 
Son on yıl içinde tezgılhtAn onu kat kat geçmiş bulunuyor. 

indirilmiş ve her birinin 23,3 Eskileri ve inşaat tarzlarında 
santimetrelik sekiz tane ağır Fransızların bir çoiı: şeyler öi-
topu olan yedi tane 10,000 
tonluk ağır kruvazör, bu sınıf renmiş oldukları 11 tane eski 
harp kruvazörlerinin bulunduk- Alman denizaltı gemisi ile 
lan Akdenizdedirler. birlikte "Sur\. uf" kruvazörleri 

Fransanın 5900 ila 7600 ton de dahil olduğu halde 111 
arasında 11 tane hafıf kruva· tane denizaltı gemileri vardır. 

·····K~'Jü·~ı~········ .......... ··ş·i~~~·ı····· .. ··· 
Vaziyet hala Devletleri müzake-

düzelmedi relerine devam 
Kudüs, 17 (A.A) - Haydut· 

lar iki yahudi kolonisine taar• 
rur. etmişlerdir. Silahlı polisler 

Kudilsü, Yafa ve Hayfaya 
rapteden yol üzerinde gece 

gündüz karakol beklemekte
dirler. 

Lindberg. Bağdatta 
Kahire, 17 (Ô.R)-Tayyareci 

Lindberg ve karısı bu sabah 

Bağdada hareket etmişlerdir. 

Kabileler 
arasında 
Arbedeler oldu 
Peşaver 17 ( Ö.R) - Hu

dudun şimali şarkisinde kabi
leler arasında çıkan bir arbe
dede üç kişi ölmüş, yirmi beş 
kişi yaralanmıştır. 

Maden infilakı 
Üç ceset çıkanldt 

Londra, 17 (Ö.R) - Maden 
infilakı çok feci olmuştur. 
On üç amele topraklar al· 
tında kalmıştır. Şimdiye kadar 
üç ceset çıkarılmıştır. 

ltalyan alimi 
Bir alet keşfetti 

Londra, 17 (Ö.R)- Romadan 
Royter ajansına bildirildiğine 
göre bir ltalyan alimi bulutlu 
havada bu:utların öte tarafını 
görmek imkiinını veren bir alet 
keşfetmiştir. Bu alet çok mü· 
him sayılmaktadır. Zıra tayya
relerden yapı!an atışları veya 
tayyarelere karşı bataryaların 
ateşini bulutlu havalar· 
da da idare etmek imkanını 
verecektir. 

ediyor 
Stokbolm, 17 (A.A) - Harp 

zuhuru halinde mütekabil iktı-

sadi yardım meselesini görüş
mek üzere toplanmış olan dört 

Şimal devleti konferansı hubu-
bat, yağlar ve madenler mü
badelesi imkanlarını tetkika 
başlamıştır. 

Fransız başvekili 
MUhlm beyanatta 

bulunacak 
Paris, 17 (Ö.R) - Başvekil 

Blum, mali vaziyet ve kabine
de tebeddülat işleri etrafında 
yakında mühim beyanatta bu
lunacaktır. 
~1111111:.cz:;ı::<!Z:)!i!!z;ı:T.~ '.,{/, 
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Halk işleri 
Yıllardan beri kabramanlaı a 

elektrik cereyanı verilmesi için 
emek verdik,iş ve gücümüzü bı
rakarak uğraştık.Resmi makam
ları rahatsız ettik. Neşriyat yap· 
tık, en nihayet birşey yapama
dık. Şirketin gösterdiği şart
lara uyduk, dediklerini yaptık 
ve istedikleri teminatı 29 ik i•. ci 
kanun 937 tarihinde verdik. 
Hala hat çekılmedi. Sebeb'ni 
bilmiyoruz. Şirkefn sa!ahiyd· 
tar erkanına soruyoruz; plan ar 
belediyede tasdik edilecek di
yorlar. Bunun tasdıki 15 20 
gün uzar mı dersiniz? Zannet-
miyoruz. 

Lütfen mahallemizin elektr k 
işleri ne oluyor ?Gazetenizle l>:r 
kerre sormanızı rica ederiz. 

Bakkaloğlu 



Sahlto a ,.ENi ASIR 
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Kamutayda bir celse: E 

i Teşkilatı Esasiye 
. . .. . 

: Kanunu hakkındaki müzakere 

l.~.~-~-~~-~~-~~-~-~ .... ~.~~:~ .... ~.~.!~~.~.:~~~~~.: .... 
Şükrü Kayanın izahatı 
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Teşkilatı esasiye kanununun 
bazı maddelerinin tadili hak
kında Kamutayda cereyan eden 
müzakereler çok dikkate şa
yandır. Müzakere zabıtlarını 

cyncn ve harfiyen neşrediyoruz: 
IN'IKAD 

3 
5-2-1937: Cumn 
Açılma saati 

15 
BAŞKAN-Abdülhalik Renda 
KATiPLER - Naşit Uluğ 

(Kütahya) Ali Zırh (Rize) 
S - Malatya mebusu ismet 

lnönü ve 153 arkadaşmın, Teş
kilatı Esasiye Kanununun 2, 44, 
47. 48, 49, 50, 61, 74 ve 75 inci 
maddelerinin değiştirilmesine 

dair kanun teldifi ve Teşkilata 
Esasiye Encümeni mazbatası 
(21-44) 
BAŞKAN - Encümen maz

Latasında mtistaceliyet kararı 

i. tiyor. Evvela onu reyi alinize 
nrzediyorum. Kanunun müsta
celiyetle, encümenin teklifi veç
lıile müzakeresini kabul buyu
ranlar •• Kabul buyurmayanlar .• 
Kanunun müstaceliyetle müza
keresi kabul buyurulmuşlur. 

Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalaa var mı? 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
(Muğla) - Saym arkadaşlar; 
başta Cumhuriyet Halk parti· 
sinin umumi Reis vekili ismet 
loönü olduğu halde Partinin 
meb'uslarından 153 arkadaşın 
imzası ile hazırlanan teşkilatı 
esasiye kanunu tadiUeri huzu-
runuza sunulmuş bulunuyor.Bu 
tadilleri icabeden zaruretleri 
huzurunuzda arzetmeyi büyük 
şeflerim bana vazife olarak 
verdiler. Bu ödevimi yapmak 
için müsaadenizi rica edeceğim. 
Cumhuriyet Halk Partisinin 
prensipleri, programında vazih 
bir surette tesbit edilmiş-
tir . Bu. cihanca malum-
dur. Tatbikatı için de bu
günkü Türklere ve Türki
yeye bakmak kafidir. icra fa
aliyetinin ateşleri arasında ha
yatın ve siyasi hayatın seri 
geçen sellerinin cereyanlara 
arasında belki hakikat objek
tif olarak görünmiyebilir. Fakat 
önümüzde şaşmaz ve yanılmaz 
acı da olsa, tatlı da olsa her
kese ve herzaman hakikat söy
llyen bir tarih vardır. Onun 
mütalaa, müşahede ve muka
yesesinde herkes serbesttir. 
Biz, tarihi önümüze bimehaba 
açabilir ve fbakabiliriz. Zaten 
inııanlık tarihi Türklerle başla
tn•ştır. Türk olmasaydı bel
li tarih oltn3Zdı ve muhak· 
kak ki medeniyet de başla
mazdı. (Bravo sesleri, alkış'ar) 

losanhk tarihinin başlangı· 
cından son günlere kadar beşe
riyetio fatiliyet dalgalan arasın
da bu kadar derin ve geniş 

'.ı•mlelerle nıiiessir olan Türk
«cı ıon asırlarda ve son de
-drlardc büyük tehlikeler ge
prdi. Türkler coğrafyadan kal-
rılınak ve istikbal tarihinden 

.dlinmek istendi. 
Sız. taıibe kaza ve kaderin 

t.tr neticesi na:c.arilc Lakroadı-
mu ;:ilıi, tarihin Löyle kaza 

. • k.aderınden ve z;ıruri akı
b.,ıluiuJ ... n gden hükGmlerine 
de bil) ••n ei;meriı b:!miycn 
bir milletiz. ( 3ravo sesleri, al
\o~· cı r) Bıtİın kanaatimizce her 
millet kt' ndi t.ırilıini kendi ya
par. O fena neticeler, o mille
tin kusurunun eseri ve ameli
nin cezuıdır. Eğer bugün iyi 
neticeler görfJyorsak onu bu 
milletin yaptığı ve Lasardığı 
iyi i~lcre vermek zaruri olur. 

T aribin neticesinin zaruri ve 
mulcadder olmadığı yine bir 
Türk tarafından, Türklerin elile 
ve Türklerin kanile ispat edil
miştir. Tarihin seyrini değiş
tirdik. Ve Türke atfedilen 
menhus tali bir defa daha ye
nildi. (Alkış1ar) 

Atatürk; bu millette mevcut 
olan bütün yükı:ıek seciyeleri 
ve alicenap hasletleri nefsinde 
toplıyarak milletin azmi irade
sini birleştirdi ve kendi azmi 
iradesine katarak Türk mille
tini mahvolmaktan kurtardı. 

Şimdiye kadar Türk tarihi 
ispat eder ki Türkler için esir 
olmak, mahvolmak demektir. 
Atatürk; Türk istiklalini 1rnr
tarmakla beşerivete de mede
niyete de büyük hizmet etti. 

Tarih Atatürkt~n bahseder
öen, Atatürkün yüksek vasıfla
rından bahsederken hiç şüphe 
etmemeli ki en büyük vasfını 
beşeriyete yaptığı bu hizmette 
görecektir. Türksüz bir tarih ne 
kadar muzlim olurdu. Hele Türk
süz kalacak beşeriyet ne kadar 
sefil ve süfli bir manzara irae 
eder, hepiniz tahmin ve tahayyül 
edebilirsiniz. Türkün olmadığı 
b:r tarih karanlık ve kaotik oll1r. 
ZatPn Türk akıbetine bu kasdı 
yapanlar kendilerinin yaptığı 
fena niyetin, kötü kasdin cezasını 
az bir zamanda gördüler. 
Türk kendi tarihini ve taliini 
kendi yaptığı vakit ve kendi ya
parken hiçbir kimsenin, hiçbir 
tarafın ne tesirine kapıldı ve 
ne de yardımım gördü. Ne bul-
du ise kendinde buldu ve ken· 
di eJiJe yaptJ. Ve yaptığı şey, 
tarihten aldığı müspet, muar 
yen tecrübelerden edindiği ka
naatler üzerine müessestir. 
Maddi vesaiti kendi idrakine 
istinat ettirtti ve bu sayede 
istiklalini kurtardı. Atatiirk 
Türk istiklalini kurtardıktan 
sonra Türk bir daha böyle ba· 
direlere, tehlikelere dönmiye
cek bir devlet sistemi kurdu. 
Bu devlet sisteminde tatbik 
edilecek olao prensipleri vazıh, 
açık ve müspet olarak prog-
ram halinde tesbit etti. Bu 
programı ve bunun tatbikini 
kendi kurduğu Cumhuriyet 
Halk Partisi eline ve mcs'u
Jiyetine verdi. Cumhuriyet 
Halk Partisinin prensipleri ev
velemirde modern bir devlet 
kurmaktır. Türkün tarihine. se
ciyesine, alicenaplığına ve gu
ruru millisine muvafık olarak 
lıir de,•ld yaratmaktır. Bu dev
letin vasıflarını ararken hepsini 
ayrı, ayrı tarihten alınmış, ha
kikatten almoıış, icraattan alın· 
mış prensiplerle ayrı, ayn va
sıflarını tayin etti. Bunların ba-
şında devletçilik gelir. Türk 
milleti deyJetçidir. Asırların 
gösterdiği, tarihin seyri ispat 
etmiştir ki modern tekniğin ve 
ekonominin. maliyenin teknik 
ve müsbet icap:Srına, günde
lik hayatlarını ferdi olarak 
ve cemiyet halinde uydur
mıyanlar daima geri kalma-
ğa m:ıhkumdurhır. İlerilememek 
gerilemek; gerilemek, ezilmek 
demektir. Hayat mübarezesin
de, bazı devletler arasındaki 
hayat ruübarezesinde geri kal
mc.k çiğnenmek demektir. Çiğ
nenmemek için Türkün hergün 
daha fazla ileri adım atması 
liiı.ım ve şarttır. Biz yakın ma
zinin hırakh~ı boşlukları dol-
durmakla mükellef olduğumuz 
gibi atiyen de çocuklarımıza 
hiçbir fena miras bırakmamak 
mecburiyetinde bulunan bir 
nesiliz. Mazide, zamanda ve 
mekanda yapılan hataları nz 
zamanda telafi ederek istikbali 
ona göre bazırlnmak lazımdır. 

- Devam edecek-

lzmlr ~ Siclll Ticaret 
Memurluğundan: 

Tescil edilmiş olan (lzmir 
Mezbahası Türk Anonim şir
keti] nin 15 - 2 - 937] tarihin
de adiyen toplanan umumi 
heyeti zabıtnamesi t icaret ka
nununun bülcümlerine göre Si
cilin 1928 numarasına kayt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir Sicili Ticaret Memur
luğu Mührü resmısı ıve 

F. T enik İmzası 
1: Zabıtname \ 
2: Hissedaran cetveli 
lzmir Mezbahası Türk ano

nim sirketi heyeti umumiyesi
nin 15 Şubat 1937 tarihine 
müsadif pazartesi giinü saat 
11 de şirketin merkezi olan 
mezbahadaki salonda alelade 
içtimaı takarrür etmiş ve key
fiyet lzmirde münteşir Yeni 
Asır gazetesinin 8 Kanunusani 

· 1937 tarihli 9443 numarah 
nüshası ile ilan olunmuştu. 

Yevmi mezki'ırda şirketin mer
kezi olan lzmir mezbahasında 
yazıhane binasındaki salonda 
komiser sıfatı He canibi bükü
metten hazır bulunan lzmir 
borsa komiseri bay Şevki ve 
murakıp bay Fuat iştiraklariyle 
biiittifak makamı riya1ete inti
hap edilen bay Şükrü Ceva
hircinin riyasetinde içtima akte· 
dilmiştir. 

Bittetkik beş yüz bin liralık 
hisse senedatından 390800 li
ralık hisse senedatının ve ve
saiki mutebereletinin şirket 
kasasına tevdi edilerek duhu
liye varakası alındığının anla· 
şılması ve duhuliye varakası 
alan zevatın 348800 Jiralık his-
se sahiplerinin işbu içtimaa 
iştirak eylediklerinin görülmesi 
üzerine nisabı müzakere mev .. 
cut olup içtimaa davetin de 
kanun dairesinde vuku buldu-

ğu anlaşılmış ve celsenin açıl· 
ması bay Komiser Şevki tara
fından beyan edilmiş olduğun
dan müzakerata iptidar olundn • 

Arayı tasnife memur olarak 
baylar Servet Alibuçuk ve Sü
leyman kaptan ve heyeti umu
miye zaptını tutmak için de 
bay Halil Erman intihap edil
miştir. 

Ruznamei müzakerata geçil
di. Meclisi idare, mürakip ra
porları, blanço okundu. Rapor
lar ve b'fınço hakkında söz 
verildi. Söz alan olmadığından 
reye konularak bunların aynen 
kabul ve tasdiki ve idare mec
lisinin ibrası ittifakla takarrür 
etti. 

Meclisi idare azalarına veri
lecek hakkıhuzur miktarı sabıkı 
gibi yirmişer lira olarak kabul 
edildi. 

Mürakipliğe geçen seneki 
ücreti maktua ile Fuat Lüstar 
intihap olundu. 

1936 Senesi safi hasılatından 
aynlan amortismanın sureti tev
zii ve mahsubunun tayini mec
Jisi idareye bırakı1m1ştır. 

1936 Senesi safi hc.sdabndan 
aynlan temettüün bissedarana 
müessis hisselerinin müessisle· 
re, meclisi idare hissesinin aza· 
Jara tevzii tekarrür etmiş ve 
iamanı tevziinin tayini hakkın
da meclisi idareye salahiyet 
verilmiştir. 

işbu heyeti umumiye zaptının 
heyeti umumiye reisi ile rey-
leri tasnife memur olanlarla 
katip tarafından imza edilmesi 
tasvib edilmiş ve ruznamede 
görüşülecek başka husus kal· 
madığından içtimaa nihayet 
verilmiştir. 

16 Şubat 1937 
Reis 

imza okunamamıştır 
Komiser : M. Şevki 

15 Şubat 1937 tarihinde lzmir 
şirketi Heyeti umumiyesi 

mezbahası Türk anonim 
içtimaına iştirak 

cedveli eden hissedaran 

Bay Aşk1 Eren, Ziraat bankası namma 
.. Somazzi biraderler namına Ahmet 

Hisse adedi Rey ad~di 
1500 10 

203 

250 
200 
305 
450 

10 

10 
10 
10 
10 

Akhisar tüccarJarından 
" Cemal Şabingiray, Karşıyaka 
" Servet Alibuçuk, lstanbul tüccarlarından 
'' Nusret Alkoç, lzmir Selvilihan 
" Nafiz Delen, lzmir Odunpazar 
" Fehmi Simsaroğlu, lzmir borsa namına Aşkı 
" Şükrü Cevahirci. lzmir Çekmececifer 14 
" Halil Hilmi, Akhisar Tütfö:ıcüler bankas1nda 
" Süleyman Daryal, Karşıyaka 
.. Jozef English, American Tobacco müdürü 
" Seyyit Yusuf. iz mir tüccarlarından 

180 
50 
50 

50 
230 

20 -

10 
10 
10 
10 
10 

4 

3488 114 
Aslı gibidir. 16 Şubat 1937 

Reis : [imza okunamadı] Komiser: M. Şevki 
(280) 
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~ SIHHAT BALIK Y AGI ~ 
E Norveçya baJıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi ~ 
• içilir. iki defa süzülmüştür. : 

Hamdi Nüzhet Çançar ~ 

Sıhhat Eczanesi = 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 
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1 LAN 

5 ldlodan 30 kiloya kadar 

Satış mahalli: Suluhan civarında 

Özödemişli ma2azasına mfiracaat. 

terazilerimiz gelmiştir 

No. 28-9 Hurdavstçı Hüınü 
11-26 (172) 

ıe Şubat ıe~ 
~ ........................................... _, 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

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

Hacıdavut zade 
RAHMi KAllADAVUT 

Sun•i gübreler Anadolu Merkez Deposu 
Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMI 
Pa. Cu. Ça. 

Söke mal müdürlüğünden: 
be· Söke kazası dahilinde hazineye ail 7000 lira muhammen . 

delli karinederin göl sahil dalyanının 1 Mart 937 tarihinden gayeı 
Şubat 940 tarihine kadar üç senelik balık avlamak hakkile yüıde 
on iki saydiye resmi açık arhrma ile 4 Şubat 937 tarihinde~ 
itibaren müzayedeye konulmuştur. 19 Şubat 937 Cuma günü saııl 
14 de ihalesi icra kılınacakbr. Talip olanların yüzde yedi buç1J~ 
muvakkat teminat akçesile Söke mal müdürlüğüne müracaatlaı1 
ilan olunur. 10-14-18-23 418 (249) 

Çiftç· ve. hayvan 
sahipleri in na
zarı dikkatı 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
T clefon - lzmir 3465 

.-1:• ., .... ".:... ~-......... ...~!·.r .. ..,;,. .:,. . '· .. ---~ .. · • ..._.. . . .• ·' . ". -

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - t2 J. Perplnyani 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür v:ı?dır. 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazırrısızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
ar ak içiniı 

TELE~~ 



Çocuklannızı kü
çükten Radyolin 
kullanmağa, Rad
yolinle günde iki 
defa dişlerini fırça-
lamağa alıştırınrz. 
Gürbüz yetişmele
rini temin etmiş 

olursunuz. 

• 

Diş Hekimi 

A~~ullah Naci 
HORrfAÇSU 

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

1-26 (2101] 

sanlie v 

Olivier Ve Şii. 
LiMITET 

Vapur Acentası 
İRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lineı ~td. 

POLO vaoura 21 şubatta 

Londra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracak ve ayni za
manda Hull için yük alacaktır. 

EGYPT AN vapnru mart ip

tidasında Liverpool ve Svan

•eadan gelip yiik çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpool ve 

Glaakov için yük alacaktır. 
LESBIAN vapuru 15 martta 

Loudra, Hull ve Anversten ge· 
lip yük çıkaracaktır. 

The General Steam 

Navigation Ltd. 
AD JUT ANT V1lpuru 25 şu

bat~a gelip Londra için yük 
a1acakttr. 

NOT : Vürut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun üc

retlerinin değişikliklerinden me· 
auliyet kabul edilmez. 

GB 
Niçin daima 

Çünkü 

l 
tercih 

l , ............................. ~.---... --~-, 
1 HüSEYIN KAYIN 1 

Kemalpafa icra memurluğun· 
dan: 

Yeni Asır gazetesinin 7-1· 
937 tarihli niiahaıınm 8 inci 
sahifesinde 4 iincll aüt~unda 
Örenli Mehmet oğlu Kimile 
ait bağın 2 inci aatıı günll 
23-2-937 tarihi bayram tatiline 
tesadlif etmekte olduWından 
mezkur satışın 26·2-937 cuma 
günü ayni saatte yapılacağı 
tubiben ilin olunur. 481 (277) 

~<l\'a kurumu lzmir şubesiİıden: 
d~ llthau bayramında toplanacak kurban bağırsaklarına 15-2-37 
ct. Yapılan müzayedede verilen fiatlar layık haddi bulmadığın· U.: llıli:ıayedenin 19-2-937 Cuma günü saat 16 da yapılacağı 

Evvelki gün soğuk almıştı, 
dün yatıyordu, hu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRi PiN 
BüUin ağn, sııı ve 
sancılan dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, 
nezleye, gripe, diı, 
bel, sinir, adele, 
ağnlarile romatiz
maya karıı billıu
aa mlleuirdir. 

GRiPiN 
• 
ı 

tecrübe ediniz 

Her eczanede buhmur. Fiati 7 1/2 kanlftu.r. 

S. Ferid Eczacıbaşı 

Kolonya ve Esansları 
Bittin T&rkiyenin •en seve kullandığı litif sabit 

hakiki birer şaheserlerdir. 
BAYRAM HEDiYESi iÇiN 

Herkesin tanıdığı aan'at eserlerine 
Çok zarif tifelerde 

Bet Çiçek. Revdor Ferid, Krep 
Jorjet. LeJIAk. ttergls 

isimli şaheserler iJiye etmiştir. 
Bu misilsiz kokulan aluken eczacıbaıı isim 

ve etiketine dikkat ediniz. Taklitleri 
bir şeye yaramaz. 

Umumi Depo: 

S. Ferid Şifa eczanesi 

'=,olunur. 479 (276) 
< e 

1~Ztnir vilayeti Defterdarlığından: 
"t~ .. 2 .. 937 tarihinde ihalesi mukarrer Ragıp namı diğeri ~ 
~e~ d~dyanında avlanmak hakkının müzayedesi Teklif edilen 
~. haddi Jayik görülmemesinden 12 - 2 - 937 tarihinden 
~re: bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Taliplerin 

er arlığa mür:ıcaatJarı ilan olunur. 

Bütün dünya POKER traş bıçaklannı kullanıyor 
Almakta hiç tereddüt etmeyinize Yalnız makasına 
dikkat ediniz. 

........... ~ ·~ . :,."'(" •'.) 

\ . ' 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları Rİpariş üzerine kabul edilir. 

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

Eski-Yeni T. L. 
599 Izmir Bornova Yıkık Minare Sok.26 28 Maababçe e• 400 
lzabab yukarıda yazılı gayri menkulün bedeli peşin veya tak

sitle &lenmek üzere sabşı 20-2-937 Cumartesi günil saat 10 da 
iba.lui yapdmak kaydile açık artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların yevmi mezknriie yukanda yaztb depozito ak
çesini veznemize yahrarak arhrmaya girmeleri ve yanlarında bi· 
rer fotoğraf getirmeleri ilin olunur. 

17-18-19 

. 

Saç Eksiri 
Saçlann c16killmesine ve kepeldeumesine mani o?ur. Komojen 

saçlann köklerini kuvv.,tJendirir ve besler. Komojen saçlann 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, litif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczaneler:e ıtriyat mağazala-
rında bulunur. 

REVUE -tmı leteylnl&. 
cına; Model ve fil' hll9U•u•cs• oıaer .,ı;,.-• 

'..-u ... ~~ muka"••• ... •dlnıa. ... 
1C1111an&n1arcsan Dlr fikir edininiz. 

• .. ' 44t' ...... it-. o vakit ned- hert<•ın 

REVUE 
l ... un1 Mrelh euı11n1 anııyaca1eaınız. 

. Satıt Oepoau ı Bl!RNAR A. ZAHAROF, lzmlr. HUkUmet caddeel 30 
. ·~-..-.-P . 



8ahl1e 10 YENi ASIR 
• - • --:::S -===" 

Asiler ispanyayı baştanbaşa harap ettikten sonra 
. ... 

Tarihi rollerini göreceklermiş 
Bu rol ispanyanın mezar taşını hazırlamak mı olacak? 

, 

Tatbik edilecek kontrol ispanyada harbı durduracakmış .. 
Roma, 17 (Ö.R) - Umumi

yeti itibarile Fransız gazeteleri 
Londrada ademi müdahale ko-
mitesi azaları arasında hasıl 

olan anlaşmJldan pek memnun 
görünmektedirler. Delbos ak
şam geç vakit hariciye neza· 
retine davet etmiş olduğu Al· 
man sefirine memnuniyetini 
bildirmiş ve Berlinde de anlaş· 
manın ayni derecede iyi kar
şılandığını müşahede edebil
miştir. Esasen ltalyan mahfil
lerinin de bu neticeden pek 
ziyade memnun olduklarım 
kaydetmek yerinde olur. (Jour) 
gazetesinin kaydettiği gibi ade
mi müdahale taahhütlerinin 
gönüllülere de teşmilini ilkönce 
teklif etmiş olan Italyadır ve 
bu tezin galebesinden memnun 
kalmış olması tabiidir. 

PORTEKIZIN TAVRI 
Bazı gazeteler Portekizin 

kontrol meselesindeki tavrını 
tenkit ederek bir uzlaşma yolu 
bulmasını dileyorlar. Kralcı 
.. Action Française,, Sovyet harp 
gemilerinin ademi müdahale 
kontrolüne i~tiriki meselesini 
ileri sürerek Tunus ve Ceza
yirde karışıkl:klar olmakta iken 
Sovyet harp gemiJerinin bu 
sahillerde dolaşmamalannın 

müreccah olacağı kanaatini 
gösteriyor. 

Roma, 17 (Ö.R) - Fransız -
lspaoyol hududundan gelen 
haberlere göre Madridin 90 
kilometre şimali şarkisinde 
hükümet tayyarelerile asi tay
yareler arasında bir hava mu
har~besi olmuştur. Asiler Mad
rid ve Valensia arasında mü· 
nakalelerin kesilmiş olduğunu 
iddia ediyorlar. 

TARiHi ROL 
Roma, 17 (Ö.R) - İspanyol 

falanjist (Faşist) partİl'Iİ reisi 
Salamangada bir nutuk söyli· 
yerek partisinin ispanyayı Av
rupada tarihi rolünü oynamağa 
layık bir hale getirmek istedi
ğini söylemiştir. Partinin ilan 
ettiği parola şudur: Vatan, 
ekmek, adalet! 

Roma, 17 (Ö.R) - "Daily 
Mail" gazetesinin istihbarına 
göre ademi müdahale anlaı
masının gönüllülere teşmili ka
rarının tatbik mevkiine girme
sinden evvel bin kadar Fransız 
gönüllüsü ispanya hududunu 
geçmek niyetindedirler. 

"Morning Post,, muhabiri de 
Barselonada bir tedhiı rejimi
nin hüküm sürdüğünü, hususi 
emlakin -hatta ecnebilere ait 
olanların da- müsadere edildi-

1 

ğini, Katalonyada adli kuvvet 
ve dinden eser kalmadığını bil
dirmektedir. 

SiKi KONTROL 
Paris, 17 ( Ö.R ) - Kabine 

meclisi ispanyaya Fransadan 
Fransız veya e<:oebi gönüllü 
geçmesine mani olmak üzere 
alınacak tedbirleri müzakere 
edecektir. lspanva için gönüllü 
kaydeden daireler nezaret al
tına alınacaktır. Gönüllü kay
dının büshütün önüne geçmek 
mtimkün olmasa bile, gönüllü-
lerin hareketi her suretle me
nedilecektir. Bu tedbirler 20 -
21 Şubat gece yarısından iti
baren tatbik edilecektir. 

BiR TEBLIG 
Londra 17 ( Ö.R ) - Lond

rada ispanya işlerine müdaha
le etmemek komitesi tarafın
dan yapılan umumi içtima ne
ticesinde komite 

/spallva salıil/elini abloka edecek olan /11gılız Jüosundan bir görünüş 
sı tarihinin kabulü. daima bakidir. Delbos bunca 

DAHiLi HARP ümitler bağlanan ve şimdi umu· 
DURACAK MI? mi olarak kabul edilmiş olan 

Paris, 17 (Ö.R) - Ademi ademi müdahale siyasetini 
müdahale komitesinin umumi takviye maksadiyle geçen 
içtimaı beklenildiği gibi Uili yazdanberi sarfedilen bütün 

# "' :- Bf1 
sekreterliği tara· ..,--~--~~-.,.---~--.,...--...,.....,......__,._,..........,,._ 

~ .. 

fmdan şu teJ.,liğ 
neşredilmiştir: 

" Komite aşa

ğıdaki anlaşma· i~~i1~w+r::~~~~~ 
nın kabulü için 
lngiltere, Belçika, 
Çekoslovakya ve 

...._~·.:,,.,_, 

Fransa, Almanya, __ ,,..,...."" 
ltalya, Isveç ve 
Sovyet Rusya hü
kümetleri tarafın
dan yapılan şu 
teklifleri haber ı.ıı~~!'. 
alm1şhr: 

1 - lspanyol 
tebaası olmadık
lara halde şimdiki 
harbe iştirak için 
ispanyaya ve Is
panyol tabiiyetin-
deki araziye geç· 
mek istiyecek 
kimselere 20 - 21 
Şubat gece yarı· 
sından itibaren 
ademi müdahale ........ __. __ ı.;,.....:.._ 
taahhütlerinin teş
mili ve bunların 
hareketine veya 

Abloka /ıaTeketine iştiılık ederek olall 
Fransız ve /la/yan /ilolan 

transit halinde geçmele-
rine mümanaat edilmesi. 

2 - Bütün hükümetler tara· 
fından ademi müdahale taah
hütlerinin gönüllül~re teşmili 
hususunda alınan· tedbirlerin 
teferruatiyle komiteye bildiril· 
me~, • 

3 - Teknik tali komite ta
rafından hazırlanan kontrol sis
teminin, tatbikat sahasmda lü
zum görülecek tadilat kaydiyle, 
muayyen bir tarihten itibaren 
tatbik mevkiine konulması, 

4 - Kontrol plimnı tatbik 
etmek için 6-7 mart gece yarı-

komitesinin tekliflerini tasvip 
ve tasdik ıetmiştir. " Pelit Pa
risien,, ispanya işlerinde bita
raflığın fiili bir şekil almasiyle 
ispanyada muha.sım iki tarafı 
bir birine yaklaştıracak bir ha· 
rekete imkan hisıl olacağını 
umuyor. Diplomasi mahafil 
komite tarafından kabul edilen 
kararlarm ispanyada dahili 
barbı kısaltmak için hayırlı te· 
sirleri olabileceği ve iki taraf 
arasında bir tavassuta teşeb· 

büs edilebilecek dakikayı tacil 
edeceğini ummaktadırlar. Bu 
tavassut ~ fikri lngilter~ ve 
Fransa hükümetlerinin zihninde 

gayretlerin tabii neticesi 
Olarak bu tavassut fikrine 
ehemmiyet vermektedir, Dev• 
letJerin bütün diplomasi faali
yeti şimdiye kadar ispanyadaki 
ihtilAfın mevzii kalması gaye-
sine matuf olmuş ve böylece 
beynelmilel münasebetler nze
rinde derhal yatıştırıcı bir tesir 
husulü istenilmiştir. Ortahktaki 
gerginliğin bu suretle azalması 
sayesinde ispanyada ıulb ve 
ıükiinu iade için yapılacak te
şebbüKlerin daha büyük bir mu
vaffakıyetle neticelendirilmesi 
mümkün olacaktır. Bu gayenin 

iıtihsaJi şimdilik uzak görtıl
me kle beraber Londrada tahak
kuk eden anlaşma bunun daha 
yakın bir atide tahakkuku ümit
lerini uyandırmaktadır. 
SOVYETLER VE AMBARGO 

Paris 17 (Ö.R) - " Popu
laire " gazetesi ademi müdaha
leyi kontrol meselesinde Fran
a~nın ne kadar uysalca hare
ket ettiğini göstererek kendi 
ara7.isinde kontrol tesisine hAla 
muhalefet etmekte olan Por-
tekizi ondan örnek almağa da· 
vet etmektedir. Bu gazeteye 
göre : prensibinin tatbik saha
sına girmesini temin için Fran
sa büyük tavizat yapmıştır. 

Kendi arazisi dahilinde beynel
milel bir kontrol komisyonu· 
nun birleşmesini kabul etmiştir. 
Kontrol planının muvaffakıyeti 
ve Avrupa sulhunun korunması 
namına Fransanın yapdığı bu 

jest karşısında 
kendi arazısan-

de hiç bir kon• 
trol kabul etme
mek için Porte· 
kizin ileri ıür· 
düğü vesileler 
ancak menfur 
manevraları giz
lemeğe matuf 
bir hareket ola
bilir. 

Sovyet hükü
metinin kontrole 
iştirake gelince, 
şunu kaydetmek 
lizımgelir ki Mos· 
kova ispanyaya 
girecek yabancı 

gönüllülere karşı 

ambargo tedbiri· 
ni öteden beri is
temiş ve bundan 
doğabilecek teh
likeleri göster
mekten geri kal· 
mamıştır. 

Portekizin al• 
dığı tavruhare-

ket karşısında bu hükümet bn
tün devletlerin iştirakiyle ıür
atli ve enerjik bir kontrol tat-
bikini istemiştir.Dün Londrada 
verilen karar ademi rulidaha
lenin teşkilata bağlanması yo• 
landa yeni bir adımdır .Kontrol 
meselesi arbk kat'i olarak hal· 
ledilecektir. 

ABLOKA IŞI 
• Humaaite ,, komünist ga

zetesi iıe; ihtiraz kayıtlarını 
muhafaza ediyor. Şimdiye ka
dar kontrol tatbik edilebilir 
mütaliasiyle hareket edildi.Fa
kat madem ki, Portekiz lspan · 

ya ile kendi hudutJarmı kap•" 
mamakta ısrar ediyor, Porteki• 
hudutları açık ve kontrolsii1 

iken Fransa hudutlarının kapalı 
ve kontrole tabi olması hiçbir 
cumhuriyetçinin kabul edemiye· 
ceği nefret uyandırıcı bir maO" 
zara olur ve bıdk cephesi bil" 
kümetinde bunu kabul edecek 
tek nazır bulunamaz. Keza sol" 
lara mensup tek bir parlamento 
azası da buna razı olamaı. 

Portekizin reddi devam edece1' 
olursa Fransa, lngiltere ile bir" 
likte, Portekiz sahillerini de 
abloka altına alacaktır. 

Nihayet "Oeuvre,, gazete~İ, 
ademi müdahale komitesinde 
meselenin halledilmiş olmasın• 
memnunluk gösterirken mese" 
lenin çok geniş olan dip" 
lomasi şümulünü gösteriyor: 
Dava şu idi : Ya ispanyada 
hakiki bir bitarafhk tatbik edi
lerek ihtilaf hpanvanm dahili 
bir meselesi haddine irca edi
lecek, yahut garbi Akdenizde 
hegemoııya için bir mücadele 
şeklin\ alacaktır. Fransa böyle 
bir hegemonya iddiasında de" 
ğifdir. Fakat kendi emniyet ve 
selameti hakkında kaygıları 
başka bir devletin böyle bir 
hegemonya sahibi olmasını ka" 
bule de müsait değildir. Eğer 
general Franconun macerası bU 
neticeye varacak olursa, Fransa 
kendini müdafaaya mecbur ola" 
caktır ve Cebelüttarıktaki meD" 
faatleri Fransanın menfaatle" 
riyle birleşen lngiltere de btJ 
zarureti anhyacaktır. Londradll 
kabul edilen kararlar mesele" 
nin bu safhasını tenvir etmiştir• 
Bunu ttk ıık tekrar etmeme1' 
bir hata olur. 

Londra, 17 ( A.A ) - Ade: 
mi müdahale komitesindeki 
murahhas heyetlerin kanaatin«' 
göre dün imza edilen itilafnıı" 
meler neticesinde lspanyol sU" 
ları lngiliz, · Fransız, ltalyaııı 
ve Alman donanmaları tarafın· 
dan kontrol altına alınacak ~o 
bu kontrole mantıkan Porteki" 
zin de ittiıtirak etmesi IAıılll 
gelecektir. 

Londra 17 ( A.A ) - Elçiler 
komitesinde elde edilen anlar 
ma ispanyaya gönüllil gitll!eti' 
nin men'ini ve kontrol plinıoıO 
ana bat1armı derpiş etmekte,: 
dir. Gönüllü ıevkiyabnın meo_ı 
önilmüzdeki Cumartesinden it:" 
baren tatbik olunacakbr. Koo ' 
rol planının ise 6 Martta t•t; 
bikine geçilecektir. Bu pli 
mucibince lıpaoyaya silib, IJJ~ 
himmat ve gönüllü gitmelJJbe., 
için karadan ve denizden 1 

kordon tesis olunacakbr. 

Bayram Geliyor • Salonlarınızı HARAÇÇI kardeŞier 
MOEILYELERIYLE SUSLEYINIZ • 
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VEBESITE VE AY VADE ILE 
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